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Resumo: A ideia é conclamar por educação de qualidade para todos, sendo esta 
formadora de homens críticos, desvelando os aspectos ideológicos que alienam a 
população. Por essa razão se faz necessário trabalhar essa temática. No primeiro 
momento apresentam-se os elementos propulsores na criação do CME a nível 
nacional, tais como a municipalização sendo o principal deles, o CONADE e por fim 
o PNE. Na sequência apresenta a análise da criação do CME nos municípios do 
sudoeste goianos e os possíveis motivos de sua constituição. O artigo tem como 
objetivo analisar quando cada município criou seus CME e os elementos que 
contribuíram para sua criação, bem como a  municipalização e o salário-educação. 
Partiu-se da observação de dados de modo qualitativo e quantitativo baseados na 
pesquisa empírica realizada mediante questionário com perguntas abertas e 
fechadas juntamente com análise bibliográfica. Os municípios pesquisados foram 
Jataí, Mineiros, Rio Verde, Itumbiara, Anápolis e Goianésia. Os autores que 
subsidiaram essa pesquisa num viés dialético foram Bordignon (2009), Lima (2001), 
Teixeira (2004). Os dados demonstram que a criação do CME nesses municípios 
goianos não deu por si só pela questão da ampliação da ação democrática, mas sim 
pelas políticas educacionais resultantes da aplicação de recursos financeiros.  
 

Palavras-chave: Conselho Municipal de Educação. Criação. Municipalização.  
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Garantir a democratização educacional é, antes de tudo, garantir a 

participação das pessoas no processo e respeitá-las como sujeitos sociais. É 

autovalorizar a expressão de pensamento, mas também oportunizar a expansão da 

reflexão individual, numa dimensão ontológica do homem.  

No intuito de analisar os elementos que contribuíram para criação do CME de 

alguns municípios goianos, bem como a contribuição da municipalização nesse 

processo, realizou-se um levantamento de dados de seis Conselhos Municipais de 

Educação do estado de Goiás, sendo eles: Anápolis, Goianésia, Itumbiara, Jataí, 

Mineiro e Rio Verde. Contudo, esta pesquisa insere-se numa problemática mais 

ampla, que busca analisar se as ações do Conselho Municipal de Educação (CME) 

têm contribuído para a qualidade da educação socialmente referenciada. Este 

estudo foi realizado no Estado de Goiás envolvendo seis municípios do Sudoeste.   

A escolha dos conselhos pesquisados partiu da entrega de questionários aos 

conselheiros que participaram de dois encontros: I Encontro dos CME – região 

sudeste I – polo Jataí e o X Encontro dos CME do estado de Goiás. O questionário 

foi estruturado com perguntas fechadas e abertas e, as respostas, no total de 64, 

foram devolvidas por escrito ou via e-mail.  Destes, foram selecionados os conselhos 

que tinham documentos disponíveis na web, tanto no portal da Secretaria Municipal 

de Educação quanto na prefeitura de cada cidade, para o acesso a documentos 

produzidos como resoluções, pareceres, ofícios, encaminhamentos, dentre outros.  

Para este artigo, as categorias de análise escolhidas foram a criação do CME, 

a municipalização, cujo referencial teórico de análise fundamenta-se a partir das 

ideias de Bordignon (2009), Lima (2001, 2010) e Teixeira (2004). 

 Inicialmente apresentam-se os elementos propulsores na criação do 

CME a nível nacional, tais como a municipalização sendo o principal deles, e a 

movimentação do CONADE e por fim o PNE. Na sequência discorre-se sobre a 

análise da criação do CME nos municípios do sudoeste goianos e os possíveis 

motivos de sua constituição. 

Em função da complexidade do tema, acredita-se que o processo de 

conhecimento está em construção e o incentivo de se pesquisar sobre o CME tem 
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sua relevância, considerando os aspectos da participação social na busca da 

qualidade da educação socialmente referenciada. 

 

1- Os elementos propulsores na criação do CME 

 

Com as demandas sociais em evidência a Constituição Federal de 1988 entra 

em vigor suscitando mudanças na legislação educacional e adequando a realidade 

do momento no país considerando as transformações ocorridas em 1980, período 

de muitos conflitos e tensões. Mesmo com a previsão constitucional a previsão 

constitucional só foi realmente aplicada em 1996 pela lei promulgação da lei 

9.394/96, a qual intensifica a aplicação dos sistemas como forma de organização do 

ensino. Com a atribuição da autonomia aos municípios com o regime de 

colaboração nas três esferas: sistema de ensino federal, sistema de ensino estadual 

e sistema de ensino municipal. Essa previsão legal de forma subjetiva recomenda 

aplicação da norma, que constitui a autonomia, conforme realidade local. De certo 

modo entende-se que essa recomendação cada município deva instituir seu 

colegiado, mesmo que não esteja de forma explícita. 

 Ao analisar as respostas da pesquisa/enquete proposta aos municípios 

goianos, priorizou-se a observar quanto à criação do CME e a observação da 

vinculação ou não da municipalização, envolvendo seis cidades: Anápolis, 

Goianésia, Itumbiara, Jataí, Mineiros e Rio Verde. Também se observa que além do 

interesse de recebimento de recursos notam-se outras movimentações que de certa 

forma pressiona para a implantação do CME, como CONADE ( Conferência 

Nacional de Educação , PNE (Plano Nacional de Educação) e PME (Plano Municipal 

de Educação). 

Tendo por base a pesquisa dentre várias questões respondidas, o objeto de 

análise foram os dados referentes à data de criação do CME. Desta forma, passa-se 

da aparência para a essência. É o que observa Castanho: 

 

A concreticidade do imediato é falsa, não porque não possamos acreditar 
no que percebemos posição que representa a quintessência do idealismo, 
mas porque o que percebemos é parte do todo; e, assim, é abstrato, isto é, 
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abstraído do todo que lhe dá sentido e concretude. (CASTANHO, 1995, 
p.15). 
 
 

Assim sendo, os dados podem trazer interpretações que vão além da 

aparência. Na maioria das vezes o CME tem sua constituição formal, mas na prática 

revelam outros deslindes. E para a compreensão da importância de trabalhar a 

criação do CME nos municípios tomamos por base Teixeira  

 

Toma-se como pressuposto a idéia de que os conselhos, na função de 
intermediação entre o Estado e a sociedade, traduzem ideais e concepções 
mais amplas de educação e de sociedade que, em cada momento histórico, 
influenciam a dinâmica das políticas educacionais em pauta. Na atualidade, 
a constituição de conselhos tem sido percebida como a abertura de espaços 
públicos.(TEIXEIRA, 2004, p.692) 
 

Na sequência com a promulgação da LDB( Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) de 1996,  definindo a existência de um CNE criado por lei, com funções 

normativas e de supervisão (art. 9°, §1°). Contudo, não nominou outros tipos de 

conselhos, referindo-se apenas, ao longo de seu texto, o estabelecimento de normas 

próprias de cada sistema de ensino, o que se suponha a existência de conselhos de 

educação como órgãos normativos desses sistemas. 

Os documentos oficiais apresentam que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9394/96, veio regulamentar a instituição dos sistemas municipais de 

educação (art. 8º), de forma harmônica com o sistema estadual de ensino. Os 

artigos 11 e 18 definem as atribuições dos municípios e a abrangência dos sistemas 

municipais de ensino, com prioridade para a educação infantil e ensino fundamental. 

(BRASIL,2006) 

E ainda no entendimento governamental o Conselho Municipal de Educação é 

um órgão que compõe o Sistema Municipal de Ensino e traz na sua natureza o 

princípio da participação e da representatividade da comunidade na gestão da 

educação. “ Como os demais conselhos da área social é um dos elementos 

considerados necessários para o processo de descentralização/municipalização e 

para o fortalecimento dos sistemas municipais.” (BRASIL, 2006, p. 08) 
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Por essa razão que alguns municípios acreditaram que com o processo de 

municipalização obteriam uma plena autonomia ao que se refere aos recursos 

públicos.  

Para Oliveira (2003, p. 177), 

 

[...]descentralização pode ser entendida tanto como o processo de 
transferência de encargos quanto de poder. Dessa forma, a municipalização 
é, certamente, a transferência de encargos de uma esfera à outra, mas isso 
não significa, necessariamente, um processo de “democratização”, sentido 
com o qual é positivamente percebido pelo senso comum. 
 

A descentralização nesse contexto criou uma expectativa na maioria da 

população brasileira na esperança de que os municípios dotados de orçamento 

público teriam um melhor trabalho prestado na área educacional. Porém, o que de 

fato aconteceu foi à transferência de responsabilidade que nas palavras de Lima 

(2001) a descentralização não passou de uma desconcentração de encargos. 

No trabalho de Soares e Caccia- Bava (1998), ao relatar as experiências de 

vários municípios na sua obra “Os desafios da Gestão Municipal Democrática” 

constataram-se que tiveram muito serviço e frustações e poucos resultados, pois 

como as forças econômicos estavam por detrás dessa política o pano de fundo da 

municipalização era de fomentar o clientelismo, o produtivismo e o 

desenvolvimentismo econômico. 

No entendimento de Marques (2011, p.2011) a descentralização resultou na 

frustação da sociedade, pois  

O Estado brasileiro investiu no processo de descentralização como 
mecanismo ensejador da autonomia pedagógica, administrativa e financeira 
das instituições educacionais, no entanto, se materializou de forma pouco 
adequada, como se fosse uma tênue luz em meio à escuridão. O bem da 
verdade, o Estado descentralizou apenas os serviços. Em contrapartida, 
sob sua tutela detém  o poder e as decisões políticas. 
 

Com a municipalização e a instituição dos conselhos municipais veio 

necessidade de se elaborar um novo Plano Nacional de Educação e seu 

desdobramento nos planos estaduais e municipais, em 2008, na Conferência 

Nacional de Educação, as discussões tomaram corpo, mediante a mobilização dos 

seguimentos educacionais e da sociedade civil. 
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 Com efeito, a movimentação para a elaboração do Plano Municipal de 

Educação sugerido pelo PNE (2014- 2024), tornou-se os Conselhos Municipais de 

Educação mais evidentes como papel fundamental com previsão para que todos os 

munícipios até 2019 instituam seu CME. Veja o PNE (Plano Nacional de Educação) 

de 2014 que sua previsão é bem clara para a instituição de colegiado e da 

participação social nos municípios.  Lei 13.005/2014 

 
19.3- incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar 
as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de educação; 

 

Considerando sua proposta colegiada e democrática, para Soares e Caccia-

Bava (1998), as organizações internacionais cobram a participação por meio de 

conselho, mesmo sendo num viés ideológico do mercado, como instrumento para o 

crescimento local. 

Portanto, além de suas funções normatizadora, deliberadora e fiscalizadora, o 

caráter propositiva e mobilizadora. O caráter mobilizador do conselho foi 

intensificado pela implantação do PME (Plano Municipal de Educação) para o 

acompanhamento das ações por meio de fóruns e mobilização social com os grupos 

locais.  

 Segundo Lima (2001) 

 

São indiscutíveis os avanços que os Conselhos representam, 
principalmente dentro da conjuntura de exclusão social e do enaltecimento 
da democracia representativa. Porém, não podemos ser ingênuos a ponto 
de acreditar que os Conselhos representam uma transformação radical da 
educação e da sociedade. Avançam, sim, em relação à possibilidade da 
transparência, das informações e da contestação das decisões do 
Executivo, porém, sem vínculo explícito com a sociedade civil organizada, 
com os movimentos sociais, com as escolas, os Conselhos podem apenas 
referendar e assumir o seu papel na pseudo-participação (LIMA, 2001, p. 
13). 
 

Segundo o autor, Lima (2001) é um avanço no sentido de ampliação das 

discussões sobre as políticas educacionais, mas não se pode acreditar que a 

democracia tenha um significado universal, pois para a burguesia a simples 

existência desses espaços se constitui atos democráticos. A democracia vai, além 
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disso, ou seja, é permitir uma participação efetiva de modo que a sociedade tome 

parte das decisões e não apenas a convalide. 

 

2- A criação do CME nos municípios goianos  

 

É importante salientar que o incentivo de criação do CME, intensificou desde 

a democratização do ensino público, advindo de lutas da sociedade brasileira no 

decorrer da década de 1980, com intuito de movimentar as políticas educacionais 

com a participação da sociedade civil junto ao poder público. Essa conclamação 

social resultou na constituição de conselhos municipais de educação no espaço 

aberto pela legislação federal, apontando tais conselhos como lócus de discussão e 

de participação nas questões de educação.(TEIXEIRA,2004). 

 Desta forma, após a reivindicação social e o interesse do Estado em 

propagar o discurso clientelista as futuras mudanças estiveram vazadas as políticas 

de educação no país, na década de 1990, que se originaram nos preceitos firmados 

pela Constituição Federal de 1988.  

 

Os princípios de gestão democrática do ensino público e de garantia de 
padrão de qualidade (art. 206, inc. VI e VII), a afirmação da educação como 
direito público subjetivo (art. 208, § 1º) e a descentralização administrativa 
do ensino (art. 211) fortaleceram a concepção dos órgãos colegiados na 
estrutura de ensino e alimentaram as expectativas em favor da constituição 
de conselhos de educação mais representativos. (TEIXEIRA, 2004, p.698) 
 

Passa-se agora a analisar a data de instituição do CME no estado, apontando 

para três momentos distintos em que a legislação federal e estadual aponta como a 

mola propulsora da criação dos CME, tendo como pano de fundo o financiamento da 

educação e o salário-educação. O quadro abaixo sistematiza os dados, com as 

datas de criação do CME nestes municípios: 

 

1997 2001 2009 

RIO 

VERDE MINEIROS JATAÍ ANÁPOLIS ITUMBIARA GOIANÉSIA 

Fonte: Questionário grupo de pesquisa sobre CME/ UFG Regional de Jataí. 
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Visualiza-se que, das principais cidades que compõem o sudoeste goiano, 

Rio Verde, Mineiros e Jataí tiveram seus conselhos iniciados no ano de 1997.  

Cidades como Anápolis e Itumbiara, por sua vez, em 2001 e Goianésia somente em 

2009.  

No sudoeste goiano, as cidades destaque criaram seus conselhos em 

conformidade com a LDB 9.394/1996 e a Lei complementar n.º26/1998 referente às 

Diretrizes e Bases do Sistema Educacional de Goiás; FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério), instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996 

(ALVES, 2014). É perceptível que a municipalização e a disputa por financiamento 

da educação motivam a criação dos seus conselhos. Naquele momento, a criação 

do CME de Goiânia, também no ano de 1997, de acordo com a Lei Municipal n.º 

7.771, serviu de referência aos demais municípios goianos (ALVES, 2011). 

Os conselhos de Anápolis e Itumbiara, por sua vez, foram criados no 

momento em que o estado de Goiás aprovou a Lei nº. 13.609 em 2000, ao 

regulamentar a redistribuição dos salários-educação pelo governo estadual aos 

municípios (ALVES, 2014). E o CME de Goianésia, criado em 2009, teve como 

estímulo o Plano Estadual de Educação (2008-2017). 

A década de 1990 foi fortemente marcada pelas propostas de mudanças nas 

políticas públicas educacionais a partir dos preceitos constitucionais na Carta Magna 

de 1988, pois nesse momento falava-se de princípios democráticos e de padrão de 

qualidade previsto no (art. 206, inc. VI e VII). Nesse mesmo contexto, surgiu a 

descentralização administrativa do ensino em seu art. 211. Apesar da constituição 

não fazer menção aos conselhos de educação, implicitamente vincula sua relação à 

organização dos sistemas de ensino. A partir de então, fortaleceu a concepção de 

colegiados com a expectativa de que os conselhos de educação são mais 

representativos (TEIXEIRA, 2004). 

Na segunda metade da década de 1990, grande parte dos municípios optou 

por instituírem seus sistemas de ensino, tomando como base a concepção neoliberal 

do Estado de descentralização. Apesar do vocábulo descentralização não ser 

sinônimo de municipalização, estas palavras relacionam-se pela ideia clientelista do 
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governo. Isso aconteceu devido ao repasse de responsabilidades aos municípios, 

sem amparo necessário de gestão. Uma vez que a verdadeira descentralização 

daria a autonomia de fato aos municípios. Desta forma, não caberia ao órgão federal 

às tomadas de decisão unilateral e de cima para baixo. O repasse de verbas 

públicas seria o mínimo para garantir a autogestão administrativo-pedagógica.  

Nesse contexto, muitos municípios acreditaram que poderiam ter autonomia e 

criaram seus sistemas municipais de ensino e, ao mesmo tempo, instituíram o CME. 

Teixeira (2004), em sua pesquisa realizada com municípios do Triângulo Mineiro, 

afirma que existia um número pequeno de municípios que possuíam CME antes de 

1980, por isso não tiveram nenhuma relação com a municipalização. Entretanto, dos 

seis municípios pesquisados, apenas um coincide com a data da criação dos 

sistemas de ensino do seu município. Conforme pesquisa em andamento da aluna 

de mestrado da UFG/REJ, Renata Freitas Dias, cujo tema de pesquisa é “O conceito 

de qualidade de educação proposto pelo COMERV”, os dados apontam que, Rio 

Verde criou seu conselho no mesmo dia que implantou o SIMERV (Sistema 

Municipal de Ensino de Rio Verde), na data de14/05/1997.  

O município de Jataí criou seu CME em 2009, um ano antes do sistema 

municipal, instituído em 2010. Os municípios de Itumbiara e Anápolis, por sua vez, 

criaram seu CME em 2001, sendo que Itumbiara teve seu sistema de ensino 

instituído em 1983, bem antes da criação do CME. Já o município de Anápolis 

implantou seu sistema de ensino no ano de 2000. E o município de Mineiros teve 

seu CME implantado em 1997, três anos antes do sistema municipal de ensino que 

ocorreu em 2010. O município de Goianésia criou o CME em 2009 e seu sistema de 

ensino foi instituído, posteriormente, em 2010. Certamente, os municípios que 

instituíram sistema municipal de ensino posterior à data de criação do CME ficaram 

vinculados à Secretaria Estadual de Educação, até se estabelecerem. 

Bordignon (2009) lembra que a lei federal não expressa a criação de 

conselhos municipais de educação, pois a decisão de criar o conselho é exclusiva 

do município. Todavia, mesmo sem determinação legal, os municípios sentiram a 

necessidade da criação do CME. Acredita-se ser pelo fato da relação de 

dependência entre CME e o recebimento de recursos financeiros, uma vez que a 
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participação social vem de forma acessória ao principal interesse, sendo ele o de 

atender a previsão legal para instituir a autonomia municipal dentro da proposta 

governamental. Nota-se que o município que mais se apressou na municipalização 

quanto à instituição do sistema de ensino foi o município de Rio Verde. Este 

município também ousou na criação do CME, sendo na mesma data.  Velado 

interesse econômico que sobrepôs ao interesse social, nesse período. 

Enfim, os dados demonstram que a criação do CME nesses municípios 

goianos não deu por si só pela questão da ampliação da ação democrática, mas sim 

pelas políticas educacionais resultantes de aplicação de recursos financeiros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Como se nota a redemocratização começa na metade da década de 1980 

que ao longo nos anos de 1990 será aplicado as práticas de desconcentração com o 

nome de descentralização. O que não pode perder de vista é que todas as 

mudanças foram recomendações dos fóruns mundiais e regionais exigidas pelas 

forças econômicas como, por exemplo, a Declaração de Jomtien na Tailândia. Então 

aqui começa a passar a responsabilização dos municípios e da sociedade em busca 

de resultados. 

A criação dos conselhos municipais de educação analisados do sudoeste 

goiano tiveram influências diretamente para recebimentos de recursos financeiros do 

governo federal e do governo estadual, recursos advindos do salário-educação. Isso 

demonstra que os interesses econômicos dos municípios foram maiores que a 

vontade da expansão da participação da sociedade civil nas políticas públicas. Isso 

se justifica pelas influências das políticas mercadológicas que o Estado responde. 

Sobre a implantação dos sistemas municipais de educação dos seis 

municípios observados um apenas criou no mesmo ano o CME e o sistema, sendo 

que três municípios criaram o sistema de ensino antes do CME e dois criaram o 

CME posterior à data da instituição do sistema municipal de educação. Dessa forma, 

como demonstram na análise todos os municípios observados vincularam à 

necessidade da existência do CME a instituição de seus sistemas de ensino 
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independente da ordem que isso ocorreu, entenderam que a nova ordem estabelece 

que ações de autogestão e a existência de colegiado devam pertencer às práticas 

governamentais de ações financiáveis. 

Nesse sentido, os membros do CME precisam se atentar para que suas 

ações sejam num ideal democrático progressista para atender de fato os anseios 

sociais, quando a democracia, a participação no discurso governamental que se 

baseia no neoliberalismo não atende a totalidade. 
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(2015), Oliveira e Rocha (2007), Santos e Félix (2014), Saviani (2007), Silva e 
Coelho (2014), Souza (2009), Torres e Corullón (2000) entre outros. Como 
resultados os dados mostram que as avaliações em larga escala passaram a ter 
maior visibilidade partir da década de 1980 e que o Banco Mundial, no Brasil, fez 
investimentos para o estudo dessas avaliações no intuito, de no discurso, melhorar a 
qualidade e equidade da educação no país. Apesar de no município de Jataí/GO a 
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De acordo com o Ministério da Educação (MEC) as avaliações em larga 

escala têm perfil diagnóstico, objetivam identificar os fatores, qualitativos e 

quantitativos, que interferem nos processos da aprendizagem dos alunos, buscando 

assim, contribuir para a melhoria da qualidade, eficiência, eficácia, equidade e 

acrescenta-se nessa lógica a produtividade da educação básica.  

Embora tais avaliações objetivem a qualidade da educação, importante 

destacar que são contraditórias e precisam ser problematizadas no âmbito 

educacional. Ao propiciarem o resultado do diagnóstico da eficiência e eficácia da 

aprendizagem educacional também controlam, regulam e monitoram a escola, os 

alunos, os professores e a gestão. Responsabilizam o professor pelo sucesso ou 

insucesso de seus alunos. Desta forma, interferem na forma que serão ensinados os 

conteúdos, gerando processos de ensinar para testes, afunilando a grade curricular 

para “ensinar” os conteúdos cobrados em provas. Esta realidade incentiva a 

competição entre as escolas e o estabelecimento de ranking entre elas. Não se 

considera os fatores externos e internos como condicionantes no desempenho dos 

alunos, contribuindo significativamente para o aumento das desigualdades.  

A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental buscou-se responder a 

seguinte questão: como o Conselho Municipal de Educação de Jataí/GO trata das 

práticas avaliativas em larga escala, em específico a Prova Brasil? Esta questão 

norteadora tem seu fundamento na pesquisa em fase de conclusão sobre o 

Conselho Municipal de Educação (CME) em Goiás e a qualidade socialmente 

referenciada do ensino. Pesquisa esta que se filia a uma pesquisa interinstitucional 

envolvendo além da Regional Jataí da UFG, as Universidades Federais de 

Uberlândia (MG), Mato Grosso/Barra do Garças (MT) e Grande Dourados/Dourados 

(MS) e a Estadual de Mato Grosso que objetiva analisar como os CME no Brasil tem 

contribuído para a qualidade socialmente referenciada do ensino. 

Para responder à questão buscou-se analisar os documentos disponíveis 

sobre o CME de Jataí, compilados pelo grupo de pesquisa NUFOPE, entre os anos 

de 2007 a 2016. Mediante pesquisa bibliográfica buscou-se compreender como as 

avaliações em larga escala se inserem no sistema educacional brasileiro, com foco 

na Prova Brasil, contribuindo para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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(IDEB). Para a análise contribuíram os autores Bauer; Alavarse; Oliveira (2015), 

Oliveira e Rocha (2007), Santos e Félix (2014), Saviani (2007), Silva e Coelho 

(2014), Souza (2009), Torres e Corullón (2000) entre outros. 

 

Desenvolvimento: 

 

Na década de 1980, deu-se o início as avaliações em larga escala no Brasil, 

quando o Ministério da Educação propôs estudos sobre a avaliação educacional 

financiada pelo Banco Mundial (BM). Segundo esta proposta, para melhorar o 

acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares seria necessário aderir a 

pacotes, estes sustentados pelo BM, pelo slogan “Mundo em desenvolvimento”. Tais 

pacotes educacionais foram pensados para países em desenvolvimento (TORRES e 

CORULLÓN, 2000).  

As avaliações em larga escala são mecanismos estabelecidos pelo MEC, que 

segundo a Portaria Nº 89, de 25 de maio de 2005, servem para “subsidiar a 

formulação de políticas públicas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade 

da educação” (BRASIL, 2005, p. 29). Nessa perspectiva, as avaliações são 

instrumentos que oferecem informações para o planejamento, elaboração, 

reformulação e monitoramento de políticas públicas de educação no Brasil. 

As políticas de estratégias do BM apresentam um modelo educativo que 

propõe a melhoria da qualidade e eficiência da educação das escolas públicas.  De 

acordo com Torres e Corullón (2000), o pacote destinado para melhoria da 

qualidade da educação, tal como foi apresentado, e vem se desenvolvendo, em 

lugar de contribuir de maneira significativa para qualidade da educação básica 

reforça a ineficiência, má qualidade e desigualdade no sistema escolar. 

Os autores supracitados completam que “[...] isso se deve não somente a 

natureza e conteúdo das propostas em si, mas também aos contextos, condições de 

recepção, negociação e aplicação de tais políticas concretamente nos países [...]” 

(TORRES e CORULLÓN, 2000, p. 127). Nesse sentido, é preciso problematizar a 

homogeneização dos pacotes enviados para as escolas, bem como refletir sobre o 



 
 
 
 
 
 
 

4 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

contexto no qual o mesmo será inserido, entendendo que cada instituição escolar 

tem suas particularidades.  Assim, Souza (2009), afirma que: 

 

No âmbito do grande processo de mudanças nas relações entre estado e a 
sociedade e da reforma da administração pública a avaliação vem 
assumindo a condição de instrumento estratégico, quase sempre 
fundamentado nos famosos “três es”: eficiência, eficácia e efetividade [...] 
(p.18, grifo da autora).  

 

Importante considerar que o BM, impondo os pacotes educacionais, tem 

oportunidade de inserir sua ideologia neoliberal, influenciando mudanças na 

educação que serão refletidas no espaço escolar. Dito de outra forma, na medida em 

que o mundo do trabalho sofre modificações exige-se um novo modelo de educação 

para se adequar a uma nova sociedade, dita do conhecimento, com isso a educação 

passa a ser vista enquanto um valor econômico e o Estado, como mínimo para as 

questões sociais. Nessa linha de argumentação, as autoras Silva e Coelho (2014, 

p.2) afirmam: 

 

Confirma‐se dessa forma que as políticas públicas do Brasil estão alinhadas 
aos interesses dos Organismos Internacionais que seguem a lógica do 
mercado. Assim, não podemos deixar de considerar o financiamento dessas 
ações, pois os investimentos, de forma alguma, caracterizam doação. O 
retorno para sanar a dívida, depende do desenvolvimento do capital 
humano, sendo a educação considerada essencial nesse processo.  

 

Refletindo com as autoras mencionadas acima, a educação dentro do 

pensamento neoliberal é considerada capital humano, ou seja, aliar a educação ao 

desenvolvimento sustentável. Explicando, esta educação, dita de qualidade, é 

medida por índices que atestam competências e habilidades para o mundo do 

trabalho.  

Na próxima sessão será exposto o sistema de avaliação de educação básica, 

dando ênfase no contexto histórico e político do IDEB e da Prova Brasil. 

 

Sistema de avaliação da educação básica 

 

Na década de 1990 foi implementado pelo MEC, por meio do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Sistema de 
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Avaliação da Educação Básica (SAEB), que serve como instrumento avaliativo da 

educação brasileira. Desta forma, o SAEB realiza avaliações com os alunos da 4ª e 

8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e também os alunos do 3º ano do 

ensino médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa de Matemática (OLIVEIRA e 

ROCHA, 2007). 

Compreendendo melhor, a avaliação em larga escala pretende medir o 

desempenho dos alunos em disciplinas específicas. Em geral, nessa avaliação é 

considerado o resultado envolvendo a leitura e soluções de problemas para ensino 

fundamental. Para o ensino médio são avaliadas as competências cognitivas. Os 

resultados são divulgados por regiões, estados, municípios, por escola – zona 

urbana e zona rural, níveis de ensino - médio e fundamental, séries específicas, bem 

como, se são públicas ou privadas. A apresentação dos dados é organizada em 

forma de tabelas e gráficos, proporcionando comparações entre os resultados 

(WERLE, 2010).  

Oliveira e Rocha (2007) afirmam que desde a Constituição Federal de 1988, 

passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 de 1996, pelo 

Plano Nacional de Educação (PNE, 2001-2010) e por Decretos, houve um crescente 

avanço no desenvolvimento e implementação das políticas de avaliação em larga 

escala, para aferir a qualidade da educação nacional de forma quantitativa e 

qualitativa.  

As autoras citadas acrescentam que no ano de 2005 foi instituída a Prova 

Brasil, esta avalia as habilidades e competências na Língua Portuguesa e 

Matemática dos alunos do 4ª e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do Ensino Fundamental. 

Esse modelo de avaliação foi instituído para detalhar os dados sobre a realidade 

educacional, por meio de um censo escolar. Os dados obtidos pelo SAEB, entre 

2001 e 2003, fazem pensar sobre a elaboração da Prova Brasil. Os dados coletados 

apresentaram como resultados poucos avanços dos alunos da 4º série (ou 5º ano) 

do ensino fundamental, nos conteúdos de Língua Portuguesa, segundo Oliveira e 

Rocha (2007). 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) elaborado em 2007 foi 

aceito por parte da sociedade posto que no discurso carregava intensões para a 
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melhoria da qualidade do ensino em todas as escolas da educação básica do país. 

Contudo, os discursos posteriores geraram manifestações advertindo que o “plano” 

se mostrava mais ousado do que de fato se apresentava, além dele ter sido 

elaborado sem a participação de professores e intelectuais. 

Nesse sentido é necessário entender o que está por trás das ações que 

compõem o PDE, ou seja, desvelar a realidade para, a partir daí, pensar a dialética e 

sua estrutura. Deve ser considerado, nessa análise, que o referido “plano” foi 

pensado por uma equipe econômica, elaborado pelo viés economicista, ou seja, sua 

“[...] concepção é marcada pelo predomínio de executivo, centralização e viés 

neoliberal no que toca a preocupação com a modernização e a eficácia do Estado, 

valorização do aparato técnico, controle e centralização [...]” (WERLE, 2011, p. 786). 

Saviani (2007) salienta que o PDE acolhe praticamente todos os programas 

desenvolvidos pelo MEC, abrangendo os níveis e modalidades de ensino, além, é 

claro, de medidas de apoio e infraestrutura. Na visão do Governo, as ações que 

compõe o PDE coincidem com os aspectos previstos no PNE, explicando, são 

estratégias para a efetivação dos objetivos, numa perspectiva que nota é sinônimo 

de qualidade e por isso devem caminhar juntas.  

Graciano (2007), apresentando críticas sobre a forma de como o PDE foi 

elaborado, sem a consulta aos professores, pondera sobre as sistematizações e 

implementações do documento e salienta que um projeto comprometido com a 

educação deveria colaborar para modificação e alteração da concepção de 

educação.  

Nesse sentido, salienta-se que o plano está pautado numa perspectiva 

voltada para uma qualidade da educação baseada em índices mensuráveis, 

quantitativos. O PDE apresenta como meio de melhorar a qualidade da educação, a 

relação recíproca entre educação e o desenvolvimento econômico. Isso significa 

dizer que a sintonia das políticas públicas depende essencialmente, segundo 

Haddad (2008, p.6), da “[...] potencialidade dos planos setoriais, inclusive o 

educacional, que passam nesses termos, à condição de exigência do 

desenvolvimento econômico e social, garantindo-se que o todo seja maior que a 

soma das partes”.  
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Considerando o SAEB, o plano aponta para a relação direta entre a Prova 

Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)5, como se lê: 

 

O PDE partiu do diagnóstico de que a „indústria da aprovação automática‟ é 
tão perniciosa quanto a „indústria da repetência‟. Dessa preocupação 
nasceu a idéia de combinar os resultados de desempenho escolar (Prova 
Brasil) e os resultados de rendimento escolar (fluxo apurado pelo censo 
escolar) num único indicador de qualidade: o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). [...] Com a Prova Brasil e o Educacenso estavam 
dadas as condições para a criação do IDEB, expresso numa escala de zero 
a 10. (HADDAD, 2008, p.12) 

 

O PDE propõe metas a serem cumpridas e o IDEB, serve para acompanhar 

as metas estabelecidas por esse documento. Os resultados do desempenho dos 

alunos nas avaliações que são aplicadas nas escolas são disponibilizados pelo 

INEP, a partir desses resultados são traçadas metas para melhoria da educação 

brasileira. 

O IDEB utiliza uma escala de zero a 10 para ranqueamento das escolas. No 

contexto brasileiro existe a meta de alcançar 6.0 até 2021. Tal meta faz parte do 

sistema educacional, em que estão os países desenvolvidos como Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra e Suécia6. O monitoramento do IDEB é realizado por meio de 

dados concretos. Esses dados poderiam possibilitar que a sociedade se mobilizasse 

dependendo do resultado, lutando pelos direitos a uma educação de qualidade. No 

Brasil a participação social em questões pedagógicas nem sempre acontece, pois 

para muitos a simples oferta já é um ganho social. 

Importante também destacar a importância da relação entre a avaliação em 

larga escala e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Decreto 

n.º6.094, (BRASIL, 2007) presente no PDE. Como se destaca: 

 

Logo após a divulgação dos resultados da Prova Brasil, em 2006, dois 
estudos foram realizados em parceria com organismos internacionais, em 
escolas e redes de ensino cujos alunos demonstraram desempenho acima 

                                                 
5
 Foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador. Ele é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, 
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e 
a Prova Brasil – para os municípios. 
6
 Os dados apresentados estão disponibilizados no sitio <http://academia.qedu.org.br/ideb/o-que-e-o-

ideb-2/ >. Acesso em: jun. 2017. 
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do previsto, consideradas variáveis socioeconômicas. O objetivo central dos 
estudos era identificar um conjunto de boas práticas às quais poderia ser 
atribuído o bom desempenho dos alunos. Essas boas práticas foram 
traduzidas em 28 diretrizes que orientam as ações do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, programa estratégico do PDE. 
(HADDAD, 2008, p. 14) 

 

O destaque acima é ratificado no Decreto de nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 

no capítulo II, artigo 3º, ao tratar do IDEB, 

 

Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com 
base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos 
dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos 
alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação 
Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova 
Brasil). 

 

Pode-se perceber que a qualidade da educação está atrelada a índices 

quantitativos. A prova Brasil é uma avaliação elaborada e aplicada de forma externa 

à escola, pois o seu processamento, as análises, a interpretação e a divulgação dos 

resultados são de responsabilidade do INEP. Este instituto, por sua vez, se utiliza de 

metodologias e técnicas estatísticas complexas, o que leva a demora da apuração e 

a divulgação dos resultados. 

 

As avaliações no Ensino Fundamental: Prova Brasil e Provinha Brasil 

 

No município de Jataí/GO a Prova Brasil foi aplicada em 2014 à 20 escolas 

municipais, segundo informações disponíveis no site da Prefeitura municipal, 

veiculada em 9 de setembro de 2014 e, na avaliação dos resultados, todas 

mostraram avanços em seus indicadores. Como se lê: 

 

O IDEB observado na Rede Municipal de Ensino de Jataí é real, pois foram 
garantidas todas as condições de acesso aos alunos na Prova Brasil, 
inclusive para um grande número de alunos com necessidades especiais. 
Além disso, foram mantidas as reais taxas de evasão e de reprovação, as 
quais são necessárias para o cálculo do índice.  
Em Jataí, vinte escolas municipais de 1º ao 5º ano foram avaliadas e todas 
obtiveram avanços nos indicadores. O maior índice foi da Escola 
Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira que passou de 5,4 para 7,2, 
ultrapassando o índice projetado para o ano de 2021. (PREFEITURA, 2014) 
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Jataí como os demais municípios da região e do país se integram nas práticas 

avaliativas em larga escala e fazem questão de divulgar os resultados, inclusive 

nominando as escolas que alcançaram os índices desejáveis. Da mesma forma, 

Jataí participa da Provinha Brasil, mesmo sendo a adesão opcional. 

A partir do PDE, mediante o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação e com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, uma das 

diretrizes foi a Provinha Brasil, aplicada pela primeira vez em 2008.  

O público alvo dessa avaliação diagnóstica eram crianças matriculadas no 

segundo ano de escolarização do ensino fundamental, essa avaliação também é de 

responsabilidade do INEP. A finalidade dessa avaliação é a de ser um instrumento 

pedagógico sem fins classificatórios. Por outro lado, segundo notícias veiculadas 

pelo MEC, em 2016, essa prova seria suspensa em 2017, como se lê: 

 

O Ministério da Educação anunciou na segunda-feira, dia 8, que irá 
suspender a Provinha Brasil a partir de 2017. Este ano, „por restrições 
financeiras‟ o exame, que mede o aprendizado de português e matemática 
no primeiro ano de alfabetização, não terá a versão impressa, apenas a  
digital. (MEC, 2016). 

 

Buscando responder à questão norteadora deste trabalho “Como o Conselho 

Municipal de Educação de Jataí/GO trata da avaliação em larga escala”, observou-

se na análise dos documentos obtidos junto ao CME a inexistência de dados sobre a 

avaliação em larga escala, bem como sobre a Provinha Brasil. A pesquisa, no 

entanto, encontrou um documento emitido por parte do Conselho Estadual de 

Educação, Resolução CEE/CP, nº 5, de 10 de junho de 2011, que trata dentre outras 

questões da avaliação escolar. Nos artigos 94, 95 e 96 mencionam as avaliações em 

larga escala. Nesse sentido, apontam para que a avaliação adotada pelos 

professores e pela escola devam ser articuladas às avaliações em níveis nacional, 

estadual e municipal criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as 

escolas nos esforços de melhorar a qualidade e a educação, bem como a 

aprendizagem dos educandos, redimensionando as práticas educativas com vistas 

ao alcance de melhores resultados. 
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Considerações finais 

 

As reformas educativas implementadas nas últimas décadas marcaram, 

dentre outros traços, pela crescente utilização de avaliações externas. Bauer, 

Alavarse e Oliveira (2015) contribuem para essa análise ao apresentarem que as 

reformas educativas implementadas nas escolas são voltadas a centralização dos 

sistemas de ensino, visando o rendimento escolar, estimulando mecanismos de 

competição entre as escolas, valorizando os dados obtidos em escalas. Vale 

ressaltar que, ao se trabalhar com indicadores em larga escala, o MEC deveria 

permitir um olhar atento a realidade, de forma a intervir na mesma, buscando 

soluções para os problemas no âmbito escolar. Porém, como apresentado pela 

lógica do sistema capitalista os índices tendem a rotular e classificar as escolas, 

valorizando aquelas que apresentaram bons resultados.  

Diante do exposto, as avaliações em larga escala tanto possibilitam ao 

cidadão conhecer a realidade da qualidade da educação no Brasil, como podem 

esconder outros fatores que influenciam nos resultados, como, por exemplo, as 

condições precárias de trabalho dos professores, traduzidas em salas numerosas, 

carga horária excessiva. Assim, caso o resultado não seja o esperado pela escola, 

professores são culpabilizados pelo fracasso dos alunos. 

Nessa perspectiva, é evidente que as ações e projetos a serem desenvolvidos 

pelas políticas educacionais serão necessários para a obtenção de dados, na 

eficiência e aplicação dos recursos e, em especial, no rendimento escolar aferidos 

por recursos quantitativos. Dada a reflexão, Souza (2009) pondera que a avaliação 

de políticas educacionais tem demostrado cada vez mais fragmentada e esvaziada. 

Tem-se firmado constantemente pelo discurso da competência, pela execução de 

manuais e sua regulação. Uma forma de adequar a escola, os professores e os 

alunos a um sistema que tenta mascarar a realidade. 

Diante do exposto, é relevante se questionar quanto à melhoria na educação 

proposta pelo MEC, por meio de seus instrumentos de avaliação. Qual seria esse 

padrão de melhoria? As avaliações servem para quê, para quem e de que forma? As 

avaliações em larga escala não podem passar despercebidas, pois é preciso 
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problematizá-las e, utilizando-se de uma linguagem televisiva, olhar para quem está 

nos bastidores das propostas e suas motivações para não somente implementá-las, 

mas para consolidá-las no sistema educacional. 

Sendo assim, entende-se a necessidade de se verificar a serviço de quem 

estão às avaliações em larga escala. São elas para o controle, a regulação e a 

fiscalização ou são instrumentos que possibilitam perceber as deficiências da 

educação nacional, apontando para possíveis soluções? 
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Resumo  
A alfabetização pode ser considerada uma das principais condições para o 
sucesso/fracasso escolares. Considerando essa assertiva, esse texto objetiva 
apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que tem buscado verificar como 
os Conselhos Municipais de Educação (CMEs) do estado de Goiás tem abordado as 
questões relativas a alfabetização.  Para tanto, realizou um levantamento 
documental em CMEs de oito municípios (Jataí, Mineiros, Rio Verde, Cachoeira 
Dourada, Rubiataba, Caldas Novas, Luziânia e Anápolis) os quais possuíam 
informações e dados disponíveis online. Mediante a análise dos dados, foi possível 
perceber – até esse momento do estudo – que os CMEs pouco atuam na reflexão e 
encaminhamentos sobre alfabetização nas cidades e, especialmente no município 
de Jataí, a atuação do CME tem versado sobre demandas urgentes e de fiscalização 
e há pouco espaço e condições para a análise e encaminhamento de temas, como 
alfabetização, que estão diretamente ligados à qualidade da educação.  
 
Palavras-chave: Alfabetização. Conselhos Municipais de Educação. Pesquisa 

documental. 

 

                                                 
1
 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Docente do Curso de Pedagogia da 

Regional Jataí – UFG, Jataí – GO. Membro do NUFOPE – Grupo de Estudos e Pesquisas Formação 
de Professores e Práticas Educativas. Email: camilaoliveira.ufg@gmail.com 
2
 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí-GO. 

Membro do NUFOPE – Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores e Práticas 
Educativas Foi bolsista Prolicen/Prograd/UFG. Email: dbelarminavc@gmail.com  
3
 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí-

GO. Membro do NUFOPE – Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores e Práticas 
Educativas. Email: jessica.ferreiratolentino@gmail.com 
4 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí-

GO. Membro do NUFOPE – Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores e Práticas 
Educativas. Foi bolsista Prolicen/Prograd/UFG. Email: nayennehelsan@gmail.com 
5 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí-

GO. Membro do NUFOPE – Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores e Práticas 
Educativas. Foi voluntária de iniciação científica – PIVIC/CNPq/UFG. Email: nilza.sol@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 
 

2 

 

2 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Introdução 

 O texto que ora apresentamos faz parte de um estudo interinstitucional de 

maior abrangência compreendendo a Universidade Federal de Uberlândia-MG, 

Universidade Federal da Grande Dourados – MS, Universidade Federal de Mato 

Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso – MT e a Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí.  

 No Estado de Goiás, representada pelos(as) pesquisadores(as) do NuFoPe – 

Grupo de Pesquisa em Formação de Professores e Práticas Educativas da 

UFG/Jataí, a pesquisa tem como objetivo geral “Analisar se as ações do conselho 

municipal de educação (CME) em Jataí e região têm contribuído para a qualidade 

socialmente referenciada do ensino” (RAIMANN et all, 2014, p.12). 

O presente texto abordará um dos objetivos específicos da referida 

investigação que intenta “Verificar como os CME de Jataí e região têm normatizado 

as questões da gestão escolar para a alfabetização” (RAIMANN et all, 2014, p.12).   

Nesse estudo, orientamo-nos por duas definições importantes.  

A primeira concepção defende os Conselhos Municipais de Educação como 

importantes espaços de participação da sociedade organizada. Mais do que 

burocrático, teria papel determinante na organização e regulamentação dos 

Sistemas Municipais de Educação.  

Para Bordignon (2009, p. 17) os conselhos deveriam atuar na organização e 

formulação de políticas nos municípios   

Os conselhos de educação se constituem como órgãos de Estado 
quando representam, articulam e expressam a vontade da 
diversidade social; quando falam ao governo em nome da sociedade 
para responder às suas aspirações e, em nome dela, exercer suas 
funções; quando formulam políticas educacionais para além da 
transitoriedade dos governos. 
 

Nas palavras de Monlevade (s/d, p.34-35), os CMEs teriam a função precípua 

de contribuir com a formulação e normatização de políticas educacionais que 

contribuíssem com o desenvolvimento do currículo, de questões pedagógicas mais 

amplas com vistas a qualidade da educação.   

[...] Um sistema de ensino precisa de um órgão normativo específico, 
que detalhe os elementos normativos, principalmente na área do 
currículo escolar, e controle sua execução: tal é a tarefa central e 
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cotidiana de um conselho de educação. Entretanto, essa tarefa pode 
ser “cartorializada” – e freqüentemente tem sido – numa formalização 
tal que anula o poder político-pedagógico do conselho e das escolas.   
Daí ser imprescindível o resgate do papel de formulador de políticas 
a ser exercido pelos conselhos de educação, tanto como órgão 
assessor de redes, como, principalmente, de sistemas de ensino. 
 

 A segunda definição importante versa sobre o entendimento de alfabetização 

que orienta essa análise.  

Consideramos alfabetização um processo que aglutina duas capacidades: a) 

de decodificar e b)de compreender o que se lê e como se lê, conforme definem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa: “Para aprender a ler e a 

escrever é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e 

como ela representa graficamente a linguagem” (BRASIL, 1997, p. 52). 

Concordamos ainda com o documento que aponta diretrizes para o ensino 

que debater sobre alfabetização e o aprendizado inicial da língua é fundamental 

para a questão da qualidade do ensino, pois estar alfabetizado ou não tem relação 

estreita com o sucesso e fracasso escolares, destacando 

Desde o início da década de 80, o ensino de Língua Portuguesa na 
escola tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de 
melhorar a qualidade da educação no País. No ensino fundamental, 
o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a 
questão da leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros de 
repetência nas séries iniciais — inaceitáveis mesmo em países muito 
mais pobres — estão diretamente ligados à dificuldade que a escola 
tem de ensinar a ler e a escrever. Essa dificuldade expressa-se com 
clareza nos dois gargalos em que se concentra a maior parte da 
repetência: no fim da primeira série (ou mesmo das duas primeiras) e 
na quinta série. No primeiro, por dificuldade em alfabetizar; no 
segundo, por não conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, 
condição para que os alunos possam continuar a progredir até, pelo 
menos, o fim da oitava série (BRASIL, 1997, p.19).  
 

 De acordo com dados do IBGE, a taxa de analfabetismo tem 

progressivamente diminuído no Brasil6, contudo é sabido por nossas vivências nas 

                                                 
6
“Segundo os resultados do Censo 2010, aproximadamente 91% da população brasileira com dez 

anos ou mais de idade são alfabetizados. Isto é, temos um percentual de 9% de não-alfabetizados, o 
que equivale a dizer que aproximadamente 18 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. Em 
comparação aos resultados do Censo de 2000, a situação da alfabetização melhorou no país, pois a 
taxa de analfabetismo diminuiu de 12,8% para 9% em 2010”. Disponível em: 
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/educacao.html. Acessado em 15 jun2017  

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/educacao.html.%20Acessado%20em%2015%20jun2017
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escolas que as crianças têm progressivamente avançando nas séries/anos 

escolares, porém sem a necessária aprendizagem de mecanismos básicos da 

alfabetização, ratificando informações do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), de 2015 com estudantes do ensino fundamental 

Esses estudantes obtiveram uma pontuação que os coloca abaixo do 
nível 2, considerado adequado nas três áreas avaliadas pelo Pisa. 
Separadamente, 56,6% estão abaixo do nível 2 em ciências e 
apenas 0,02% está no nível 6, o máximo da avaliação. Em leitura, 
50,99% estão abaixo do nível 2 e 0,14% estão no nível máximo; em 
matemática, 70,25% estão abaixo do adequado, contra 0,13% no 
maior nível. Isso significa que esses estudantes não conseguem 
reconhecer a ideia principal em um texto ou relacioná-lo com 
conhecimentos próprios, não conseguem interpretar dados e 
identificar a questão abordada em um projeto experimental simples 
ou interpretar fórmulas matemáticas7. 

Tomando como pressupostos a relevância dos CMEs na organização da 

educação nos municípios e o sentida da alfabetização para uma escola de 

qualidade, a pesquisa tem procurado responder a seguinte problemática: como os 

CMEs do estado de Goiás têm normatizado as questões relacionadas à 

alfabetização?  

 

Metodologia  

 A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e procedimentos técnicos de 

análise documental para a consecução de seu objetivo por considerar que  

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (MARCONI e 
LAKATOS, 2003, p. 174).  

 

 A fim de acessar os documentos para a realização da pesquisa (a 

investigação maior a qual esse estudo se vincula), foram aplicados questionários 

para os representantes dos Conselhos do estado de Goiás, presentes no I e no II 

                                                                                                                                                         

 
7
 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/quase-metade-dos-

brasileiros-tem-desempenho-menor-que-o-adequado-no-pisa. Acessado em 15 jun 2017.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/quase-metade-dos-brasileiros-tem-desempenho-menor-que-o-adequado-no-pisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-12/quase-metade-dos-brasileiros-tem-desempenho-menor-que-o-adequado-no-pisa
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Encontro de Conselhos Municipais de Educação, realizados pela Seção Goiás da 

UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação).  

 Nesse processo, foram recolhidos sessenta e quatro questionários e a partir 

deles foi feita um levantamento a fim de verificar quais desses CMEs possuíam 

documentos digitalizados nas suas páginas oficiais, nos sítios das respectivas 

prefeituras ou nas redes sociais. Nessa etapa, constatou-se que apenas oito 

municípios (Jataí, Mineiros, Rio Verde, Cachoeira Dourada, Rubiataba, Cachoeira 

Dourada, Anápolis e Luziânia) tinham informações, documentos online, conforme 

mapa abaixo 

 

Mapa 1- Municípios onde foi realizado o levantamento documental 

 

Elaborado por: Regina Maria Lopes – 2017 

 

 Na recolha dos documentos disponíveis digitalmente houve a organização 

dos dados apontando o tipo de documento (parecer, resolução, processo ou ata), 

descrição e número do documento e quais aspectos sobre alfabetização que o CME 

discutia e/ou regulamentava no município, buscando um processo descritivo-

analítico de compreensão desse material, conforme exemplo no quadro abaixo:   
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Quadro 1 – Exemplo de análise descritiva dos documentos sobre alfabetização 

produzidos pelos CMEs em Goiás  

TIPO DE 

DOCUMENTO  
Nº E ANO  DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO 

 Resolução   012/2006 Art. 4º - A Educação de Jovens e Adultos compreende 

alfabetização, a escrita, a leitura, a interpretação do que 

se lê, as linguagens, códigos e suas tecnologias, as 

ciências da natureza, matemática e sua tecnologias e as 

ciências humanas e suas tecnologias, distribuídas em 

três etapas distintas, sendo permitido o avanço para o 

superior,mediante exame de reclassificação, 

observando o que dispõe esta Resolução  

Resolução 013/2009 Estabelece Normas e critérios para o Ingresso na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como as 

Atividades Definidas como dias Letivos do Sistema 

Educacional de Jataí-Go.    

Resolução 038/2010  Aprova Matriz Curricular do Ensino Fundamental de 

09 anos.  
  

Elaborado por: Nilza Aparecida Lopes Alves - 2017  

 

 A pesquisa está em andamento, conforme anunciado, porém alguns indícios 

sobressaltam-se durante o desenvolvimento da análise em curso.  

 Um dos principais pontos tem relação com a transparência e a publicização 

das atividades dos CMEs. Somente oito, não somente daqueles Conselhos 

(conselheiros) que responderam o questionário, mas dos Conselhos de todo estado, 

tem documentos e informações gerais disponíveis online. Porém, nenhum desses 

oito CMEs o fazem de forma a garantir a atualização dos dados em seus respectivos 

sítios ou redes sociais.  

 Nenhum dos documentos localizados faz menção ao aspecto propositivo dos 

Conselhos.  

 Estudo sobre o perfil dos Conselhos Municipais no Brasil dialoga com esse 

aspecto percebido no nosso estudo:  

Como órgãos do Executivo, exercem função consultiva ou 
deliberativa no âmbito da gestão do sistema de ensino. O caráter 
consultivo diz respeito ao assessoramento ao respectivo Executivo 
na área de educação. O caráter deliberativo diz respeito ao poder de 
decisão em matérias específicas, com competência atribuída pela lei 
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de criação ou outros instrumentos normativos próprios. O caráter 
consultivo ou deliberativo diz respeito à natureza da função.  
No entanto, nem sempre o caráter, se consultivo ou deliberativo, está 
claramente explicitado nas normas que instituem os conselhos. 
Quanto ao objeto sobre o qual o conselho opina (caráter consultivo), 
ou decide (caráter deliberativo), são muitas as competências 
atribuídas. A principal delas é a normativa, em geral de caráter 
deliberativo, que atribui ao conselho competência para regulamentar 
o funcionamento do sistema de ensino e interpretar a correta 
aplicação da lei no seu âmbito.  
Definir diretrizes curriculares, credenciar instituições e outras 
atribuições são competências tradicionais correntes dos conselhos 
(BRASIL, 2008, p. 39) 

 

 Os documentos levantados apontam que os CMEs tem pouco caráter 

consultivo, de mobilização ou de controle social. Mostra-se muito mais como órgão 

deliberativo a partir de demandas expressas pelas Secretarias de Educação.  

Não há nenhum registro de diagnósticos, estudos ou outras atividades 

realizadas pelos Conselhos sobre quaisquer temáticas não fossem aquelas de 

fiscalização e de referendo às ações das Secretarias.  

Sobre alfabetização, do conjunto de documentos levantados, excluímos a 

questão da gestão escolar e as demandas sobre alfabetização e ampliamos o olhar 

para considerar elementos gerais que envolvessem a temática. Dessa forma, 

encontramos documentos que versavam sobre alfabetização e outros que a 

tangenciavam.  

No caso do município de Jataí, foram encontrados cinco resoluções (três já 

apresentadas no quadro 1) que envolvem – de alguma maneira – a questão da 

alfabetização.  

As resoluções abordam os seguintes aspectos (por ordem cronológica): 1) 

Resolução 012/2006 trata da organização da educação de jovens e adultos no 

município e afirma essa etapa do ensino compreende a alfabetização, o aprendizado 

da leitura e da escrita [...]; 2) a resolução nº 13/2009 estabelece normas e critérios 

para o ingresso na educação infantil e ensino fundamental, porém não faz menção à 

alfabetização como condição para avanço nos anos escolares; 3) a resolução nº 

015/2009; 4) a resolução nº 38/2010 e a 5)resolução nº 39/2010 aprovam matrizes 

curriculares para a rede municipal de Jataí, na forma como sugere a Secretaria 

Municipal.  
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Defende-se que o Conselho poderia ser espaço de diagnóstico da situação da 

alfabetização da rede pública de educação, propositor, inclusive de referências 

sobre avaliações diagnósticas ouvindo – especialmente - os professores; sugerir 

ações de qualificação docente e de gestão que fossem de encontro às dificuldades 

na aprendizagem dos alunos anos iniciais. 

Ainda, nesse sentido, está no âmbito do CME debater publicamente, articular 

junto às esferas legislativa e executiva e a sociedade, de uma forma geral, políticas 

educacionais que proporcionassem melhor qualidade daquilo que é oferecido aos 

usuários da escola pública, como o número de alunos por sala, critérios de atribuição 

de aulas para turmas de alfabetização, material específico para essa etapa, 

professores auxiliares, dentre outros elementos a depender da demanda local.  

Consideramos o CME como espaço profícuo para a reflexão sobre a 

qualidade socialmente referenciada de educação, entendida como  

 

[...]dimensões (indicadores de qualidade), intra e extraescolares, 
socioeconômico e cultural, custo aluno-qualidade, qualidade social 
(para todos), processos educativos (práticas curriculares, 
planejamento pedagógico, processo de participação, dinâmica da 
avaliação), relação numérica discente-docente-técnico administrativo, 
financiamento público, estrutura e características de cada sistema ou 
instituição, livre organização sindical, formação inicial e continuada 
dos profissionais de educação, valorização e planos de carreira, 
satisfação e engajamento dos diferentes segmentos da educação 
(RAIMANN et all, 2014, p. 11). 
 

 Contudo, o que percebemos, inicialmente, pela pesquisa documental em 

andamento é a reprodução de práticas centralizadoras, pouca representatividade e a 

existência dos CMEs como uma necessidade organizativa e jurídica para garantir as 

relações de cooperação e, sobretudo, de financiamento da educação entre os entes 

federados, as quais impõe a criação e manutenção dos Conselhos como condição 

para tal. Porém, na prática – apesar de muitos avanços - os Conselhos ainda 

carecem de se tornar, efetivamente, espaços autônomos, representativos e que 

consigam, a despeito dos governos, contribuir com políticas contínuas de 

organização do sistema público de educação com vistas à qualidade do ensino.   
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Considerações Finais 

 O objetivo específico desse estudo era verificar como os CME de Jataí e 

região têm normatizado as questões da gestão escolar para a alfabetização, no 

contexto da pesquisa interinstitucional, conforme citado anteriormente.  

 A finalidade foi elaborada durante o processo de coleta de dados sobre os 

Conselhos em Goiás. Primeiramente, porque ao circunscrever a pesquisa a Jataí e 

região poderíamos não ter informações a recolher e analisar, avançar para o estado 

não nos trouxe resultado muito diferente.  

 Ao abordar a temática da alfabetização, tão cara à escola e aos docentes, 

percebemos também a necessidade de ampliar o espectro da pesquisa, pois não 

encontramos nenhum documento, nos municípios analisados, que versassem sobre 

a gestão escolar para a alfabetização.  

 Dos poucos dados disponíveis online, foram localizadas resoluções diversas 

sobre matrizes curriculares, corte etário para a alfabetização, o atendimento ao 

aluno com deficiência na alfabetização, pareceres sobre cursos de formação 

docente, porém nenhuma análise e reflexão sobre as condições da alfabetização no 

município, propostas de diagnóstico e intervenção ou indicação de possíveis 

políticas educacionais com vistas a qualidade socialmente referenciada da educação 

através da alfabetização.  

 Parcialmente, respondemos nosso problema de pesquisa, qual seja:  

como os CMEs do estado de Goiás têm normatizado as questões relacionadas à 

alfabetização?; indicando que os Conselhos – até o presente momento – não tem 

contribuído com políticas para/sobre alfabetização nos municípios em Goiás.  
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Simpósio Temático 2: Políticas, gestão e formação docente 

 

Resumo: O contexto político, especialmente no ano de 2016, com o impedimento da 
presidente eleita, a posse de um novo “governo” e a imposição de projetos de 
emendas constitucionais de reformas levou parte da população brasileira às ruas. 
Em Jataí, não foi diferente. A Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí esteve 
ocupada por estudantes que se mostraram contrários, notadamente, à PEC que 
limitava os gastos públicos. Diante disso, buscou-se entender qual o sentido 
atribuído à essa participação pelos estudantes de licenciaturas e a relação com a 
sua formação docente. Para tanto, foi aplicado um questionário com questões 
abertas para oito estudantes de diferentes cursos de licenciatura que estão 
envolvidos com os movimentos sociais organizados na Universidade. Percebeu-se 
que os estudantes foram levados às manifestações e movimentos por diferentes 
razões, mas sobretudo pelo cenário da política nacional e por influência de colegas e 
do próprio curso que frequentam. A pesquisa aponta, ainda, a necessidade de 
avançar nessa área de estudos que, muitas vezes, é silenciada e compreender 
como se dão as relações na formação docente.   
 
 
Palavras-chave: Participação política. Formação de Professores. Movimentos 

Sociais. 

 

Introdução 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 doravante 55, assim como a 

Medida Provisória (MP) 746 responsável pela reestruturação do ensino médio que 
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se encontrava em trâmite no senado no ano de 2016 provocou uma onda de 

descontentamentos e conflitos na população brasileira.  

Com o pretexto de controlar os gastos públicos, o governo pretendia congelar 

por vinte anos o valor estipulado da despesa primária paga no ano de 2016, apenas 

reajustando-o de acordo com a inflação. Tal medida poderá ter por consequência o 

sucateamento do orçamento destinado à prestação de serviços públicos, agravando 

ainda mais as desigualdades sociais. Além de que tal medida pode resultar na 

extinção de programas de pós-graduação, privatização das universidades, e 

fechamento de escolas públicas gerando superlotação de alunos nas salas de aulas 

com condições de trabalho cada vez mais precarizadas.  

A “PEC da morte”, assim chamada pelos trabalhadores, é uma medida 

inconstitucional, pois, fere o artigo 60 § 4 da Constituição Federal de 1988  

 
 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir:  
I - a forma federativa de Estado;  
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  
III - a separação dos Poderes;  
IV - os direitos e garantias individuais.  

 

O regime fiscal adotado pelo governo Temer afeta a autonomia e a 

independência dos poderes executivo, judiciário e legislativo ao congelar as 

despesas primárias durante o período de vinte anos de todos os órgãos atrelados 

aos entes federativos. 

Mediante a situação política do país, os estudantes secundaristas foram os 

primeiros a se mobilizarem. A “ocupação” foi o instrumento de luta dos alunos que 

teve início no Estado de São Paulo contra a reorganização escolar imposta pelo 

governo de Geraldo Alckmin (PSDB), contra o fechamento de escolas e contra as 

medidas provisórias (MPs), tratando-se de uma articulação política. Em São Paulo, 

as ocupações nas escolas vinham ocorrendo desde 2015.  

Nesse movimento, os alunos ocupavam literalmente o espaço físico da escola 

numa tentativa de obrigar o Estado a atender as demandas estabelecidas pelo 

movimento estudantil. Em pouco tempo, o movimento “ocupa tudo” adquiriu força em 

âmbito nacional e inspirou também os estudantes das universidades do país.  
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Vale ressaltar que as ocupações no Estado de Goiás pelos estudantes 

secundaristas se deram por conta de um projeto a ser implementado nas redes 

públicas de ensino que entregava a contratação dos professores e demais 

funcionários e a gestão da escola à Organizações Sociais (OSs). 

As ocupações nas universidades, por sua vez, surgiram como declaração de 

apoio à oposição da implementação da PEC 55 e estudantes da Universidade 

Federal de Goiás/ Regional Jataí também se mobilizaram. A ocupação na UFG Jataí 

teve duração de duas semanas ao todo (após duas semanas houve o pedido de 

reintegração de posse), demarcado por muitos conflitos internos com docentes e 

alunos contrários ao movimento estudantil, marcados por ameaças e atentados. 

Após as desocupações na Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, os 

alunos secundaristas e universitários continuaram se mobilizando com ações na 

comunidade, além de participarem dos protestos que ocorreram em Brasília entre os 

anos 2016 e 2017, sendo no ano de 2017 com a participação em movimentos 

organizados repudiando a reforma trabalhista e a reforma da previdência.  

Ainda acerca das ocupações em Jataí, a iniciativa da mobilização em prol dos 

direitos da classe trabalhadora veio dos graduandos em licenciatura, com o passar 

dos dias cursos de outras áreas foram agregando -se ao movimento estudantil das 

licenciaturas. Em um dos pólos da UFG de Jataí a universidade foi fechada pelos 

cursos de Geografia e Pedagogia.  

Nesse sentido, notamos a forte presença de futuros professores nos embates 

políticos, assim sentimos a necessidade de ouvir alunos que se dedicaram e 

envolveram de forma contundente nas ações de base, protestos e mobilizações em 

defesa de causas coletivas sobre a sua participação e os sentidos dessas 

atividades.  

Para tanto, aplicamos questionários aos alunos de licenciatura envolvidos nas 

ocupações que aconteceram em 2016 ou em qualquer outra atividade política na 

universidade, a partir do qual procuramos responder a seguinte problemática: qual o 

significado atribuído pelo estudante à participação política em sua formação?. 

Partindo desse pressuposto, objetivamos com esse trabalho debater o impacto da 

formação e participação políticas na formação do futuro docente. 
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A participação política e a formação de professores 

Inicialmente, do ponto de vista etimológico a palavra política tem origem 

grega4 e nos reporta a cidadão, Estado, cidades-estado. Compreende-se, dessa 

forma, que fazer política é fazer escolhas, posicionar-se em relação às demandas da 

convivência social.   

 Na formação de professores, os aspectos políticos podem ser encarados de 

diversas formas.  

Para Rios (2008,p. 85), o trabalho docente compreende quatro dimensões 

que se articulam de forma reflexiva, são elas: a dimensão ética, responsável pela 

ação orientada pelo diálogo alicerçado em princípios de justiça e igualdade e, ainda  

 

• uma dimensão técnica, que diz respeito ao domínio dos saberes 
(conteúdos e técnicas) necessários para a intervenção em sua área e 
à habilidade de construí-los e reconstruí-los com os alunos;  
• uma dimensão estética, que diz respeito à presença da 
sensibilidade na relação pedagógica e sua orientação numa 
perspectiva criadora;  
• uma dimensão política, que diz respeito à participação na 
construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres 
(RIOS, 2008, p.   grifos nossos )  

 

 De acordo com a mesma autora, o fazer pedagógico se dá em um contexto, 

tempo e espaço políticos, compostos por relações de poder e hierarquia, o qual tem 

envolvimento estreito com a dimensão ética, uma vez que depende da alteridade e 

do respeito em relação ao outro.  

 Considerando a conjuntura política atual, a lógica neo-liberal imposta às 

escolas e as professores traz consigo um ideário da qualidade total, da eficácia, 

eficiência, criatividade e inovação e, nesse sentido, Cortiano e Romanowski (2007, 

p.765) afirmam que para o trabalho do professor 

 

Torna-se importante contextualizar essa dimensão sociopolítica na 
medida em que em termos analíticos pressupõe uma reflexão crítica 
com a qual nos deparamos: a (des) "profissionalização", a (des) 
"valorização" profissional, à insegurança da possibilidade de zerar 
todas as conquistas sociais, além de outros desafios que perpassam 

                                                 
4
 Disponível em https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-politica/ Acessado 

em 10 jun 2017 
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especificamente a prática pedagógica diária. De maneira geral 
instalou-se nos discursos dos docentes uma desconfiança em 
relação às práticas políticas, que vem acarretando no afastamento 
dos professores nos diversos espaços de atuação, levando a apatia 
ao conformismo e desilusão, diminuindo consideravelmente a ação 
da prática política consciente e responsável cotidiana. 

 

Sob outro paradigma, porém defendendo o mesmo aspecto no que se refere 

a contextualização política da formação e do trabalho do professor  Rangel e Petry 

(2005, p. 352-353 citando, CANDAU, 2003) apontam que 

 

A educação política de professores é proposta que vem sendo 
enfatizada nas últimas décadas, acompanhando o acento na 
multidimensionalidade do processo pedagógico, em seus 
componentes e compromissos técnicos, humanos e políticos.  
 
 

Nesse sentido, concordamos com os autores, pois não há ação humana e, 

portanto, ação docente neutra. A formação de professores precisa voltar-se para o 

debate acerca tanto da política no plano macro, as relações entre os entes 

federados, o processo de globalização e o “mercado” gestor das vidas, mas, 

sobretudo, a política no plano microssociológico, aquela se faz nas relações 

humanas que se dão dentro do espaço escolar, conforme defendem  

 

O processo educacional define-se politicamente na e para a 
sociedade. E as definições político-sociais da educação constituem 
princípios e parâmetros do projeto político-pedagógico da escola. A 
ênfase atual nesse projeto relaciona-se à ênfase no compromisso da 
educação com a ética, o direito, a cidadania: três elementos da 
formação humana e social mutuamente recorrentes (RANGEL e 
PETRY, 2005, p. 359) 

 

 A realização desse estudo, motivado pela observação do cotidiano de luta e 

militância de estudantes de licenciaturas de uma Universidade Federal em um 

cenário de descrédito, imobilismo, assédio e perseguições; justifica-se 

primeiramente, pelos poucos estudos realizados localmente sobre a temática, mas 

sustenta-se mais especificamente na ideia de que a participação e a formação 

políticas são condições para uma atuação do professor com vistas a uma escola 

pública de qualidade socialmente referenciada.      
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Percurso metodológico e análise preliminar de dados 

 

Para responder a problemática anunciada na introdução deste trabalho 

aplicamos questionários divididos em três partes: questões iniciais buscam trazer um 

breve perfil dos respondentes; um segundo momento se relaciona à motivação dos 

estudantes para a participação política; e a terceira parte se refere a relevância da 

participação política atribuída aos próprios estudantes para a sua formação pessoal 

e profissional. 

Os questionários respondidos por oito alunos revelam que estes fazem parte 

do Movimento Estudantil da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, cinco 

compõem o Centro Acadêmico de seus Cursos de Graduação (História), três 

participam de Coletivos (coletivo negro, coletivo feminista) e dois são filiados em 

partido político (Partido Socialismo e Liberdade - PSoL). Em relação a faixa etária 

desses alunos um deles possui idade entre 18 e 19 anos; nove estudantes estão na 

faixa etária entre  20 e 25 anos; e um com mais de 25 anos.  

Apenas três desses estudantes tem histórico de participação política antes de 

ingressarem na universidade (Movimento Sem Terra, presidente do Grêmio 

estudantil, e movimento secundarista). 

Dos alunos que responderam os questionários sete são pertencentes ao 

curso de História, um de Letras-Português, um de Letras-Inglês, um de Geografia e 

um de Pedagogia. 

Partindo das respostas dos estudantes, no que tange ao motivo inicial de 

seus envolvimentos com a política dentro do âmbito universitário, os alunos que 

contribuíram com essa pesquisa citaram a conjuntura política de 2016 como 

propulsionador de suas entradas ao Movimento Estudantil.   

 

Primeiramente as disciplinas de História do Brasil do Brasil, depois a 
conjuntura política de 2016 (Estudante do 5° período do Curso de 
História) 

 

Identificamos também a denúncia que os alunos fizeram em relação a suas 

insatisfações com a estrutura política da universidade na qual estudam alegando 
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que o espaço público está carregado de preconceitos e desigualdades, assim, 

encontraram nas mobilizações lugar de luta voltada para transformação social. 

 

Necessidade de mudanças na estrutura política da própria 
universidade, aprendizado político e de alguma forma contribuir para 
a construção de uma nova universidade, pois somente com a luta 
que é possível transformar as coisas (Estudante do 8° período do 
Curso de história). 
 
A percepção da universidade enquanto espaço público, que carrega 
consigo desigualdades e preconceitos. A vontade de mudança da 
realidade social. (Estudante do 7° período do Curso de história) 

 

O arcabouço de discussões teóricas ministrada nas disciplinas dos cursos de 

graduação e os conteúdos do ensino médio também foram fatores elencados pelos 

estudantes como elemento contribuinte para formação ideológica direcionada às 

causas coletivas. A convivência com militantes progressistas fez com que 

estudantes passassem a se interessar pelas causas defendidas pelo Movimento 

Estudantil, dessa maneira, alunos passaram a conhecer e se envolver com os 

movimentos sociais. 

 

Os conhecimentos adquiridos de filosofia política na escola e na 
universidade foram de total importância em minha formação 
ideológica para fazer parte de movimentos políticos em instituições 
de ensino (Estudante do 3° período do Curso de Pedagogia). 
 

Em parte, interesse para questões de âmbito político e também pela 
influência de colegas que já estavam inseridos em grupos estudantis 
e que possuíam um arcabouço de conhecimentos acerca dessa 
temática (Estudante do 5° período do Curso de História). 

 

 

Percebemos que os alunos encontraram nos grupos de mobilização social 

espaço de luta na garantia do direito dos estudantes e dos trabalhadores, atuando 

em causas tanto interna quanto externa ao âmbito universitário.  

As respostas elencadas pelos estudos dialogam com os estudos de Gohn 

(2005, p. 16) quando afirma que “o cidadão coletivo presente nos movimentos 

sociais reivindica baseado em interesses de coletividade de diversas naturezas”.  
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Nesse sentido temos grupos que atuam a favor dos direitos da comunidade 

negra, das mulheres, do movimento sem terra, partidários e independentes. 

Nesse sentido, partindo de Gohn (2016, p. 20)  

A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da cidadania. 
Isto porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, 
um movimento educativo. A cidadania não se constrói por decretos 
ou intervenções externas, programas ou agentes pré-configurados. 
Ela se constrói como um processo interno, no interior da prática 
social em curso, como fruto do acúmulo das experiências 
engendradas.  

 

No instrumento aplicado aos alunos, colocamos ainda a questão que aborda 

qual a importância da participação política para sua formação pessoal e profissional.  

Obtivemos respostas em que os estudantes estabelecem uma relação da atuação 

nos movimentos políticos e sociais com seu crescimento pessoal. 

 

Nos movimentos sociais encontro parceiros de luta, que me fazem 
um ser humano melhor (Estudante do 5º período do curso de 
História). 
 
Pelo fato de permanecer inerte e indiferente frente aos 
acontecimentos que de algum modo me atinge é uma maneira de 
consentir, a importância da formação política está na construção de 
sujeitos ativos e combatentes de qualquer tipo de violência, 
preconceito e discriminação (Estudante do 8º período do curso de 
História). 

 

Já outros discentes destacam que participar dos movimentos políticos é 

fundamental na sua formação profissional como docente. 

  
Uma vez que o trabalho do educador e professor também consta 
com responsabilidades relativas a gestão da escola que é um 
trabalho político. (Estudante do 5º período de História) 
 
Além da transformação pessoal, também, contribui para a construção 
de uma prática pedagógica transformadora, enquanto futura 
professora de história que me tornarei (Estudante do 7º período do 
curso de História). 

 



 
 
 
 
 
 
 

9 

 

9 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Alguns estudantes relatam a influência da atividade política na sua formação 

como cidadão, que para um tem viés de criticidade e para outro de conhecedor de 

seus direitos. 

 
Pelo exercício político e da prática ‘cidadã’ posso ter uma formação 
melhor e crítica (Estudante do 7º período do curso de Geografia). 
 
O entendimento da conjuntura política é muito importante para 
estarmos sempre antenados se nossos direitos estão sendo 
administrado pelos políticos (Estudante do 3º período do curso de 
História). 

 

Já outros estudantes mencionam que as atividades políticas são necessárias 

para a compreensão do que está a sua volta e a possibilidade de mudanças. 

 

Acredito que como seres pensantes somos altamente politizados. 
Capazes de mudar o meio em que vivemos e projetar um futuro 
próximo (Estudante 3º período do curso de Pedagogia). 
 

Através dessas lutas políticas posso conhecer mais o espaço em que 
vivo, olhar mais para as necessidades dos que me cercam e assim 
se capaz de lutas por um lugar melhor (Estudante do 7º período do 
curso de História). 

 

É de ver-se, pois, que toda prática é fundamentada, isso significa, que 

entende-se  os conhecimentos que fundamentam os direitos sociais como garantias 

para o exercício da vida cidadã. (RANGEL; PETRY, 2017) 

As respostas dos estudantes apontam para a valorização da participação 

política como espaço formativo uma vez que garante a compreensão de aspectos da 

vida social que só dão na e pela participação nos diferentes movimentos 

organizados.  

 

 
Considerações Finais 

 A vivência nos diferentes movimentos sociais motivou a realização desse 

estudo. Porém, de uma motivação particular percebeu-se a relevância de se refletir 

sobre uma temática muitas vezes silenciada e marginalizada no espaço acadêmico.  
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 O estudo permitiu verificar o significado da participação política na formação 

do futuro professor tanto do ponto de vista teórico quanto naquilo que os estudantes 

revelaram ao responder o questionário.  

 A pesquisa buscou responder ao seguinte problema: qual o significado 

atribuído pelo estudante à participação política em sua formação? Nota-se, dessa 

forma, que o contexto nacional e além de fatores internos à Universidade levou os 

estudantes para a participação e organização em diferentes movimentos estudantis 

e/ou sociais.  

 Todos os respondentes apontaram que a participação política colabora para a 

sua formação docente abrindo possibilidades de outros estudos envolvendo essa 

temática, especialmente em Jataí e na Universidade Federal localizada nesta 

cidade.  
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: O presente trabalho tem como tema: “As políticas públicas educacionais           
centradas na avaliação: fundamentos teóricos” e por problema: Quais as          
repercussões das políticas públicas voltadas para a avaliação no contexto          
educacional? Considerando este tema relevante para uma análise educacional, é          
que problematizamos no texto as seguintes questões: Em que consistem as políticas            
públicas educacionais centradas na avaliação? Quais são os fundamentos teóricos          
que fundamentam as concepções de avaliação em disputa no campo educacional?           
Justificamos que este estudo contribuirá para se pensar o contexto teórico das            
políticas públicas voltadas para a avaliação. Para respondermos estas questões,          
utilizaremos como metodologia a pesquisa bibliográfica. Explicitamos que nosso         
objetivo consistiu em compreender as repercussões das políticas públicas voltadas          
para a avaliação educacional, tendo em vista a centralidade nos processos           
avaliativos, e por entendermos a dificuldade em organizar um processo educacional           
em que a avaliação esteja ausente. Nosso estudo se pautou em renomados autores             
do âmbito avaliativo, tais como Sobrinho (2002) e Afonso (2000), dialogando com            
autores do âmbito da educação, como Coêlho (2003) dentre outros, cujas pesquisas            
e reflexões têm contribuído muito com os debates contemporâneos sobre esta           
temática.  
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A avaliação de modo geral é considerada como instrumento de controle ou            

tecnologia do poder, mas também como formativa de intencionalidade educativa.          

Sobrinho (2002), ressalta que a avaliação não é uma disciplina autônoma, necessita            

de vários enfoques de conhecimentos e metodologias, por isso é pluri-referencial,           

complexa e polissêmica. Portanto se apresenta de muitos modos e modelos. 

Desse modelo compreendemos a avaliação em seu funcionamento        

sócio-histórico, pois é importante compreender a rede de relações de estudo           

dinâmico e histórico: condições de emergência em diferentes períodos históricos,          

tensões, funções, etc. 

Discutir então sobre avaliação institucional implica pensarmos acerca de um          

conceito polissêmico. Dentre essas significações, avaliar quer dizer medir ou          

mensurar a extensão ou grandeza de um objeto é verificar ou aferir com bases em               

critérios determinados, ou também estimar, apreciar, ou formular juízo acerca de           

algo, atribuindo-lhe valor. E o que determina esses vários significados à avaliação            

são os diferentes contextos históricos e sociais que a produz, dando-lhe dimensão,            

modo, sentido e função. E nesse sentido, a avaliação irá se ligar à noção de seleção                

e organização social (COÊLHO, 2000; BUENO, 1996). 

No contexto da nova sociedade moderna industrial do século XVIII, com a            

criação das escolas públicas, a avaliação passou a ser usada como um instrumento             

educacional muito importante e de amplas repercussões sociais. Materializada na          

forma de testes escritos, a avaliação foi se afirmando como forma de selecionar e              

legitimar posições sociais. E para garantir seu valor público, era preciso objetividade,            

transparência, rigor e neutralidade, o que lhe atribui o caráter de “técnica” ou             

“tecnologia”, segundo uma tradição racionalista e empirista. 

Nesse sentido ressaltamos a importância de se discutir a avaliação do âmbito            

educação, apresentando fundamentos teóricos que embasam a nossa discussão e          

contribuem para repensar das políticas públicas voltadas para a avaliação          

educacional. 
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Fundamentos teóricos da avaliação no âmbito educacional 

 

Os focos da avaliação foram deslocando também em função das rápidas           

mudanças dos padrões de desenvolvimento, exigindo novas “relações políticas e de           

produção do sistema mundial”, dadas entre “sociedade-Estado ou economia-Estado”         

e “centro e periferia” (PERONI, 2003, p.25). Até 1930, segundo Dias Sobrinho            

(2002), a tecnologia dos testes, desenvolvidas pela psicologia, verificava o          

desempenho e o nível de inteligência dos indivíduos. Após essa data, o foco passou              

a ser a aquisição dos conteúdos. 

Ainda nesse período, a educação é convocada para contribuir no          

desenvolvimento econômico dos países. Então, programas com objetivos        

específicos foram estabelecidos e os testes passaram a ter que medir o            

cumprimento dos mesmos. E para isso, segundo a concepção positivista, era           

verificado a mudança de comportamento individual e coletiva, tendo em vista os            

objetivos. 

Com Tyler, em 1934, a avaliação é chamada de “avaliação educacional”, e            

sua proposta era adequar os currículos e as propostas pedagógicas às exigências            

industriais e econômicas. Tyler insistia na afirmação “de que os objetivos devem ser             

claramente definidos e estabelecidos. Os objetivos devem ser formulados em termos           

de comportamento explícito”. (SILVA, 1999b. p.25) 

Nesse sentido, Tyler define quatro questões básicas acerca da organização e           

desenvolvimento do currículo: 1. Que objetivos educacionais deve a escola procurar           

atingir? 2. Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham          

probabilidade de alcançar esses propósitos? 3. Como organizar eficientemente         

essas experiências educacionais? 4. Como podemos ter certeza de que esses           

objetivos estão sendo alcançados? Essas questões correspondem à divisão         
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tradicional da atividade educacional: 1.Currículo; 2 e 3. Ensino e instrução. 4.            

Avaliação. (SILVA, 1999b, p.25). 

Por isso, as funções da avaliação na sociedade capitalista industrial devem           

ser compreendidas “no contexto das mudanças educacionais e das mudanças          

econômicas e políticas mais amplas” (AFONSO, 2000, p.19). O que significa           

reconhecer que a avaliação, contrariamente à concepção positivista, não se trata           

apenas de técnicas ou procedimentos, mas inclui dimensões políticas e ideológicas. 

Cabe aqui então destacar as funções que a avaliação cumpre na sociedade            

capitalista industrial. Afonso (2000, p.19) apresenta três funções básicas exercidas          

pela avaliação, quando analisada fora dos limites pedagógicos, a saber: a) funções            

simbólicas, porque através dos resultados da avaliação a organização atribui a sua            

imagem, seriedade, respeito, responsabilidade, ou seja, há “incremento” ou não no           

status social da instituição b) de controle social, porque no contexto de “mercado             

educacional” dos anos de 1990, a avaliação informa aos “consumidores” sobre o            

sistema educativo, para fundamentarem suas escolhas; e, c) de legitimação política,           

pois atribui prestígio a certas políticas e desacredita outras. 

Já em âmbito escolar, a avaliação submete os alunos a “julgamentos de            

excelência”, o que contribui para que eles construam representações positivas ou           

negativas sobre a realidade, consequências que permanecem para sua vida após a            

escola. Como a escola, possui algumas similitudes com o trabalho, ela será o             

primeiro contato dos alunos com um sistema institucionalizado, e experimentarão          

formas impessoais de autoridade, rotinas organizativas, competição interindividual,        

decisões sobre o seu trabalho, irá aprender a colocar sua capacidade ao serviço de              

uma vontade acima da sua, ou seja, vivenciarão na escola situações próprias de             

uma estrutura social econômica (AFONSO, 2000, p.24 e 27). Nesse sentido, a            

avaliação também exerce a função de promover formas variadas de socialização. 

Isso significa que os alunos vivenciam no quotidiano escolar experiências que           

se baseiam em “redes de relações de poder” em que a avaliação é um dos               
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elementos constitutivos. Na relação professor-aluno, por exemplo, existe a relação          

“avaliador” e “avaliado”, na qual o professor, na posição de “representante da            

sociedade”, é responsável por garantir as mesmas oportunidades de aprendizagem          

e para isso, exerce poder sobre os alunos, recompensando-os ou punindo-os ou            

ainda coagindo-os, conforme a demonstração do nível de capacidade de cada um. 

Desse modo, essa análise nos permite compreender que o social e o político             

se funda em contradições e em disputas de poder, de maneira que no contexto de               

disputas políticas da sociedade moderna capitalista, o grupo que detém o poder            

econômico, também detém o poder ideológico. Nesse sentido, a burguesia, como a            

classe dominante, se coloca no cenário político e mundial do ocidente de forma tão              

hegemônica, que sua visão particular sobre o real é generalizada e universalizada            

(CHAUI,1978), a medida que é defendida ininterruptamente através dos vários          

mecanismos de inculcação ideológica, que perpassam as diferentes instâncias         

sociais, dentre eles a mídia, que termina por tornar verdadeiro tudo aquilo que se é               

mostrado nos meios de comunicação. De maneira que “O pensamento restringe-se           

ao que é veiculado pela mídia: ‘O que não estiver na televisão não está no mundo”                

(MATOS, 2000, p.56). 

E por isso, no que se refere à avaliação, ela será também campo de disputas               

“por diversas disciplinas e práticas sociais de distintos lugares acadêmicos, políticos           

e sociais” e nessa perspectiva, (DIAS SOBRINHO, 2002, p.137), 
Ela produz sentidos, consolida valores, afirma interesses, provoca        
mudanças, transforma. Tem uma profunda dimensão pública. Então,        
interessa a muita gente. Por isso é política e ética, embora muitas vezes             
queira esconder isso sob o manto da técnica, como se sua tecnicalidade a             
fizesse neutra e destituída de valores. 
 

Sendo assim, no atual cenário de hegemonia neoliberal, percebe-se a          

primazia de valores mercantis sobre valores humanistas. Ao passo que valores           

como “o bem, o belo e a verdade” que se remetem “ao ser, ao outro, ao                

conhecimento e à estética”, são substituídos pela “competência, eficiência e          

utilidade”. Valores estes que se remetem ao “ter”. Enquanto que o conhecimento            
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também perde seu sentido de “construção e emancipação do homem e da            

humanidade” para ser gerador de riquezas, tendo seu valor reduzido em           

“competências e habilidades” (DIAS SOBRINHO, 2002, p.140). 

Em consequência, a educação também tem sua importância definida como          

um instrumento de capacitação profissional. Os currículos passam a ser adaptados           

às exigências do mercado, e é conferido às instituições, um novo status de             

qualidade. Aquela que for mais eficiente, bem gerenciada, muito produtiva do ponto            

de vista do mercado, sob o princípio de racionalização de recursos humanos e             

financeiros, é tida como uma instituição de qualidade. 

A questão é que essa situação leva à desobrigação do Estado para com as              

responsabilidades sociais e ao predomínio da ideologia privada sobre os bens           

públicos e à valorização cada vez maior da dimensão individual sobre a coletiva             

(AFONSO, 2000). 

A valorização da dimensão individual sobre a coletiva repercute também nas           

modalidades de avaliação, como a normativa e a criterial, no que se refere             

principalmente ao seu fim, tendo em vista o uso de testes objetivos como reflexo do               

Taylorismo na sala de aula desde o início do século XX, sendo traduzido nas formas               

de competição, hierarquização, uniformização e principalmente na mensuração        

individual. E ainda que, apesar das críticas negativas a esse racionalismo para com             

o ensino, o conteúdo e a avaliação do currículo, este, ganha força nas últimas              

décadas, de modo que atualmente os testes standartizados são os mais usados nos             

Estados Unidos (AFONSO, 2000, p.33). 

Além disso, esse movimento de racionalização e controle da educação, em           

função da eficiência, da eficácia de custos e responsabilidade, tem exercido forte            

pressão sobre os sistemas de ensino nacionais, mesmo que seja mais avançado em             

alguns países que em outros. E representa o emprego em massa de testes             

padronizados, constituídos como que uma “maquinaria da avaliação” capaz de          
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contribuir na consolidação do capitalismo liberal e neoliberal, porque cria uma “base            

racional” que justifica as desigualdades sociais (AFONSO, 2000, p.32 e 33). 

Segundo uma perspectiva sociológica, as modalidades de avaliação        

normativa e criterial, se consolidam de diferentes formas em função dos níveis micro             

(pedagógico), meso (organizacional), macro (nacional) e mega (internacional)        

(AFONSO, 2000, p.37). 

Sendo que, a avaliação normativa é de “natureza” seletiva e competitiva e            

presume as diferenças individuais, ela compara o desempenho dos indivíduos          

pertencentes a um mesmo grupo, prioritariamente em relação ao domínio cognitivo e            

instrucional. E essa comparação se dá através de resultados quantificáveis,          

reduzidos à forma de produtos que geram indicadores para o mercado, o que faz              

com que os testes padronizados sejam muito empregados nessa modalidade. 

Ao nível micro, a avaliação normativa compara os resultados dos alunos de            

uma mesma turma. Ao nível meso compara resultados de turmas diferentes. Ao            

nível macro compara resultados de escolas de mesmo país. E por último, ao nível              

mega, compara resultados de escolas ou grupos de países diferentes (AFONSO,           

2000, p.34). 

Quanto à avaliação criterial é tida como oposta à normativa, porque ela            

verifica ao nível micro a aprendizagem em função dos objetivos estabelecidos e não             

em relação a outros alunos e por isso ela facilita o diagnóstico das dificuldades.              

Entretanto, é a que mais permite um controle central por parte do Estado, já que ao                

nível macro, ela informa sobre o sistema educativo no que diz respeito ao             

desempenho das escolas. Estes, quando divulgados, exercem a mesma função da           

avaliação normativa. 

Em nível meso, a avaliação criterial averigua os objetivos estabelecidos no           

contexto escolar pelos órgãos de direção e em nível mega, verifica os resultados dos              

sistemas educativos de cada país. Entretanto, devido à heterogeneidade desses          

sistemas é difícil estabelecer objetivos consensuais. Por causa disso, normalmente a           
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comparação tem sido de indicadores de recursos e não de resultados (AFONSO,            

2000, p.36 e p.37). 

Outra modalidade de avaliação é a avaliação formativa, normalmente         

confundida com a criterial, apesar de não serem sinônimas. A avaliação formativa é             

apenas em parte uma avaliação criterial, por partir de objetivos previamente           

definidos e por também usar testes criteriais. A sua distinção se dá por pretender              

atender aos alunos em suas especificidades, e para isso, se utiliza de diversos             

métodos e técnicas como observação participante, autoavaliação, trabalhos        

coletivos, entrevistas, e outros, para verificar a aprendizagem e também          

compreender e lidar com as dificuldades detectadas. Entretanto, ela pode se tornar            

em instrumento contínuo de controle ainda mais opressor, se usada, para classificar            

os alunos, ao invés de diagnosticar (AFONSO, 2000, p.39). 

Nesse sentido, Afonso (2000, p.40) deixa claro que algumas modalidades de           

avaliação são mais formativas e outras mais seletivas ou socialmente          

discriminatórias, e é nas práticas e políticas educacionais que podemos perceber           

“algumas das lógicas e estratégias de regulação e de emancipação”. Até porque            

esse autor situa, a partir do pensamento de Boaventura Santos (1991) que o projeto              3

sócio-cultural da modernidade, se apoia nos pilares da emancipação e da regulação. 

Isso porque a regulação se constitui em três modos fundamentais: no Estado,            

no mercado e na comunidade, e a emancipação se constitui pelas lógicas das             

racionalidades: estético-expressiva, moral-prática e cognitivo-instrumental. Desse      

modo, os autores defendem uma nova forma de saber que seria o            

saber-emancipação, que se daria na comunidade, na qual o sujeito partiria de um             

estado de ignorância para se tornar um sujeito dotado de um conhecimento            

chamado de solidariedade, ou seja, da capacidade de reciprocidade. De maneira           

3 SANTOS, Boaventura de Sousa (1991) “Ciência”, in Manuel Carrilho (org.) Dicionário do             
Pensamento Contemporâneo. Lisboa: Dom Quixote, pp.23-43. citado por Afonso (2000). coloquei           
igualzinho a citação  
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que se criaria uma nova inteligibilidade, não reduzida apenas à racionalidade           

cognitivo-instrumental da ciência e da técnica, mas seria isto e simultaneamente           

uma racionalidade moral-prática e cognitivo-instrumental. Assim haveria uma nova         

ética, uma nova técnica, uma nova política e uma nova estética. 

Nessa perspectiva, é situada a avaliação formativa como a forma “mais           

congruente com o princípio da comunidade e com o pilar da emancipação” para uma              

relação com o Estado como “lugar de definição de objetivos educacionais e espaço             

de cidadania” estabelecendo um “novo desequilíbrio no pilar da regulação a favor do             

pilar da emancipação” (AFONSO, 2000, p.124 -125), pois a avaliação formativa é            

considerada por esses autores (Afonso e Boaventura), no âmbito dos direitos sociais            

e educacionais que caracterizam o Estado-providência, e por isso se constitui em            

um dos aspectos de resistência ao Estado-avaliador, criado pela nova direita. 

Por esse viés, a coligação política chamada de “nova direita” composta pelos            

liberais e conservadores passaram a criticar o Estado-providência e a partir dos            

anos de 1980, começaram a aparecer no cenário político e econômico de muitos             

países, com novos projetos de reforma que previam, estratégias políticas e           

econômicas voltadas para a “revalorização do mercado, a reformulação das relações           

do Estado com o setor privado, a adoção de novos modelos de gestão pública              

preocupados com a eficácia e eficiência” (AFONSO, 2000, p.101), de maneira que            

no estado capitalista existe sempre uma luta entre políticas educacionais mais           

democráticas e igualitárias ou voltadas mais para a economia, com a ênfase nas             

habilidades requeridas pelo mercado. 

O Estado-avaliador então se caracteriza por ser um Estado-neoliberal         

marcado por contradições. Por um lado pretende ser mais Estado, controlando os            

resultados escolares e educacionais e por outro lado quer ser mais mercado, porque             

compartilha parte desse controle com outros “clientes”.  

Nesse sentido é criado um mecanismo de quase-mercado, em que o Estado            

controla os objetivos e conteúdos educacionais, mas permite que os produtos do            
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sistema educativo sejam também controlados pelo mercado através da divulgação          

dos resultados, a qual abre espaço para pressões competitivas entre as escolas,            

fazendo com que, sob uma lógica combinada de regulação, o Estado e o mercado              

sejam favorecidos em detrimento da comunidade, contrapondo assim, a lógica da           

emancipação. E tudo isso através da avaliação standartizada criterial, que amplia a            

atuação do Estado pelo controle dos objetivos da educação e também expande o             

mercado pela publicização dos resultados (AFONSO, 2000, p.120-123). 

Assim, a importância da avaliação institucional vai sendo legitimada pelo          

discurso da nova direita, em decorrência da crescente necessidade de se           

aperfeiçoar os instrumentos de avaliação, principalmente a fim de informar ao           

mercado a respeito dos padrões de qualidade dos diferentes níveis escolares, tendo            

em vista que os problemas econômicos dos países são colocados como reflexo da             

crise dos sistemas educativos públicos, os quais apresentam maus resultados nos           

exames nacionais e testes internacionais (AFONSO, 2000). 

Analisando essa lógica explicitada, observa-se que os professores e         

instituições educacionais é que são responsabilizados pelos problemas sociais,         

como o desemprego, uma vez que se compreende que os indivíduos são os             

culpados “pela crise e fracasso das instituições” (AFONSO, 2000, p.87). Mas, ao            

mesmo tempo, eles são convocados a serem mais produtivos e mais eficientes.            

Assim, levam também a culpa, pelos altos índices de desempregos e subempregos,            

pois não conseguiram qualificar as pessoas devidamente. Por meio dessa lógica, a            

escola pública é desvalorizada abrindo-se precedente para a redução de gastos           

públicos e super valorização do ensino privado. 

Dessa forma, discute-se a redução que é feita para com a avaliação quando             

não se propõem problematizar os resultados educacionais, pois, em função de           

valores que dão prioridade ao mercado, como a competição, a discriminação social,            

o individualismo possessivo e avaliação meritocrática e seletiva, o Estado-avaliador          

despreza as preocupações com igualdade social e a construção da escola           
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democrática, promovendo assim um retrocesso histórico, tendo em vista que retoma           

pressupostos positivistas e quantitativistas e desconsidera o avanço das teorias de           

avaliação e a própria “multirreferencialidade dos processos avaliativos” (AFONSO,         

2000, p.128 e 130). 

 

Considerações Finais 

 

A partir dos apontamentos aqui levantados, compreendemos que a avaliação          

é inerente à existência humana, ela constrói e afirma a consciência do homem e              

também sua liberdade, responsabilidade social e dimensão ética, conforme         

argumenta Coêlho (2000, p.59). E no que se refere às instituições, a avaliação é um               

processo que as acompanha em sua existência, pois é a condição para que afirmem              

sua consciência e responsabilidade social, sua identidade e autonomia diante dos           

diversos segmentos da sociedade: do Estado, dos partidos, dos trabalhadores, dos           

grupos dominantes, etc. 

Nessa perspectiva, a avaliação se refere conforme Coêlho, ao conhecimento          

e à compreensão de seus processos como um todo, o que envolve as dimensões              

administrativas, de ensino, de pesquisas: cursos, departamentos, unidades de         

ensino, e outros. Não sendo, portanto, um conhecimento pontual e instantâneo.           

Coêlho (2000, p.59), se posiciona afirmando que, 
A avaliação institucional é imprescindível para que as universidades         
“públicas”, com rigor e radicalidade, se autoconheçam, ou seja, saibam o           
que e como estão fazendo e o que representam para a sociedade e os              
indivíduos que com ela se relacionam. É um importante instrumento para           
desvendar e superar suas distorções, equívocos e deficiências; para         
conhecer, incentivar e consolidar os acertos, fortalecendo assim a natureza          
acadêmica da instituição; para subsidiar decisões de política acadêmica que          
melhorem sua qualidade. Ajuda a definição de objetivos e opções, a           
construção de projetos e programas, enfim, de uma trajetória institucional          
fundada na lucidez, na razão e na coerência. 
 

Nessa perspectiva, Coêlho (2003) aponta para a importância da avaliação,          

tanto para a instituição quanto para a sociedade, mas consoante a lógica            
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emancipatória e não a lógica regulatória do mercado, que enfatiza os resultados em             

detrimento dos processos. Pois reconhece que o próprio trabalho acadêmico tem           

especificidade e temporalidade própria.  

A imposição de uma avaliação pautada em princípios empresariais direciona a           

universidade no sentido da qualidade total, pela lógica do desempenho, do controle            

e da comparação entre as instituições. Além de legitimar uma política de distribuição             

de recursos em função dos resultados alcançados caracterizando a vinculação entre           

a avaliação e o financiamento. (COÊLHO, 2003)A qualidade acadêmica fundada na           

urgência e na velocidade de produção, “nega a especificidade e a identidade da             

universidade, do ensino, da pesquisa e da formação humana e dá ênfase a atitudes              

antiacadêmicas que não caminham no sentido da construção da autonomia das           

instituições e do trabalho intelectual. (idem, p.126) 
Essa avaliação é parte constitutiva e uma das faces de um projeto político             
mais amplo de modernização, de controle e de avaliação do produto final a             
partir da ótica quantitativa, bem como de um projeto de planejamento e de             
racionalização da aplicação de recursos, que ratifica e legitima a          
hierarquização e a competição entre os docentes, as instituições de ensino           
superior e os cursos. Não por acaso, ficam fora dessa avaliação, entre            
outros, o processo de formação dos estudantes e a política educacional do            
Estado, responsável pelas diretrizes, leis, normas e regras que definem a           
estrutura e o funcionamento do ensino superior brasileiro e pelas condições           
em que a universidade, o ensino e a pesquisa se realizam. 
 

Dessa forma a avaliação aparece também vinculada a gestão, fazendo dela           

mais um componente na estratégia de controlar as despesas do Estado, de redefinir             

as fronteiras entre o público e o privado alterando a cultura do setor público. 

Toda essa conjuntura criada pela nova direita se articula à intervenção e ao             

consentimento financeiro do Banco Mundial nas políticas educacionais dos países          

em desenvolvimento da África e da América que, desde os anos de 1970, vem              

reconceituando as estratégias de desenvolvimento e da educação de “caráter          

distributivista-contencionista expresso no disciplinamento rígido para os       

investimentos no setor público” (SILVA, 2002, p.66). 
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Foram criados indicadores internacionais de desempenho para avaliação        

institucional dos sistemas educacionais nacionais, “inserindo-os na lógica do         

trabalho e da concorrência do livre mercado, com racionalização dos          

financiamentos, eficiência financeira e qualidade nos resultados prescritos” (SILVA,         

2002, p.66). 

Silva (2002, p.82) mostra que na década de 1990: 
Para o Banco, a política educacional tinha como centralidade a educação           
primária, com ênfase nos instrumentos para a qualidade baseada na relação           
custo/beneficio e resultados. Os documentos examinados são reveladores        
de que é política do Banco Mundial conceber a educação como indústria, e             
a atividade empresarial expressa-se pelo incentivo dado aos empresários do          
ensino privado, pelo repasse de verbas ao Sistema[...] 

Portanto, esta intervenção na educação tem sido imposta aos países que           

solicitam empréstimos, tendo que adequar seus sistemas de ensino, para que sejam            

eficientes e produtivos, conforme os índices demarcados por critérios de avaliação           

definidos em âmbito internacional. 
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Resumo: O presente texto apresenta resultados parciais, por meio de um recorte da 
pesquisa de Doutorado em andamento intitulada Avaliação na Rede Municipal de 
Educação de Uberlândia – MG: olhares e práticas presentes no cotidiano escolar. 
Tem como objetivos verificar como a avaliação é apresentada e entender o lugar que 
ela ocupa nos documentos legais do Município de Uberlândia. A metodologia 
adotada é a pesquisa qualitativa. O foco deste escrito é a análise documental. 
Assim, norteia-se pelos dispositivos legais que direcionam práticas avaliativas no 
município de Uberlândia - MG, dentre as quais, a Lei nº 11.444, de 24 de julho de 
2013, e a Lei nº 12.209 de 26 de junho de 2015. Conclui-se que os documentos 
norteadores dedicam significativo espaço no sentido de orientar reflexões e 
direcionar a escola no que se refere às avaliações por ela realizadas e que a 
avaliação é apresentada predominantemente numa perspectiva formativa. 
 
 
Palavras-chave: Legislação Municipal. Avaliação Educacional. Avaliação externa. 

 

Introdução 

 

A Tese de Doutorado, da qual o presente texto se faz aqui objeto de análise, 

nasceu de estudos anteriores, especialmente, da pesquisa intitulada A produção da 

qualidade a partir da política de avaliação sistêmica mineira nas redes municipais de 

Uberlândia e Ituiutaba, vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação 
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Educacional da Universidade Federal de Uberlândia (Gepae), desenvolvida entre 

2012 e 2014. Destarte, percebemos a necessidade de lançar um olhar mais estreito 

às práticas avaliativas presentes na Rede Municipal de Educação de Uberlândia-

MG, objetivando compreender o lugar que a avaliação ocupa na escola. Esta 

necessidade surgiu por meio da compreensão que a avaliação para as 

aprendizagens muitas vezes disputa espaço com as avaliações externas, 

especialmente, a Prova Brasil, já que esta se faz presença constante no cotidiano da 

escola. O presente estudo, deste modo, realiza análise de documentos legais que 

orientam os processos avaliativos realizados na Rede municipal de Uberlândia-MG. 

 

Desenvolvimento 

 

De acordo com a Lei nº 11.444/13, que institui a Rede Pública Municipal pelo 

Direito de Ensinar e de Aprender, fica evidenciada a proposição de que a escola seja 

organizada e gerida democraticamente, compreendendo seu papel fundamental, que 

repercute não só no agora, mas a médio e longo prazo tanto na vida de estudantes, 

quanto na vida da comunidade.  

Em princípio, importa dizer que ao construir seu Plano Municipal de 

Educação, Uberlândia atende à Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o 

Plano Nacional de Educação (PNE), posto que este determina em seu: 

 

Art. 8º Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão 
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os 
planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas 
e estratégias previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da 
publicação desta lei (BRASIL, 2014, p. 46).   

 

É preciso, registrar que o Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei nº 

12.209, de 26 de junho de 2015, nasceu de uma construção coletiva, tendo sido 

profundamente pensado, discutido e redigido a muitas mãos. Atendendo, ainda ao 

supracitado artigo, em seu “§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos 

planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de que trata 
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o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da 

comunidade educacional e da sociedade civil” (BRASIL, 2014, p. 46). 

Outro importante documento trata-se da Carta às pessoas que optaram por 

participar ativamente da concretização do direito de ensinar e de aprender, em 

Uberlândia, promovendo ações coletivas, fundamentais para o fortalecimento de 

escolas públicas de qualidade referenciada socialmente [2013?], que se caracteriza 

por ser uma missiva redigida não pela Secretária ou um ou uma assessora, mas que 

traz a assinatura da equipe da Secretaria Municipal de Educação – SME de 

Uberlândia. 

Este documento propõe algumas indagações que versam sobre reprovação e 

avaliação: “A reprovação ensina? A avaliação auxilia o processo de ensinar?” 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UBERLÂNDIA, [2013?], p. 1). E 

mais adiante, seleciona, como alguns dos indicadores da qualidade da escola 

pública: “13. Taxas de repetência, evasão, reprovação e aprovação. [...] 16. 

Existência de estratégias de intervenção pedagógica, vinculadas à superação da 

evasão, repetência e reprovação” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

UBERLÂNDIA, [2013?], p. 2).  

Dentre os documentos analisados, ainda encontra-se o Parecer CNE/CP nº 

8/2012, que trata das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

que estabelece: “No ambiente escolar, portanto, as práticas que promovem os 

Direitos Humanos deverão estar presentes [...] na organização curricular, no modelo 

de gestão e avaliação, [...]” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012, p. 7-8- destaque 

nosso). 

No que concerne à avaliação, a Carta de Princípios Político-Pedagógicos das 

escolas de Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, (2003), dedica uma seção em 

que destaca princípios da prática avaliativa, dentre os quais destacamos o caráter 

processual e formativo da avaliação: 

 

2.1 Ao definir os objetivos desejados e necessários e o nível do 
domínio do conteúdo entre os alunos, como resultado do diagnóstico 
realizado, deve permitir e estimular a elaboração de um 
planejamento adequado das atividades educativas; 
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2.2 deve, durante o processo, promover a reflexão contínua sobre a 
prática educativa, sobre a adequação dos instrumentos de trabalho e 
estratégias, sobre a tomada de consciência das dificuldades e 
conquistas, sobre a organização das prioridades e dos investimentos 
pedagógicos; 
2.3 deve, ao finalizar o processo, analisar e formalizar o que foi e o 
que não foi aprendido, permitindo conclusões sobre os avanços, a 
qualidade da aprendizagem alcançada e as dificuldades 
encontradas, possibilitando o replanejamento dos conteúdos, 
redirecionar metodologias e apontar novas alternativas 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UBERLÂNDIA, 
2003, p. 14). 

 

Ainda analisamos a Instrução Normativa SME nº 001/2014, que estabelece 

critérios para o cumprimento do Módulo II e do Dia de Formação Continuada, que 

conforme a alínea “a”, inciso I, no Art. 2º, o Módulo II é também o período reservado 

às e aos docentes regentes das turmas, “[...] para formação continuada, preparação 

das aulas, elaboração e correção de avaliações, dentre outras atividades inerentes a 

sua atuação;” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2014, p. 12). 

No que se refere à avaliação, o Plano Municipal de Educação –  PME reserva 

a Diretriz XI – Promoção do Desenvolvimento da Aprendizagem e da Avaliação da 

Educação, em seus Diferentes Níveis, Etapas e Modalidades, em sua Meta 3: 

Garantir Acesso, Permanência, Conclusão e Elevar a Qualidade Social4 da 

Educação, constante no Eixo III – Qualidade da Educação-Democratização da 

Aprendizagem. 

Dentre as Estratégias constantes da Diretriz XI, que, além de procurar fazer 

com que as práticas avaliativas sejam formativas de modo a acompanhar as 

aprendizagens, destacamos as seguintes: 

 
4) Garantir que as avaliações externas e internas sirvam de 
parâmetros para a implementação de políticas públicas educacionais. 
[...]  
6) Desenvolver instrumentos específicos de avaliação da educação 
básica e suas modalidades, levando em consideração as 
especificidades das propostas pedagógicas de cada unidade de 
ensino (UBERLÂNDIA, 2015, p. 50). 

 

                                                 
4 “A qualidade social deve ser entendida não somente como um valor atribuído por meio de comparações que 

avaliam o ‘produto final’, mas, acima de tudo, embasada no projeto social, cujas ações visam à superação das 

desigualdades, o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade” (UBERLÂNDIA, 2015, p. 36). 
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Assim, o PME garante que cada unidade escolar avalie as aprendizagens a 

partir de suas particularidades, do que está proposto pela escola, em sua proposta 

pedagógica. 

Portanto, a avaliação para as aprendizagens assume certamente função 

formativa, posto que, a partir da análise de Villas Boas, “Essa avaliação que 

promove a aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola é 

denominada de formativa, [...]” (2010, p. 30), uma vez que considera o processo 

como aspecto fundamental à aprendizagem.  

 

Fundamentos Teóricos  

 

A sustentação teórica contemplada para esta pesquisa, é a Teoria Histórico-

Crítica. Desenvolvida pelo Professor Dermeval Saviani, esta teoria tem como base 

teórica o Materialismo Histórico Dialético e tem, enquanto base psicológica a Teoria 

Histórico-Cultural, de Vygotsky, e assim é definida a partir de verbete elaborado pelo 

seu criador: 

 

Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente 
na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que 
ser refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-
cultural desenvolvida pela “Escola de Vigotski”. A educação é 
entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso 
significa que a educação é entendida como mediação5 no seio da 
prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto 
de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre 
um método pedagógico que parte da prática social onde professor e 
aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 
posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda 
na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas 
postos pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do 
método identificar as questões suscitadas pela prática social 
(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a 

                                                 
5 Assumimos, como mediação, a definição estabelecida por Cury (1986, p. 43): A categoria da mediação 

expressa as relações concretas e vincula mútua e dialeticamente momentos diferentes de um todo. Nesse todo, os 

fenômenos ou o conjunto de fenômenos que o constituem não são blocos irredutíveis que se oponham 

absolutamente, em cuja descontinuidade a passagem de um ao outro se faça através de saltos mecânicos. Pelo 

contrário, em todo esse conjunto de fenômenos se trava uma teia de relações contraditórias, que se imbricam 

mutuamente. 
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sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua 
incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos 
(catarse). (SAVIANI, [2002?], p. 1). 

 

Entendemos a relevância desta teoria para nossa pesquisa pelo fato que, 

além de tratar-se de uma teoria que defende a especificidade da escola, 

evidenciando a função especificamente educativa da escola, que é “[...] 

propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento; [...]” (SAVIANI, 2013, 

p. 84), Saviani advoga pela pedagogia concreta. Que é dialética. Que é construída 

pelo estudante e pela estudante, para si. Que é significativa. Que leve cada 

estudante a se empoderar, a adquirir condições de mudar sua realidade, e lembra 

que “o professor está lidando com o indivíduo concreto; enquanto indivíduo concreto, 

ele é uma síntese de inúmeras relações sociais”, e ainda chama a atenção para o 

fato que não se pode esquecer que “o objetivo do processo pedagógico é o 

crescimento do aluno, logo, seus interesses devem necessariamente ser levados em 

conta” (SAVIANI, 2013, p. 71). Portanto, “[...] é preciso, pois, resgatar a importância 

da escola e reorganizar o trabalho educativo, [...]” (SAVIANI, 2013, p. 84). 

Neste sentido, percebemos uma aproximação do pensamento de Saviani ao 

pensamento de Freitas, que em seu livro Crítica da Organização do Trabalho 

Pedagógico e da Didática, defende um projeto histórico que se caracteriza também 

por acabar com a exploração do homem pelo homem (HUMANIDADE), superando o 

capitalismo “[...] por um outro modo de produção mais avançado” (FREITAS, 2014, 

p. 57). E no que se refere à educação, Freitas (2014, p. 57-58) afirma: 

 

No campo educacional, procuramos estar próximos da Pedagogia 
Histórico-Crítica. Dizemos que “procuramos”, porque “os homens (A 
HUMANIDADE) também são produtos de suas circunstâncias” e nem 
sempre conseguimos sobrepor-nos à nossa história pessoal, o que 
pode nos afastar, na prática, das formulações explícitas nos projetos 
tomados como referência. 

 

Em sua obra Escola e Democracia, Dermeval Saviani (1999) já propõe um 

esboço de formulação da Pedagogia Histórico-Crítica. Argumenta em defesa de uma 

pedagogia revolucionária. Pedagogia esta que é crítica e se relaciona dialeticamente 
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com a sociedade. Se situa além das pedagogias da essência (pedagogia tradicional) 

e da existência (pedagogia nova), superando-as.  

Ao situarmos a Teoria Histórico-Crítico no contexto dos aspectos legais que 

normatizam a avaliação na rede municipal de Uberlândia-MG, percebemos que a 

teoria contempla o olhar voltado à educação almejada pela administração municipal, 

no sentido de garantir e estimular o desenvolvimento da autonomia de cada 

estudante, docente e comunidade, já que em seus documentos legisladores, o 

município preza e busca garantir que a aprendizagem seja direito de todas as 

pessoas.  

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos anunciados neste texto, quais sejam: 

Entender o lugar que a avaliação ocupa nos documentos legais do Município de 

Uberlândia e ainda, verificar como a avaliação é apresentada nos documentos legais 

municipais, procedemos à pesquisa dos dispositivos legais municipais que 

normatizam e direcionam as avaliações realizadas nas escolas.  

A análise sobre o tema em discussão se deu a partir de uma reflexão sobre 

os artífices legais acima relatados.  

A abordagem de pesquisa contemplada é a qualitativa, entendendo que “a 

investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em 

múltiplos contextos” (BOGDAN; BIKLEN, 2013, p. 16), lançando mão, quando 

necessário se fizer, de análise quantitativa. 

Procedemos à análise documental, que segundo Lüdke e André, 

 

Embora pouco explorada não só na área de educação, como em 
outras áreas de ação social, a análise documental, pode se constituir 
numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema (2014, p. 44-
45). 
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A análise parte de um documento local transformado na Lei nº 11.444, de 24 

de julho de 2013 que institui a Rede Pública Municipal de Uberlândia pelo direito de 

ensinar e de aprender. Que dispõe em seu  

 

Art. 2º [...] uma forma de atuação conjunta de instituições que 
desenvolvam atividades relacionadas à educação, capazes de agir 
em cooperação e de estabelecer relações pautadas na autonomia, 
na complementaridade, na horizontalidade e no interesse comum de 
contribuir para garantir o direito aos alunos à educação pública, 
gratuita, laica, democrática, popular e qualificada socialmente 
(UBERLÂNDIA, 2013, p. 01). 

 

Em um segundo momento o trabalho se debruça sobre Lei nº 12.209 de 26 de 

junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME. A mesma institui 

em seu EIXO III –Qualidade da Educação: Democratização da Aprendizagem; em 

sua Diretriz XI – Promoção do Desenvolvimento da Aprendizagem e da Avaliação da 

Educação, em seus Diferentes Níveis, Etapas e Modalidades. 

Até o presente, analisamos os documentos oficiais da Rede Municipal, no 

intuito de conhecer a concepção de avaliação adotada pela Rede Municipal de 

Uberlândia, tais como: Lei nº 12.209, de 26 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação; Lei nº 11.444, de 24 de julho de 2013, que institui a Rede 

Pública Municipal pelo direito de ensinar e de aprender. Procedemos também à 

análise da Carta às pessoas que optaram por participar ativamente da concretização 

do direito de ensinar e de aprender, em Uberlândia, promovendo ações coletivas, 

fundamentais para o fortalecimento de escolas públicas de qualidade referenciada 

socialmente [2013?], bem como a Carta de Princípios Político-Pedagógicos das 

escolas de Rede Municipal de Ensino de Uberlândia (2003). 

Outro documento consultado trata-se do parecer CNE/CP Nº 8/2012, que trata 

das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2012). Este documento foi um importante orientador para a Rede 

Municipal de Ensino orientar as unidades de ensino quanto à atualização do Projeto 

Político-Pedagógico de cada escola. 
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Considerações Finais 

 

Conclui-se que os documentos norteadores dedicam significativo espaço no 

sentido de orientar reflexões e direcionar a escola no que se refere às avaliações por 

ela realizadas. E ainda, que a avaliação é apresentada predominantemente numa 

perspectiva formativa. A aprendizagem significativa ocupa espaço importante nos 

documentos aqui analisados e mesmo sabendo que não é suficiente para que as 

transformações ocorram, é necessário e representa possibilidades para o movimento 

educacional histórico que entende que é papel da escola ensinar a todas as pessoas 

e desconstruir o processo de exclusão próprio da cultura avaliativa nascida nos 

princípios da sociedade capitalista excludente. 

Diante dos estudos realizados, pode-se afirmar que a Rede Municipal de 

Educação de Uberlândia-MG, ao realizar a construção coletiva da Plano Municipal 

de Educação, num processo dialógico e dialético, com a participação ativa da 

comunidade escolar, diagnosticando as necessidades e anseios coletivos desta 

comunidade, propõe a construção democrática da educação escolarizada. 
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Resumo: Este texto tem como proposta analisar e compreender as avaliações 
externas no Brasil, a partir das políticas de avaliação implementadas nos últimos 
trinta anos, principalmente com a definição de metas e estratégias definidas pelo 
Plano Nacional de Educação, Lei 13. 005/2014 (PNE). Para tal finalidade, nos 
pautamos nos estudos e pesquisa de autores como Freitas (2004), Peroni (2009) 
Neto (2010), Mota (2012) entre outros. Utilizamos também a pesquisa documental, 
tendo como referência o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. O estudo 
revela que as avaliações externas deveriam avaliar a aprendizagem do aluno para 
subsidiar políticas educacionais consistentes, entretanto, têm funcionado muito mais 
para rotular a escola seus estudantes e profissionais de forma classificatória, 
meritocrática e excludente, pois, não considera o contexto em que esta instituição 
está inserida.  
 
 
Palavras-chave: Avaliação Externa, políticas de avaliações, PNE, qualidade.   

 

Introdução 

Este texto é resultado de uma atividade proposta pela disciplina de Política 

Educacional Contemporânea, ofertada pelo curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Uberlândia- Facip. Trata-se de uma temática de extrema relevância para 

a formação política do discente, uma vez que possibilita aos futuros profissionais da 

educação pensar reflexivamente sob tais políticas criadas pelos governantes.  
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   Pretendemos entender quais os princípios norteadores das políticas 

avaliativas bem como a relação entre o real e ideal. Por meio de suportes teóricos, 

de autores que interpretam estas políticas buscaremos analisar os mecanismos de 

avaliação realizando uma pesquisa documental do Plano Nacional de Educação de 

2014- 2024. Para tal finalidade nos baseamos em autores renomados neste campo 

de pesquisa como Freitas (2004), Peroni (2009), Neto (2010), Mota (2012) . 

Com a proposta de melhorar a qualidade de ensino público, a partir da 

década de 1990, foi implantado no Brasil o Saeb - Sistema de Avaliação da 

Educação Básica, com o intuito de diagnosticar a realidade da educação pública do 

país. Este sistema é composto por três avaliações; sendo elas Avaliação Nacional 

da Educação Básica- ANEB Esta contempla estudantes da rede pública e privada do 

5º e 9º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio. Tem ainda a 

Avaliação Nacional de Alfabetização- ANA aplicada para alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental da rede pública e Anresc- Avaliação Nacional do Rendimento Escolar- 

ANRESC, mais conhecida como Prova Brasil, para alunos de 5º ano 9º ano do 

Ensino Fundamental da escola pública.  

 Estas políticas de avaliações necessitam de uma criteriosa análise, pois se 

referem a interesses e intenções políticas. Para tanto, cabe aqui neste estudo tentar 

entender a trajetória histórica de tais políticas. 

 

1.1 A trajetória das Avaliações no Brasil 

 No Brasil as avaliações externas começaram tarde em comparação com 

outros países que desde meados de 1980 já existiam. No Brasil a partir de 1995  

desenvolveram o Sistema de Avaliação da Educação Básica- SAEB. É válido 

ressaltar que foram sendo elaboradas outras avaliações em larga escala atendendo 

aos vários níveis e modalidades, como por exemplo, para atender também a pós-

graduação, por meio de seu órgão responsável que é a Capes.  Assim de acordo 

com Souza e Oliveira (2009, p, 287) 

as iniciativas de avaliação desencadeadas pelo poder 
executivo federal a partir dos anos 90, reproduzidas com 
adaptações por diversos sistemas estaduais e municipais de 
educação, têm servido para viabilizar uma lógica de 
gerenciamento da educação, reconfigurando, por um lado, o 
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papel do Estado e, por outro, a própria noção de educação 
pública, ao difundir uma ideia de qualidade que supõe 
diferenciações no interior dos sistemas públicos de ensino, 
como condição mesma de produção de qualidade. 

As avaliações externas nacionais foram criadas com objetivo de promover 

subsídios para a qualidade do ensino básico para as escolas públicas. Assim Peroni 

(2008), traz considerações importantes ao referenciar os estudos de Maria Inês 

Matos Coelho, no estudo sobre as avaliações externas, e então os objetivos do 

Saeb de acordo com as autoras seriam que  

o Saeb não avalia ou dá elementos para analisar o efeito 
escola, em razão da sua metodologia, pois a “única medida de 
resultado se atém ao objetivo cognitivo e a habilidade dos 
alunos é medida apenas uma vez”, e as “dimensões de 
qualidade da escola e do ensino são caracterizadas por meio 
de respostas de professores e diretores de escolas aos 
questionários contextuais (PERONI, apud COELHO, 2008 p. 
241) 

 Assim, o Saeb e outras avaliações trazem consigo um viés neoliberal, 

proposto a atender as exigências do mercado, do capital. Pois esta política de 

avaliação foi implantada com a perspectiva de atender as exigências internacionais 

mais especificamente a do Banco Mundial, que tinha como foco, controlar de forma 

avaliativa o rendimento dos estudantes e assim a qualidade da educação, com 

provas que de acordo com as autoras avaliavam o final do ciclo e não o processo, e 

assim como forma de financiar a educação, estas avaliações eram o ponto chave 

para conseguir este recurso. 

 Na perspectiva dos autores estudados, essa lógica dominante fundamentada 

no neoliberalismo, pautou-se nas formas de controle, onde a educação passa a ser 

pensada não como forma de emancipação dos sujeitos mais sim voltada para 

atender as exigências e ao padrão  ditado pelo  mercado de trabalho, de acordo com 

Peroni (2009) 

 Era apenas o início, no Brasil, de uma tendência internacional, 
que foi se aprofundando no decorrer do período, de “controle” 
de qualidade, através de provas, o que muitos autores 
denominaram Estado Avaliador; esse passou a ter o papel 
mais de coordenação e controle de resultados do que de 
responsabilidade pela execução e materialização dos direitos 
sociais. (PERONI, 2OO9, p.287). 
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 O Estado ao executar a função de organizar as formas de avaliação para 

medir a qualidade do ensino, se distancia do seu papel, que deveria ser o de 

elaborar políticas que priorizem a qualidade da educação. Dessa forma, a 

responsabilidade da qualidade e ou fracasso da educação, recai diretamente para as 

escolas, porque seus professores/as e consequentemente os estudantes são 

culpabilizados por terem atingido uma nota inferior.  

 A qualidade ou fracasso da educação é também, responsabilidade do Estado, 

uma vez que este é o responsável pelo suporte, investimentos, tanto na formação 

dos profissionais quanto na infraestrutura, na obtenção de materiais didáticos e 

outros.  Na verdade, a responsabilidade pela educação, deveria ser de todos. 

Concordamos com as palavras de (NETO, p.98, 2010), que afirma que: 

A responsabilidade pelos resultados deve envolver o governo 
federal, os governos regionais, os profissionais que atuam na 
escola e a comunidade escolar. Os resultados educacionais 
dos estudantes são o produto de um complexo conjunto de 
fatores (que inclui o próprio esforço individual do estudante 
para aprender), e que cada ator tem a responsabilidade de 
encontrar as melhores formas de aperfeiçoá-los dentro do 
âmbito de suas competências. Assim, a responsabilidade é 
compartilhada por todos.  

 A avaliação deveria ser um instrumento para medir a qualidade do ensino e 

subsidiar políticas públicas. No entanto, na prática, essa avaliação desenvolve um 

espírito competitivo onde uma nota define o caráter de aprendizagem e ensino da 

escola.  Na visão de Freitas (2014),  

o conceito de avaliação que emergiu privilegiou a avaliação 
externa em todos os níveis de ensino, sob a lógica da 
competitividade entre as organizações ou entre os professores, 
em que a qualidade era produto da própria competição e não 
uma construção coletiva, a partir de indicadores legitimados 
socialmente pelos atores.” (FREITAS, p.149, 2014).  

 

 No âmbito do discurso esta deveria promover mudanças no interior de cada 

instituição, porém três décadas já se passaram desde sua criação e ainda não teve 

melhoria no ensino público. Pois o que mantém e perpetua é a lógica da 

competitividade entre as organizações internas e externas da educação. 
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Em 2007 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - Inep cria o Índice de Desenvolvimento da Educação básica- Ideb que tem 

o intuito de medir a qualidade da educação nacional criando metas e estratégias 

para a melhoria da qualidade do ensino. Assim de acordo com o portal do Ministério 

da educação – MEC, o Ideb monitora essa qualidade criando indicadores de 

qualidade, partindo dos dados da taxa de rendimento escolar das aprovações e a 

média dos desempenhos desses exames aplicados pelo Inep 

 A partir dos dados do Censo Escolar, o Ideb distribui questionários para os 

sistemas escolares de todo o Brasil, esses são preenchidos pelas Secretarias de 

Educação do Estado “As escolas fornecem os dados na sua forma bruta, sem 

nenhum tratamento, fornecendo informações obtidas a partir de seus registros 

administrativos” (NETO, p.95, 2010).  Ou seja, os dados declarados não consideram 

todo o processo de ensino, pois, esses dados trazem indicadores quantitativos, 

como o número de alunos matriculados, taxas de reprovação, e não consideram seu 

contexto amplo como o porquê desses números “Para entender os porquês, são 

necessários estudos mais aprofundados que venham a determinar quais seriam os 

fatores que estariam sendo responsáveis pelo fato indicado”. (NETO, p.96, 2010).  

Também temos o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que foi elaborado 

em 1998 e tinha como objetivo avaliar os conhecimentos e habilidades dos alunos 

do ensino médio, “O Enem não mede a capacidade do estudante de assimilar e 

acumular informações, e sim o incentiva a aprender a pensar, a refletir e a ‘saber 

como fazer’. Valoriza, portanto, a autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e 

tomar decisões.” (Peroni, 2009, p.209).  

 Entretanto ocorreram algumas mudanças e atualmente é uma das principais 

portas de entrada para as universidades públicas federais que aderiram ao Enem. 

Além disso, as instituições particulares usam como estratégia para ofertar bolsas 

parciais ou integrais, como forma de acesso ao ensino privado, por meio do 

Programa Universidade Para Todos - Prouni.  

  

1.2 Avaliações Externas: a problemática das condições escolares, 

qualidade e fracasso escolar. 
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A escola passa a ser um espaço em que a aprendizagem é medida e cobrada 

por meio de avaliações externas, assim esses mecanismos apontam para um 

resultado, a nota do Ideb, que consequentemente, classifica a escola em um ranking 

nacional.  

 E seria muito controverso dizer que estas avaliações, sendo elas ao final de 

ciclos ou conclusão de nível, garantiriam a aprendizagem e aquisição das 

capacidades e habilidades. Pois desconsideram totalmente o processo bem como o 

tempo de desenvolvimento de cada estudante. No caso da escola, rotulando-a como 

sendo uma instituição de ensino de boa qualidade ou não, o que nem sempre se 

configura como realidade.  

 Nesse sentido como se pode pensar em melhoria da educação pública se de 

fato as escolas que realmente precisam de mais investimentos públicos a elas são 

negadas devido a uma constatação de uma avaliação, que nem sempre podem ser 

consideradas veridicamente, pelo fato de muitas escolas treinarem seus alunos para 

tais avaliações? Conforme (Casassus, apud Mota (2012, p. 34), 

pensar que um sistema educativo melhora (ou piora) porque 
sobem (ou descem) as pontuações, é o mesmo que pensar 
que a saúde é melhor quando se põem termômetros aos 
doentes depois de lhes ter dado aspirinas ou aplicado 
compressas de água fria.  

 
 Portanto não necessariamente estas avaliações contribuem para a melhoria 

do ensino, deixando a prática do professor limitada e consequentemente a 

aprendizagem dos estudantes. Devido à obrigatoriedade de uma maior nota no Ideb, 

para obtenção de melhores recursos financeiros, a escola e seus profissionais, 

acabam por restringirem o currículo escolar e a forma a serem trabalhados, fazendo 

que esta instituição perca a sua autonomia e posteriormente sua identidade, 

desconsiderando a realidade social em que, está inserida.  

 Considerando estes pontos mencionados é válido considerar os dados do 

Plano Nacional de Educação 2014-2024, no qual em sua meta sete discorre sobre a 

qualidade do ensino em todas as etapas e modalidades bem como o progresso no 

fluxo escolar e na aprendizagem, atingindo então as médias nacionais do Ideb. Com 
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vistas a atingir em 2015 5,2 e até a vigência deste plano sendo em 2024, todas as 

escolas deverão ter atingido a média de 6.0. Assim, na estratégia 7.9 traz 

orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma 
a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre 
as escolas com os menores índices e a média nacional, 
garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela 
metade, até o último ano de vigência deste PNE, Plano 
Nacional de Educação 2014-2024 63 as diferenças entre as 
médias dos índices dos estados, inclusive do Distrito Federal, e 
dos municípios. (Plano Nacional de Educação, 2014, p.64).  

  
 Cabem aqui muita indagações e questionamentos. Se a escola que obtém a 

menor nota, consequentemente, irá ter menos recursos financeiros, a não ser que 

de forma manipulada, os dados sejam corrigidos e alterados. Pois se a meta sete 

discorre esse progresso o da “melhoria da qualidade” já que esta melhoria está 

ligada diretamente à nota da escola, e não na sua totalidade social e cultural. 

  Pois como que essa estratégia irá se concretizar? Quando ela traz que 

diminuirá a diferença entre as escolas, sendo estas as que atingirem uma média 

menor?  Como que esta diferença será extinta, se a própria avaliação de caráter 

controlador, já produz estas diferenciações? 

 Qual será o papel do estado? Dará apoio e suporte técnico e financeiro a 

estas escolas que atingiram nota baixa?  São indagações necessárias, pois não se 

pode planejar e elaborar nenhum projeto sem que haja um financiamento, caso 

contrário, não atenderá às necessidades das escolas, ao privá-las de condições 

financeiras.  

 Eis aqui uma controvérsia e distanciamento entre o real e ideal, pontos que 

foram mencionados já no inicio desse estudo. Pois nos dados oficiais, na lei, o 

discurso é muito bem elaborado e planejado, mas infelizmente no real, no que 

acontece, a realidade é muito diferente.  

 Pois, pensar que estas políticas contribuem para a melhoria da educação é 

um equivoco, Souza e Oliveira (2003), ao discutirem sobre a educação como “quase 

mercado” discute um fundamento das políticas de avaliação que contribui para 

entendermos esta lógica. Na visão dos pesquisadores,  

Estes argumentos expressam, no limite, uma concepção 
acerca do papel do Estado na condução das políticas 
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educacionais. Ao que parece, a questão central nesta proposta 
não é a de buscar subsídios para intervenções mais precisas e 
consistentes do poder público, ou seja, uma análise das 
informações coletadas para definição e implementação de 
políticas para a educação básica, mas sim difundir, nos 
sistemas escolares, uma dada concepção de avaliação, que 
tem como finalidade a instalação de mecanismos que 
estimulem a competição entre as escolas, responsabilizando-
as, em última instância, pelo sucesso ou fracasso escolar. 
(SOUZA e OLIVEIRA, 2003, p. 881).  

 
 As escolas passam a serem instituições que não consideram o seu contexto 

social. Partindo de um sistema de ensino fragmentado, que atende diretamente os 

objetivos da classe dominante, esta consequentemente de forma manipuladora 

organiza e elabora um processo de ensino, pautado em seus interesses. 

 E assim podemos concluir que estas políticas de avaliação legitimam uma 

ordem que desvaloriza o contexto social, a realidade das escolas públicas 

brasileiras, ao proporem um sistema de avaliação, excludente e manipuladora, 

pautada em dados, que definem a qualidade e fracasso da escola, 

responsabilizando-a pelo seu mérito ou não.  

 

Considerações Finais 

 Este trabalho nos proporcionou compreender melhor as políticas de 

avaliações externas foram criadas com a finalidade de melhorar o ensino, porém 

como podemos afirmar, já passaram três décadas de sua criação e nada além de 

medir o conhecimento do estudante foi realizado.  

 Essas avaliações externas controlam o ensino e o estudante de modo que 

pode prejudicá-lo, pois o professor precisa desconsiderar todo o contexto social para 

estes apreenderem o conteúdo da prova que mesmo sendo elaboradas a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as realidades das escolas brasileiras são 

diferentes, o que pode fazer com que uma instituição se destaque mais que a outra 

em razão do conteúdo aplicado nas avaliações. 

 Como futuras profissionais da educação compreendemos que as avaliações 

externas deveriam avaliar a aprendizagem do aluno para subsidiar políticas 

educacionais consistentes. Entretanto, tem funcionado de forma classificatória e 
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meritocrática para rotular a escola. Também excludente, pois não considera o 

contexto em que a escola está inserida e isso faz com que se a instituição receba 

uma nota baixa e automaticamente será rotulada como uma escola de ensino 

inferior. 

 Acreditamos que devem acontecer avaliações, porém que estas considerem 

todo o processo e não somente o final, sem limitar o trabalho do professor e com o 

objetivo de melhorar o ensino brasileiro tendo acesso aos recursos financeiros 

independente da nota obtida, pois uma nota não significa apenas o aprendizado do 

estudante ou a competência de um professor.  

 É importante que o governo centralize os recursos para educação levando em 

conta as necessidades de cada instituição, pois com recursos financeiros, formação 

continuada de professores e atividades que considerem o contexto social de cada 

escola. Esta tem grandes condições de desenvolver um ensino e uma educação de 

qualidade se conseguirmos cumprir as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de 

Educação 2014-2024. 

 Portanto não temos o intuito de concluir este estudo, pois o ensino está em 

constante mudança, e é necessário repensarmos o contexto escolar bem como suas 

necessidades e especifidades, quebrando a ruptura do Estado centralizador e 

autoritário. Pois somente com o estudo das teorias e contribuições dos autores, 

podemos analisar o papel da escola, o modelo de sistema educacional, para 

contrapor entre o que discorre o discurso de um ensino ideal, de qualidade. Somente 

com a reflexão e um olhar atento para as realidades do Brasil, teremos a condição 

compreender as políticas de avaliação, e o que de fato é o real, o que está 

acontecendo no sistema público de ensino brasileiro. 
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Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa que teve como objetivo 
analisar a educação e a relação público-privado a partir das principais reformas 
educacionais no contexto histórico de determinados períodos do Brasil. Objetivou-se 
ainda conhecer as implicações desse embate no trabalho docente.  Para o 
desenvolvimento da pesquisa, buscamos fundamentar teoricamente a temática por 
meio de um estudo exploratório de cunho bibliográfico, com uma abordagem 
qualitativa por meio de materiais já publicados. Considerando a relevância do tema, 
buscamos elucidá-lo em autores que tratam da temática, considerando a análise dos 
mesmos. Para fundamentarmos nossa compreensão buscamos nos textos de 
Aranha (2006), Buffa (2005), Bonamino (2003) Dourado (2001), Vieira (2001), dentre 
outros. Os referidos autores corroboraram no sentido de compreendermos que a 
educação que está posta e configurada atualmente é fruto do longo processo de 
lutas e entraves ocorridos na história brasileira. As análises de tais autores 
cooperaram para que entendamos que a educação pública e de qualidade ainda é 
um desafio em nossos dias. 
 
Palavras-chave: Educação. Público e privado. Trabalho docente.  

 

Introdução 

 

Sabemos que o embate entre o público e o privado na educação brasileira 

não é recente.  É necessário ressaltar que os desenvolvimentos ou alterações desse 

confronto estão atrelados a determinações estruturais, ideológicas e de uma dada 

realidade sócio-político-cultural. Cientes disso, entendemos que compreender o 
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contexto histórico da educação de nosso país é, portanto reconhecer a importância 

de reconstruirmos o passado e percebermos que as mudanças são decorrentes das 

ações dos indivíduos, o que pode ser então uma motivação para advir mudanças no 

sentido de reparar as ações no tempo que se chama Presente.  

Este trabalho tem como objetivo analisar a educação e a relação público-

privado a partir das principais reformas educacionais no contexto histórico de 

determinados períodos do Brasil. Objetivou-se ainda conhecer as implicações desse 

no trabalho docente. O interesse em estudar a temática originou-se nas várias 

discussões e leituras que abordavam a problemática do embate entre a educação 

pública e privada no Brasil e as interferências dessa disputa no trabalho do 

professor. 

Para a realização dessa pesquisa, partimos do entendimento da necessidade 

de compreendermos as principais características da educação em determinados 

períodos no Brasil, buscando entender como se deu o processo de formação das 

instituições públicas e privadas, fundamentando nosso debate, principalmente nos 

referenciais teóricos que abordam a história da educação e da Pedagogia, 

contextualizando historicamente a organização da escola pública.   

Para o desenvolvimento da presente pesquisa e apreensão de nosso objeto 

de estudo, fizemos um estudo exploratório de cunho bibliográfico (referenciais 

teóricos e conceituais específicos ao tema) e documental (documentos oficiais) com 

uma abordagem qualitativa, por meio de materiais já publicados.  

Cientes da importância e relevância do tema, nossa tentativa foi no intuito de 

esclarecer como a educação pública e privada se constituíram em nosso país, 

considerando que a realidade que se apresenta, é resultado de inúmeros fatores e 

contextos, e essa mesma realidade, por ser histórica, é também passível de 

mudanças.  

 

CONCEPÇÕES HISTÓRICAS QUE NORTEIAM O TRABALHO DOCENTE 

 

Desde a metade da década de 1980, o Brasil passou por inúmeras 

transformações por conta dos efeitos do neoliberalismo e das políticas de 
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descentralização por conta do Estado. Mas foi no início da década de 1990 que o 

sistema educativo passou por acentuados ajustes para adequar-se à lógica 

economicista, que tem por objetivo moldar a educação escolar aos mesmos 

princípios do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a educação passa a ser 

concebida como uma mercadoria, com características de competitividade e 

seletividade cada vez mais dualista. 

Em decorrência do movimento social democrático reestabelecido no Brasil 

após o regime militar, novas propostas e ideias surgiam. Impulsionados pela 

esperança de mudanças, a sociedade caminhava para uma maior participação 

política e para um novo processo, era o chamada “Nova República”. É assim que no 

ano de 1988, foi aprovada a nova Constituição, apelidada de Constituição Cidadã, 

pois reafirmava os ideais da Constituição anterior em que, os principais direitos dos 

cidadãos são defendidos.  

De acordo com Aranha (2006), nessa constituição, alguns pontos merecem 

destaque, nela é retomada a questão da gratuidade do ensino, é estabelecida a 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, é estabelecido o atendimento 

em creches e pré-escolas para crianças de zero a seis anos, é posto em pauta a 

questão da valorização dos profissionais da educação com plano de carreira para 

magistério público e novas determinações relacionadas a recursos para o ensino 

são instituídas. 

Além de comprometer o Estado a um maior financiamento dos gastos sociais, 

a Constituição Federal de 1988 favoreceu as instituições privadas e alterou algumas 

relações federativas do país. Segundo Bonamino (2003, p. 258) “a nova Constituição 

também alterou as relações federativas do país, por meio de uma significativa 

transferência de funções, decisões e recursos do plano federal para os estados e 

municípios”. Essa afirmação demonstra o processo de neoliberalismo, que prega o 

Estado mínimo, ou seja, a isenção de responsabilidades e ofertas de serviços 

sociais, a descentralização de atribuições e concessão às iniciativas privadas e não 

estatal, criando então um novo quadro de responsabilidades educacionais que 

acabaram por alterar as ralações nos diferentes níveis federativos. 
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No período da ditadura militar havia uma forte centralização da política 

educacional, todavia, com a retomada da democracia a partir dos anos de 1980 essa 

situação se altera. O país sentia os resultados da descentralização do Estado e os 

estados e municípios passaram a gerir algumas demandas. Essas mudanças sociais 

e, sobretudo educacionais, indicam uma crise por parte do Estado, que mais gastava 

do que arrecadava. E como medida para resolver essa crise de descontrole fiscal, 

Lima (2009, p. 475) aponta que: 

 

A solução residia na reestruturação do Estado, estabelecendo-se 
uma nova postura econômico-social fundamentada e subsidiada pelo 
paradigma econômico do neoliberalismo. A adequação do Estado à 
globalização e aos preceitos neoliberais traduz-se como “remédio” 
para a superação da “crise do Estado”, da crise econômica e, 
consequentemente da crise social. 

 

Essa postura do Estado em não se responsabilizar com as questões 

econômicas e sociais do país acabaram por transferir tais responsabilidades para os 

estados federativos e municípios, cabendo ao Estado a partir de então, atender 

minimamente as demandas sociais, se colocando como controlador ou fiscalizador 

das políticas. É assim que no campo da educação, a descentralização respondia a 

algumas necessidades. Bonamino (2003, p. 260) destaca que: 

 

[...] a descentralização respondia à necessidade do governo central 
de enxugar suas responsabilidades diante do aguçamento da crise 
financeira e da ineficiência do Estado brasileiro para responder às 
pressões da sociedade por bens e serviços de natureza social. 
Nesse plano, descentralizar tinha o significado de transferir 
responsabilidades e de desafogar a agenda do governo no plano 
federal. 

 

Diante de pressões vindas da sociedade civil, o Estado preferiu não se dispor 

para encontrar soluções, ao invés disso, transferiu tais responsabilidades para 

demais setores, o que contribui até mesmo para a abertura de espaços para 

privatizações e atuações de empresas privadas. Com o discurso de que 

descentralizar era atribuir poderes aos estados e municípios, sabe-se que essa 

experiência não foi tão positiva como se dizia, pois com um baixo orçamento, os 

municípios passaram a oferecer, no ensino fundamental, por exemplo, uma 
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educação de má qualidade, cooperando para a acentuação das desigualdades 

educacionais, já que as instituições particulares de ensino foram beneficiadas com 

essas questões de descentralização e privatização, e a educação municipal cada 

vez mais se desgastava devido à falta de recursos que fossem satisfatórios para as 

necessidades locais. Vale salientar que, quando o Estado se desresponsabiliza de 

determinados bens e serviços sociais, essa incumbência é transferida para o setor 

privado ou para empresas terceirizadas. 

A educação básica então passa a ser constantemente discutida, mas o 

processo de consolidação da descentralização permanecia forte e ficou evidente 

com a Emenda Constitucional n. 14/1996, o conhecido Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

aprovada antes mesmo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/96). 

Segundo Bonamino (2003), a emenda Constitucional que foi aprovada antes 

da LDB/96, pode ser considerada a melhor estratégia do Governo federal para o 

fortalecimento da descentralização administrativa e financeira da educação 

fundamental. Segundo a autora, caberia à União a função supletiva na garantia de 

oportunidades educacionais e através do artigo 5º, a Emenda Constitucional altera o 

valor da contribuição da União, dos estados e dos municípios. O valor de 

contribuição da União foi reduzido de 50% para 30%, enquanto que a dos estados e 

municípios aumentou de 50% para 60%. Essa alteração na colaboração de 

contribuição para a manutenção do ensino fundamental alterava as definições da 

Constituição Federal de 1988, que além de definir a contribuição da União para a 

educação, estabelecia a ela, a alçada de legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Sendo assim, em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada pelo presidente da 

república, que após oito anos de tramitação no Congresso Nacional, é finalmente 

aprovada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), e partir 

de então, assinalamos um momento de transição para nossa educação. Nesta 

Constituição, é posto em evidência questões como princípios e fins da educação 

escolar e ainda são reiterados os deveres e competências do Estado com relação à 
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educação nacional. Faz referência a temas como estruturas dos edifícios escolares 

e formação dos docentes, além de dar ênfase às condições necessárias para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja efetivado.    

 Em análise à LDB/96, Aranha (2006, p. 325) afirma que “de um modo geral, a 

lei foi acusada de neoliberal, por não garantir a esperada democratização da 

educação, sobretudo porque o Estado delegou ao setor privado grande parte de 

suas obrigações”. A Lei também restringe o destino das verbas públicas destinadas 

para a compra, construção e reforma de prédios escolares, estipulando-as apenas 

para as escolas públicas, diferentemente da situação anterior, em que tais recursos 

também eram usufruídos pelas instituições privadas. A Lei também esclarecia o que 

não constituía despesa para a manutenção do ensino, contribuindo para dificultar os 

possíveis desvios de recursos que eram à educação, mas que eram usados em 

outros setores sociais.  

Nesse sentido, Dourado (2001) ressalta que a LDB/96 estava de acordo com 

as propostas neoliberais e que, a partir delas, a educação e a escola são 

transformadas. Essa lei apresentava como objetivos a eficiência, a produtividade e a 

qualidade total3, em que o poder público ao mesmo tempo em que se desobriga das 

responsabilidades, pretende controlar e fiscalizar o sistema educacional brasileiro. 

Para Bonamino (2003, p. 265-266): 

 
[...] a LDB acaba por colocar a política educacional ante uma nova 
forma de gestão estatal, na qual, através da descentralização, se 
flexibiliza a base da oferta escolar, enquanto a União se reserva o 
poder de avaliar centralizadamente os resultados educacacionais. 

 

Identificamos nessa nova estruturação, a estabilização da tendência de mudar 

as incumbências federativas, ao transferir funções, recursos e tomada de decisões 

para os estados e municípios. É de suma importância ressaltar, que, embora os 

municípios fossem de agora em diante,  incumbidos de algumas tarefas que não 

lhes eram próprias, nem sempre estavam capacitados para ofertar a educação 

fundamental, devido a inúmeros fatores, como por exemplo, o alto índice de 

                                                 
3
 Segundo Sito (2000, p.07), qualidade total “é uma proposta ideológica que visa, na esteira da 

política neoliberal, ajustar a educação enquanto campo estratégico, a lógica empresarial voltada às 

necessidades de mercado”. 
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pobreza. Se por um lado esse trabalho pode ser considerado uma inovação 

educacional quando se pensa na maior participação comunitária nas políticas 

educacionais, por outro lado não podemos esquecer que essa participação também 

teve seu funcionamento comprometido, já que os municípios apresentavam uma 

realidade precária, o que contribuiu para uma maior influência da educação privada, 

que passa ser uma forte alternativa diante da baixa qualidade da educação pública e 

de sua dificuldade de arcar com a expansão e democratização da educação. 

Diante desse processo conflituoso de descentralização e fortalecimento das 

instituições privadas, o que se espera é que no Brasil, a educação pública e gratuita 

seja universal e de qualidade, e que a educação seja o centro das prioridades do 

governo, pois no que se refere ao reconhecimento das instituições públicas e 

privadas, Buffa (2005, p. 50) já havia afirmado que: 

 

A constituição de 1988 estabeleceu dois gêneros de escola, as 
públicas e as privadas. Estas últimas podem ser de duas espécies, 
as lucrativas e as não lucrativas. Por sua vez, as não lucrativas 
diferenciam-se em comunitárias, filantrópicas e confessionais. A LDB 
de 1996 manteve essas divisões. 

 

Nesses documentos, as escolas privadas foram reconhecidas, já que 

anteriormente, mesmo existindo essa modalidade de ensino, a educação era 

considerada desligada ao lucro. Assim, o conflito entre o público e o privado 

permanece e a legitimidade da escola privada é mantida.  

Podemos afirmar que as mudanças ocorridas nos anos de 1990 estavam 

submetidas às propostas do Banco Mundial4, e no que se refere à formação de 

professores, nota-se uma prioridade no aligeiramento da formação inicial e na 

capacitação técnica dos docentes, implicando na qualidade da formação e nas 

condições de trabalho desses profissionais, já que há uma dissociação entre ensino 

e pesquisa. Com a proposta de apenas adquirir conhecimentos práticos, que tem 

como eixo central a aquisição de habilidades e competências, ou seja, o “saber 

fazer”, a educação, trabalho do professor e limites entre as esferas pública e privada 

                                                 
4
 Para conhecer melhor a identidade desse organismo multilateral internacional de financiamento (Banco 

Mundial), verificar em Vieira (2001, p. 75-82) 
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são demudadas, pois surge a partir daí, a interpenetração de duas instâncias, a 

pública e privada, em que a segunda com a demanda da Educação à distância 

(EAD) entra em detrimento com o ensino presencial e mais demorado da primeira 

(DOURADO, 2001, p. 53). 

Não obstante a isso, em meio a essas mudanças, sobretudo do mundo 

capitalista, os docentes são vistos como os principais agentes responsáveis pelas 

mudanças previstas nas reformas, e a responsabilidade do fracasso ou sucesso das 

reformas e programas mencionados nos tópicos anteriores, muitas vezes recaem 

sobre os ombros desses profissionais, que para atender as exigências que lhes são 

impostas, realizam funções que não competem à sua formação, o que contribui para 

a perda de sua identidade e para a legitimação da desprofissionalização e 

precarização do trabalho docente, sendo obrigados a dominar novas práticas e 

conhecimentos no exercício de seu ofício. 

A sustentação da precariedade nas condições de trabalho, as baixas 

remunerações, a falta de infraestrutura nos ambientes de atuação dos professores, 

as estratégias de redução de conhecimento, entre outras questões, contribuem de 

forma significativa para a concretização do processo de precarização e 

desprofissionalização docente. 

 

Planos de educação no Brasil 

 

De modo mais amplo, podemos afirmar que ao longo da história educacional 

brasileira, surgiram vários obstáculos à manutenção e até mesmo existência da 

educação pública no Brasil. É possível notarmos que as inúmeras reformas e leis, 

foram em decorrência do anseio da sociedade em busca de alternativas para 

resolver os problemas de acesso e democratização de uma escola de qualidade.  

A despeito disso, ao longo dos anos, debates foram desencadeados 

afirmando a necessidade de se criar planos de educação no Brasil. Nessa direção, 

surge inicialmente o Plano Nacional de Educação -PNE 2001-2010, constituído de 

295 metas, agrupadas em cinco prioridades. Problemas de formulação e 

implementação, além da ausência de financiamento para a concretização das metas 
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e objetivos propostos foram fatores importantes para a formulação de um novo plano 

de educação. 

Dessa forma, surge a proposta do Plano Nacional e educação (PNE-PL 

8035/2010), que visava assegurar as condições necessárias para a implementação 

do direito de todos pela educação, foi criticada e elucidada por analistas. O referido 

documento era composto por 20 metas e 120 estratégias, que de certa forma eram 

propostas de ampliação do PIB para a educação e de metas a serem alcançadas em 

nível nacional, e uma delas é a ampliação da educação de 0 a 3 anos.  

Mencionando as metas do PL, Dourado (2011, p. 12) destaca que: 

 

[...] traduzem a expansão da educação profissional e da educação 
superior, mantendo os atuais patamares da relação entre público e 
privado, o que significa naturalizar a expansão de recursos públicos 
para instituições privadas. 

 

Desse modo, a instituição pública mais vez é colocada na mesma condição 

das privadas, e de modo enfático é aberto uma concessão ao crescimento das 

instituições privadas e de áreas anteriormente restritas aos cuidados públicos, o que 

fere até mesmo os direitos garantidos pela Constituição de 1988. 

O PNE-PL 8.035/2010 propôs algumas metas para a valorização do 

magistério. As metas 15, 16 e 17 são destinadas, portanto, à formação docente, à 

elevação salarial e à necessidade de implantar planos de carreira para os 

profissionais da educação.  

Em 15 de dezembro de 2010, o PNE 2011-2020 foi enviado ao Congresso 

Nacional e foi aprovado pelo plenário da Câmara dos deputados no ano de 2014, 

sobretudo no governo da presidenta Dilma Rousseff. Dentre as medidas aprovadas 

destaca-se a complementação de recursos por parte da União para os estados e 

municípios que não alcançarem a meta mínima para a oferta e manutenção da 

educação básica e a aplicação de valor equivalente a 10% do Produto Interno Bruto 

(PIB) na educação pública.  

O PNE (2014-2024) é constituído de 20 metas e várias estratégias, que 

podem ser consideradas como um desafio a ser enfrentado visto que algumas se 

referem à universalização da educação básica e valorização dos profissionais da 
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educação. Souza (2014, p. 160) ao fazer uma análise das alterações do novo plano 

em comparação ao anterior, assim assinala: 

 

[...] no cômputo geral continuam a vigorar os desafios relativos à 
universalização do conjunto de etapas e modalidades da educação 
básica, articuladamente à melhoria da sua qualidade; à ampliação, 
igualmente, da oferta com qualidade do ensino superior, incluindo-se 
o segmento de pós-graduação; passando pela qualificação e 
valorização dos profissionais da educação e culminando tanto no 
asseguramento de condições para a efetivação da gestão 
democrática quanto na ampliação do investimento público em 
educação, agora para os almejados 10% do PIB. 

 

O novo Plano, embora recente, vem sendo discutido e analisado, tem se 

tornado objeto de inúmeros debates entre interlocutores dos setores públicos e 

privados. Estudos sobre avanços e limites do plano têm corroborado para a 

consolidação do mesmo.  Dourado (2016) afirma que mesmo no processo da 

materialização, tem havido inúmeras disputas de concepções, e que o plano é 

“margeado” por ambiguidades no que se refere, por exemplo, ao financiamento da 

educação e à garantia do recurso público para a educação pública. 

No que se refere à valorização dos professores, o documento visa assegurar 

planos de carreira para profissionais da educação básica e superior pública. As 

metas 17 e 185, por exemplo, apresentam estratégias importantes que aponta em 

direção a uma política de valorização docente, fazendo uma articulação entre 

salário, condições de trabalho e carreira.  

Em suma, as análises neste tópico apresentadas, foram apreendidas na 

tentativa de traçar algumas considerações sobre os avanços e os limites dos planos 

educacionais aprovados, considerando que essas leis são fruto da necessidade de 

definir estratégias e metas no campo das políticas voltadas à educação, para 

superar os limites estruturais político-econômicos que historicamente moldaram a 

educação brasileira, forjando uma realidade educacional seletiva e dual. 

  

                                                 
5
 Para conhecer melhor as metas referenciadas, identificar em: BRASIL. Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 

2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 

jun. 2014. Seção 1, p. 1. Edição Extra. 
 



 
 

 
 

 
 

 

11 
 

12 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 

 
CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  

BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 
ISSN: 1982-0186 

 
Considerações Finais 

 

 A pesquisa, que deu origem a esse artigo, buscou compreender a educação 

e a relação público-privado a partir das principais reformas educacionais brasileiras, 

na tentativa de conhecer quais foram as interferências desse embate no trabalho do 

professor. 

Percebeu-se, durante todo o processo da pesquisa que a descentralização do 

Estado e a concessão de inúmeros benefícios à educação privada, com o objetivo 

de diminuir suas responsabilidades e colocar-se apenas na condição de controlador 

ou fiscalizador, fizeram com que a educação pública e concomitantemente o 

trabalho docente fosse alterado. Tais questões foram evidenciadas nas reformas 

educacionais, principalmente nas que foram criadas a partir do início da década de 

1990, período em que a educação passa a sofrer acentuadas mudanças no sentido 

de adequar-se às demandas do crescente mercado de trabalho.  

Essas novas demandas interferiram diretamente na formação e no trabalho 

docente, uma vez que os docentes a partir de então, tornaram-se os agentes 

principais na concretização de mudanças previstas nas reformas, e para isso, 

assumem novas demandas que acabam por legitimar a desprofissionalização e 

precarização do trabalho docente. 

Ao fazermos reflexões acerca das reformas e leis destinadas à educação, 

almejávamos elucidar e atestar que, embora as leis possam ser consideradas como 

conquistas de inúmeros entraves marcados por contradições, estes documentos 

muitas vezes são carregados de interesses e partidarismo, e seus efeitos ou 

resultados, demoram a concretizarem ou não aparecem na prática e em favor dos 

que mais necessitam.  

Assim sendo, concluímos que há muito que ser feito em prol da educação 

pública e de qualidade e da valorização da profissão docente, até que vejamos a 

realidade sendo alterada, não apenas no âmbito de leis propostas, mas no dia-a-dia 

de nossa educação. 
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RESUMO
O trabalho intitulado “Parceria público-privado em escolas públicas do ensino médio:
estudo do Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro em escolas Públicas
Estaduais da Região Metropolitana de Belém”, trata de estudo da parceria público
privada emanada pelo Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Estado de
Educação (SEDUC) e Instituto Unibanco (IU). O objetivo central é identificar como se
deu a implementação de ProEMI/JF no contexto do ensino médio em escolas
públicas paraenses, com intuito de analisar a política de parceria público-privado no
desempenho dos alunos. Parte-se da questão: como se deu a implementação do
ProEMI/JF nas escolas paraenses, mediada pela parceria entre o público-privado
para melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? A
fundamentação teórica metodológica estruturou-se sob abordagem qualitativa, tendo
como suporte o estudo exploratório, de análise bibliográfica e documental sobre o
tema estudado. Observou-se que tanto a experiência da pesquisadora como os
dados apresentados pela taxa de aprovação dos estudantes das escolas de
Tratamento vêm reforçar que a efetivação da parceria público privada na área da
educação precisa ser avaliada, especialmente no nível de ensino que está
construindo sua identidade, como é o caso do ensino médio.

Palavras chave: Parceria público-privada. ProEMI/JF. Escolas Públicas Estaduais.
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ABSTRACT

The present study, entitled "Public-Private Partnership in state high schools: a study
of the “Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro (ProEMI/JF)In State
Public Schools of the Metropolitan Region of Belém ”, analyses the public-private
partnership, created by the Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Estado de
Educação (SEDUC) and Instituto Unibanco (IU). The main objective is to study the
implementation of the ProEMI / JF in state schools in Pará to analyze the public-
private partnership policy in Brazil. It starts from the question: how did the
implemented of ProEMI/JF in the schools of the Pará, mediated by the public-private
partnership to improve the Basic Education Development Index (IDEB). The
theoretical methodological basis was structured under a qualitative approach, having
the support of exploratory study, bibliographical and documentary analysis on the
studied subject.
It was observed that both the experience of the researcher and the data presented by
the approval rate of students of the treatment schools reinforce that the
implementation of the public-private partnership in the area of education needs to be
evaluated, especially in the level of education that is constructing its identity, as is the
case of high school.
Key-words: Public-private partnership. ProEMI/JF. State Public Schools.
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1. INTRODUÇÃO

A escolha do tema é fruto das inquietações emergidas nas discussões

acadêmicas debatidas em sala de aula, essas ocorridas na disciplina de Políticas

Públicas do Curso de Pedagogia sobre o contexto de Parcerias Público- Privadas na

área da Educação, a partir da implementação de Programas e Projetos que visam

melhorar a qualidade do ensino, por meio de uma gestão escolar que tem foco em

resultados.

De acordo com Peroni (2006) a parceria público-privada é fruto das

concepções neoliberais, que foi pensada com a justificativa de “suprir a ineficiência

gerencial do Estado, por meio da execução de diversos serviços”, inclusive da

educação. Nessa vertente, o Estado é visto como o responsável pela crise do

mercado por ter efetuado elevados gastos com políticas sociais, de forma

desordenada, o que culminou na crise fiscal.

Entre os diversos serviços tidos como objeto de celebração de parcerias entre

o público e o privado, a educação passa a ser o foco do terceiro setor3

(organizações não governamentais, sem fins lucrativos), pois vem ser uma área que

abrange diversas possibilidades de intervenção, seja no universo da gestão

administrativa e pedagógica, no currículo, formação de professores e entre outras.

Pelo exposto, pretende-se neste trabalho estudar a parceria público-privado

entre Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC)

e Instituto Unibanco (IU), mediante a reflexão das literaturas disponíveis, sobre como

se deu a implementação de Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro, o

qual foi implementado no Estado em 2012, com o intuito de melhorar a gestão e

funcionamento da dinâmica escolar, de forma a aumentar o desempenho dos alunos

e diminuir os índices de evasão.

Com isso, questiona-se: como se deu a implementação do ProEMI/JF nas

escolas paraenses, mediada pela parceria entre o público-privado para melhoria do

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)?

3 Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela
ênfase na participação voluntária, num âmbito não governamental, dando continuidade às
práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato. (FERNANDES, 2005, p.25).
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Ressalta-se que o estudo abordado não se esgota com essa pesquisa, mas

justifica-se pela contribuição à comunidade acadêmica e comunidade escolar, por

tratar de subsídios teóricos acerca de como ocorreu a aplicabilidade dessa política

na gestão das escolas públicas do ensino médio da região metropolitana de Belém

do Pará. Espera-se que esse trabalho incentive a continuidade da pesquisa sobre o

tema, e ainda, subsidie por meio de dados concretos, analises sobre a parceria

público-privada entre MEC, SEDUC/ PA e IU.

2.OBJETIVOS
Objetivou-se nessa pesquisa identificar como se deu a implementação de

ProEMI/JF no contexto do ensino médio em escolas públicas paraenses, com intuito

de analisar a política de parceria público-privado no Brasil e o desempenho dos

estudantes. Sendo que os objetivos específicos visam estudar a parceria público-

privada a partir do contexto da Reforma do Estado e seus reflexos na Educação,

demonstrar o processo de implementação da Parceria Público Privada do Programa

Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro em Escolas públicas paraenses e analisar o

modelo implementado de parceria público-privado em escolas paraenses e o

desempenho dos estudantes no IDEB.

3. METODOLOGIA
A presente pesquisa pautou-se numa abordagem qualitativa, tendo como

suporte o estudo exploratório. Compondo-se de análise bibliográfica embasada pela

utilização de fontes secundárias de Peroni (2003, 2009 e 2012) para desenvolver e

suportar os objetivos propostos nesse estudo. Vale destacar que a autora traz uma

discussão sobre o papel político que norteia a parceria entre o Público e o Privado e

as consequências dessa parceria na implementação de políticas públicas nas

escolas do ensino médio.

Realizou-se análise documental, alicerçada no acervo do Programa Ensino

Médio Inovador (Documento Orientador 2012/2013/2014), Portal do INEP (IDEB),

Instituto Unibanco (relatórios), Secretaria de Estado de Educação do Pará (hotsite do

ProEMI/JF) e do Estudo Diagnóstico sobre o Ensino Médio no Pará 2013/CEE/PA.



5CONADE 2017
5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS

ISSN: 1982-0186

Foi utilizado como análise de avaliação do Programa o componente Taxa de

Aprovação como variável proxy4 do IDEB, uma vez que esse elemento além de

apresentar a taxa de todas escolas do ensino médio, influencia diretamente no

resultado desse indicador educacional.

Os critérios de escolha das amostras, se deu pela própria lógica de

organização do Programa que no ano de 2012, início do primeiro ano de aplicação

da política pública, selecionou 30 (trinta) escolas para implementação, das quais 15

(quinze) foram as primeiras instituições a fazerem parte do primeiro Ciclo de

Tratamento5 e 15 (quinze) do Ciclo de Controle6.

Diante disso, optou-se pela seleção das 30 (trinta) primeiras escolas que

compõem o primeiro ciclo tanto as de Tratamento como as de Controle, com intuito

analisar se com a efetivação da parceria entre MEC, IU e Secretaria de Estado de

Educação do Pará, as instituições de ensino que receberam a intervenção do

programa obtiveram melhoria na qualidade da educação quando comparado com as

escolas que não receberam, bem como por apresentar uma avaliação completa dos

anos de aplicação da política que ocorreu até o ano de 2014.

Destaca-se que tanto os grupos de Tratamento e de Controle são compostos

por escolas localizadas na região metropolitana de Belém, por serem objeto de

estudo dessa pesquisa.

4. DISCUSSÕES E RESULTADOS
4.1-A Parceria Público-Privado na Educação

Com a Reforma do Estado, o Brasil passou por um processo de mudanças,

as quais foram motivadas pelo avanço da modernização tecnológica e pela

globalização do capital e do trabalho. E essas mudanças influenciaram na estrutura

organizacional da educação e da escola, por meio de um conjunto de diretrizes que

alteram o cenário da educação básica.

4 Entende-se por variável Proxy um indicador que pode substituir outro sem prejuízo de
interpretação.
5 1º Ciclo de tratamento - foram as escolas sorteadas para receberem a intervenção do ProEMI/JF (IU, 2012).
6 1º Ciclo de controle - são as escolas que não receberam a intervenção do programa, no primeiro momento, mas
eram tidas como parâmetros de avaliação para verificar se escola de tratamento havia alcançado a meta proposta
pelo programa (IU, 2012).
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Sabe-se que com essa reforma, iniciada nos anos 1990 no governo Fernando

Henrique Cardoso, esse governo estava empenhado em promover o crescimento do

capital financeiro do País, a partir de uma gestão voltada para a lógica do mercado

capitalista. Portanto, de forma sutil o Estado transfere para o setor privado as

atividades relacionadas a educação.

Assim, conforme estabelecido no Art. 1º da Lei e Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (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”.

Verifica-se que o artigo 1º da LDB explicita que uma das finalidades da

educação é qualificar a mão de obra para atender a demanda da sociedade. Porém,

não é apenas esse artigo que traz inspiração no neoliberalismo, “na verdade a

LDBEN dá ênfase no trinômio: produtividade, eficiência e qualidade total, seja por

meio da organização do currículo, pelo esquema de profissionalização ou até

mesmo pelos instrumentos nacionais de avaliação” (BRASIL, 2008).

O novo redimensionamento dado à educação demonstra que a escola deve

estar a serviço da economia de mercado e seguir os padrões impostos pela cultura

organizacional das empresas. Neste aspecto, a escola passa a ser vista como uma

empresa que precisa moldar o aluno para servir ao mercado que é competidor e que

dita o perfil de produto que deseja comprar.

Assim, as políticas educacionais, enquanto políticas
públicas, cumprem o papel de integração e
qualificação para o processo produtivo, criando
estruturas norteadoras por interesses e prioridades
nem sempre circunscritos à esfera educacional, mas
voltadas para o campo dos negócios comerciais e
empresariais. ((BRASIL, 2008, p. 32).

Nesta ordem, com a finalidade de melhorar os índices educacionais das

escolas públicas, considerando o status negativo apresentados pelas avaliações

nacionais e internacionais, cada vez mais vai se firmando a entrada da inciativa

privada no gerenciamento da educação, com a justificativa de que essas empresas
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apresentam as melhores ferramentas de gestão com foco em resultados, tanto em

médio como em longo prazo, e que o Estado, sozinho, não terá êxito.

A propósito, Peroni (2012, p. 22) frisa que a intenção da parceria público

privada parte da ideia de que a “responsabilidade pela execução das políticas

sociais deve ser repassada para a sociedade: para os neoliberais, através da

privatizarão (mercado), e para a Terceira Via, pelo terceiro setor”.

Nesta esteira, as reformas educacionais, em execução no país, carregam

traços de estratégias reguladoras, seja no controle da aplicabilidade das políticas

públicas, as quais controlam o destino dos recursos públicos, como na subtração da

autonomia pedagógica do professor. Pois, geralmente as políticas públicas já

apresentam receitas prontas de como o educador deve ensinar, assim como o

diretor deve administrar a escola.

4.2-As escolas investigadas: o lócus de pesquisa sobre O ProEMI/JF

O Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro se iniciou no Estado do

Pará no Ano de 2012. A entrada das instituições de ensino no ProEMI/JF ocorreu

por meio de sorteio, ou seja, a cada ano sorteava-se um número de escolas que

formariam o grupo de tratamento e de controle.

Camargo (2015) frisa que “as escolas que fizeram parte desse sorteio foram

pareadas de acordo com suas características, como quantidade de alunos atendidos,

localização geográfica, aspecto de infraestrutura e características socioeconômica”.

O quantitativo de escolas a serem sorteadas foi definido no início da parceria.

O objetivo de formar esses dois grupos foi motivado pela necessidade de

avaliar o impacto do programa na melhoria do IDEB das escolas participantes, tendo

como base de análise “os resultados das avaliações em larga escala oficiais dos

estados, antes do início do projeto, com os resultados obtidos ao final dos três anos

de intervenção do PJF” (CAMARGO, 2015, p. 27).

De acordo com o Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) o Índice de desenvolvimento da Educação
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Básica (IDEB)7 foi criado pelo INEP em 2007. Esse indicador sintetiza dois conceitos

igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de

desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática.

A nota do Ideb é calculada a partir dos dados baseados na taxa de aprovação

da etapa de ensino dos alunos, obtidos pelo Censo Escolar, e dos resultados da

média de desempenho dos educandos, obtidos nas avaliações do Inep – o Saeb e a

Prova Brasil.

Diante das singularidades apresentadas na avaliação por amostra das

escolas do ensino médio, percebeu-se que não seria possível avaliar se o

desempenho das 15 escolas de tratamento do primeiro ciclo, atendidas pelo

ProEMI/JF, obtiveram melhores resultados que as 15 escolas de controle, as quais

não receberam a intervenção do programa. Pois, conforme citado acima, o IDEB do

ensino médio apresenta um resultado por amostra e não por escola.

Com base nisso, será considerado o componente “taxa de aprovação” como

critério de análise para averiguar se as escolas de tratamento obtiveram melhoria no

IDEB. Será utilizado como parâmetro para essa análise o ano de 2011, que não era

aplicado a política, ao ano de 2015, período em que o primeiro ciclo deixou de

receber a intervenção do ProEMI/JF.

Gráfico 1 - Taxa média de Rendimento (aprovação) das escolas de Controle e de
Tratamento do primeiro ciclo do ProEMI/JF de 2011 a 2015.

Fonte: INEP, 2017; Elaboração: Autora.

7 IDEB- é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames
padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5º ao 9º ano do
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação). Texto
para Discussão nº 26, disponível em: www.inep.gov.br.
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De acordo com o gráfico acima, ao analisar a taxa de rendimento (aprovação)

das escolas de tratamento em comparação com as escolas de controle, constatou-

se que no ano de 2011, as de tratamento apresentaram média de 62, 52% de

aprovação, sendo que as de controle 60,21% (Gráfico 1). No ano seguinte, data de

início da aplicação do ProEMI/JF, as escolas de tratamento registraram 64, 67% e as

de controle 63,79%, variação de 3,44% e 5,93%, respectivamente.

De 2012 a 2013 a variação na taxa de rendimento das escolas de Controle

(4,19%) continuou maior que a de Tratamento (1,40%), sendo observado taxa média

de 66,46%, para a primeira e de 65,58% para a segunda. Ressalta-se que a taxa de

rendimento das escolas de Controle obteve percentual acima das de Tratamento,

ocorrendo, portanto, uma inversão no comportamento desses indicadores.

Todavia, no último ano (2014) de intervenção do programa, as escolas de

tratamento mostraram melhoria no índice de aprovação, haja vista que obteve uma

variação de 5,64% em relação ao ano de 2013; sendo que a de controle foi de

apenas 0,33%.

Em suma, inicialmente, a análise dos resultados alcançados pelos estudantes

integrantes das escolas do grupo de tratamento e controle apontaram similaridade

na aprovação, independente da adesão ou não do programa.

E ainda, no ano de 2015, com a saída do ProEMI/JF das escolas do primeiro

ciclo, o resultado das escolas de Tratamento regrediu (-2,33%)e a taxa de aprovação

encerrou o período em 67,67%. Apresentando comportamento contrário, as escolas

de Controle mantiveram incremento na taxa de rendimento com registro de 67,53%.

Com o fim do ProEMI/JF, os resultados obtidos puderam ser avaliados, e de

acordo com a Gráfico 1, observa-se três comportamentos: 1º) o ano de 2015,

período seguinte ao fim do programa, tanto as escolas de Controle, quanto as de

Tratamento obtiveram taxas de aprovação superior às de 2011, ano anterior ao início

do programa; 2º) os dois grupos de escolas, Controle e Tratamento, apresentaram

em 2015 taxas de rendimento similares, sendo que, as de Tratamento reduziram na

comparação com 2014, resultado que denota um efeito negativo com a saída do

programa; 3º) o ano de 2014 obteve o melhor desempenho da taxa de rendimento
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para as escolas de Tratamento, sendo que a retração ocorrida no ano seguinte

evidencia uma falta de sustentação dos efeitos positivos do programa, motivo pelo

qual o ProEMI/JF configurou-se como uma política educativa efêmera.

Outro ponto que merece ser citado é que quando analisado a taxa de

rendimento das escolas de tratamento, por meio da tabela abaixo, percebeu-se que

a instituição que teve maior índice de aprovação foi a Escola Augusto Meira. Em

2011 apresentou uma taxa de 57,10% e em 2014 chegou 76,40% de aprovação. No

ano de 2015, após a conclusão do programa a média foi de 79,20%.

Ressalta-se que ao serem verificados os resultados das escolas de Controle e

de Tratamento, com base na Taxa de Aprovação, foi observado que os efeitos do

ProEMI/JF não produziram alcance no ano seguinte ao fim do programa, fato pelo

qual as Taxa Média das escolas de Tratamento (67,67%) foi praticamente a mesmo

da de Controle (67,53%). Sobre isso, é importante destacar que os recursos, tanto

financeiro quanto humano, investidos parecem não ter gerado efeitos multiplicadores

que mantivessem para os próximos anos a irradiação positiva das ações

implementadas.

Este capitulo trouxe elementos conclusivos para esta pesquisa, por meio da

realização de levantamento, tabulação e análise de dados. Há de se fazer algumas

reflexões acerca da importância do Estado na política de qualidade da educação e

avaliar até que ponto a efetivação da parceria público privada pode contribuir com a

melhoria da qualidade da educação do ensino médio, nível este que ainda se

encontra no processo de construção de sua identidade, uma vez que a maioria das

políticas públicas educacionais são homogêneas.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estados, após a Reforma de 90, passaram a incentivar e flexibilizar a

entrada das PPPs no meio educacional, por meio da implementação de projetos,

que trazem no seu escopo teórico metodologias que visam subtrair os problemas

que permeiam a educação pública, tais como a evasão escolar, distorção idade-ano,

baixo IDEB e outros.
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Ao considerar a experiência da pesquisadora na execução do ProEMI/JF,

constatou-se que durante a realização da proposta nas escolas paraenses,

apontaram algumas fragilidades. Pois, as orientações do programa eram embasadas

em critérios gerenciais, em que a preocupação estava em alcançar as metas em

curto prazo. Isso fez com que muitas escolas criarem os Planos de Redesenho

Curricular sem discutir com a comunidade escolar, ou seja, a elaboração desses

planos era definida apenas pelo trio gestor (diretor da escola, especialista em

educação e professor articulador).

Outro ponto, que merece ser mencionado, é que além dessas intempéries há

também problemas relacionados a falta de infraestrutura física; limitação tecnológica,

pois algumas instituições não tinham internet, sendo que essa ferramenta é sine qua

non tanto para que a escola inclua o Plano de Ação nos sistemas de gestão quanto

para que ela possa acompanhar se as ações propostas foram aprovadas e se

estavam aptas a receberem o Recurso Federal.

Assim, notou-se que o sucesso de uma política pública não depende apenas

da disponibilização de recursos pedagógicos e administrativos, antes de mais nada,

é fundamental que seja levado em consideração as peculiaridades regionais dos

estados. E ainda, que a sociedade envolvida no processo educacional, Secretaria de

Educação, escola, família e outros, possam levar para discussão os prós e contra na

celebração de qualquer parceria, uma vez que a comunidade intra e extraescolar

serão os principais autores na aplicabilidade de qualquer política pública para

educação.

Diante disso, surge a seguinte inquietação: será que uma instituição de

ensino é capaz de criar uma proposta pedagógica que atenda às suas reais

necessidades se o tempo para elaboração é cronometrado, sem levar em

consideração os problemas estruturais, e ainda até que ponto a escola tem

autonomia na elaboração desse plano se deve incluir as metodologias criadas pelo

IU e limitar algumas ações de acordo com o direcionamento do Documento

Orientador do MEC?
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Resumo: Este texto discorre sobre a Educação Profissional no Brasil a partir da Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) Nº 5.692/71 até a Expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica, que culminou com a criação dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Objetivou-se, com este estudo, 
conhecer o caminho pelo qual trilhou a educação profissional durante quase 
quarenta anos, com vistas à identificação de sua objetivação e materialidade em 
cada período. A reflexão conta com o embasamento de teóricos que defendem uma 
educação profissional voltada para a formação de trabalhadores para além do 
mercado de trabalho, constituídos de atributos que os levem a serem agentes de 
transformação social. Resultados de pesquisas científicas relacionadas aos Institutos 
Federais foram parâmetros importantes para esta análise. O estudo demonstra que, 
a Educação Profissional, embora tenha conquistado alguns avanços na última 
década, como um significativo aumento na oferta de vagas em todos os níveis de 
ensino, ainda está longe de ter sua centralidade na formação do indivíduo em todas 
as suas dimensões. 
 
Palavras-chave: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.  Institutos Federais. 

 

1. Introdução  

A Educação Profissional no Brasil foi sistematizada no início do século XX, a 

partir do Decreto de Lei nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, embora haja indícios 

de sua existência há pelo menos um século antes, ainda no período colonial. O 

decreto que a institui foi assinado pelo então Presidente da República Nilo Peçanha3 

e traz em seu escopo uma perspectiva assistencialista. A intenção, segundo o 
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documento, era o de habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna, tanto técnica 

como intelectualmente, levando-os a adquirir bons hábitos, que o afastassem do 

vício e do crime.  

Ao longo do século, a Educação Profissional percorre uma trajetória ainda no 

sentido assistencialista, acompanhada de um viés de formação de mão de obra 

qualificada, sem pretensões de formar o indivíduo em suas múltiplas dimensões. 

Dessa forma, desemboca no regime militar, que institui no ano de 1971 a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) Nº 5.692, uma regulamentação que torna compulsório o 

curso profissionalizante para todos aqueles que cursassem o segundo grau. Desde 

então, após sucessivos fracassos, o ensino profissional vem ganhando contornos 

por meio de leis e decretos até chegar à criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, resultado da política de Expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva4. 

A fim de conhecer a objetivação das políticas públicas que permearam a 

trajetória da Educação Profissional nos últimos quarenta anos é feita uma imersão 

nas leis e nos decretos promulgados em diferentes governos, dentre eles, as duas 

leis de diretrizes e bases dos anos de 1971 e 1996, respectivamente. A reflexão visa 

também conhecer a materialidade desta modalidade de ensino a partir dos 

resultados de pesquisas realizadas sobre a nova configuração da educação 

profissional, promovida a partir da expansão da Rede Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia.  

 

2. Desenvolvimento 

A Lei de Diretrizes e Bases n. 5.692/71, que antecedeu a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, determinou a obrigatoriedade da 

educação profissional a todos que cursassem o então segundo grau, hoje, ensino 

médio. Essa integração da educação profissional com o currículo de primeiro e 

segundo graus objetivava, na primeira etapa, a sondagem de aptidões e iniciação 

para o trabalho e na segunda, a habilitação profissional em consonância com as 

necessidades do mercado de trabalho, segundo Kuenzer (2007). Para a 
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pesquisadora, esta proposta de ensino médio articulada ao modelo político 

econômico do regime militar evidenciava pelo menos três de seus objetivos, 

diminuição da demanda de estudantes secundaristas no ensino superior, 

despolitização do ensino secundário - por meio de um currículo tecnicista - e 

preparação de mão de obra qualificada para atender as demandas do 

desenvolvimento econômico. Shiroma (2007) lembra que neste último caso os 

resultados estiveram longe de serem atendidos. 

 

A profissionalização descuidada e indiscriminada, aliada à expansão das 
vagas particulares do ensino superior, visava mais controlar a procura por 
esse nível de ensino do que propriamente a qualificação do ensino médio. 
Diminuiu-se a carga horária das disciplinas de formação básica  - afastou-se 
o ensino de Filosofia, Sociologia e Psicologia desse grau de ensino -, 
introduziu-se um grande número de disciplinas supostamente 
profissionalizantes, mas que longe estavam de qualificar alunos para a 
obtenção de um emprego. Não era difícil perceber o despreparo dos cursos 
para atender às reais demandas de mercado. (SHIROMA, 2007, p. 34)  

 

Naquela época, o sistema de ensino era composto de uma rede de escolas 

públicas mantidas pelo Estado, municípios e União e outra rede patrocinada por 

instituições privadas. O fato é que a profissionalização obrigatória, prevista na lei 

5.692/71, não vingou e foi alterada pela lei n. 7.044/82, que distingue o ensino de 

formação geral do ensino profissionalizante. Uma mudança que, novamente traz à 

tona, a histórica dualidade estrutural da educação profissional, que separa o ensino 

propedêutico da formação para o trabalho. Conforme afirma Manfredi (2002), desta 

vez, isso ocorria sem constrangimentos legais, deixando como legado um mais 

ambíguo e precário ensino médio, sem contar na desestruturação do ensino técnico 

oferecido pelas escolas das redes estaduais, escapando da derrocada, apenas as 

escolas técnicas federais. 

A década de 1990 chega exigindo a construção de uma nova 

institucionalidade que reestruture o ensino médio e a educação profissional e, ao 

mesmo tempo, atenda aos processos de reestruturação produtiva com vistas a uma 

economia globalizada. Em meados da década, surge a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96. Em se tratando de ensino 

profissionalizante, a nova Lei institui alicerces para sua reforma, exigindo de todas 
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as instituições públicas e privadas de Educação Profissional ajustes às novas 

diretrizes educacionais estabelecidas pela legislação. O Capítulo III da referida  Lei 

nº 9.394 versa sobre a Educação Profissional. Em seu Art. 40 consta que “a 

educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 

diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 

ambiente de trabalho.” O capítulo também dispõe sobre as escolas técnicas e 

profissionais. “As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionadas a matrícula à 

capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Art. 

42 da Lei nº 9.394/96”. 

Conforme Manfredi (2002), naquela época vários projetos de reestruturação 

do ensino médio e profissional foram debatidos, tanto no âmbito da sociedade civil -, 

envolvendo várias entidades de profissionais da educação, pesquisa, movimentos 

populares e sindicais, além de ONGs - como no âmbito do governo federal. Vale 

aqui ressaltar o Projeto de Lei 1.603/965 que dispõe sobre a Educação Profissional, 

originado pelo Ministério do Trabalho (MTB) e depois incorporado pelo MEC, mais 

tarde transformado em decreto. Para Kuenzer (2007), a proposta normativa reflete a 

política neoliberal que caracterizava o Estado brasileiro naquele momento histórico, 

por meio da qual o país se movimentava mais amplamente em defesa da 

globalização da economia, que exige, entre outras coisas, a redução da presença do 

Estado no financiamento das políticas sociais e aumento da produtividade no 

sistema produtivo. 

 

Assim é que a nova proposta de Educação Profissional se articula às novas 
políticas nacionais e liberais orquestradas pelo Banco Mundial por meio do 
exercício de sua grande “missão”: reduzir a pobreza de forma sustentada 
nos países em desenvolvimento, o que vale dizer, proteger o mundo para os 
ricos, da destruição que fazem os pobres (KUENZER, (2007), p. 66) 

 

 Esta redução do papel do Estado no financiamento de projetos apenas para 

os setores que ficam à margem da sociedade é uma constatação, segundo Kuenzer 

(2007), de que o ensino superior não é para todos, mas somente para dirigentes e 

                                                 
5
 Tramitação disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=194093 
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técnicos de alto nível, já que deles é exigida uma boa preparação na educação 

primária e secundária, sendo rigorosamente selecionados, como prêmio pelas suas 

competências.  Segundo a autora, um sinal de que para boa parte dos políticos e 

intelectuais a “competência” é um atributo que nada tem a ver com as condições 

econômicas, sociais e culturais. Depreende-se, com isso, que o projeto de reforma 

do ensino médio e profissional, conforme apresentado na LDBEN, acabou por 

considerar muito mais as recomendações dos órgãos internacionais e o interesse do 

empresariado, do que as perspectivas democratizantes defendidas pelas entidades 

da sociedade civil. 

 

2.1 A separação do Ensino Médio da Educação Profissional  

Um dos marcos da Educação Profissional do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) foi o Decreto nº 2.208/97, que estabelecia a separação entre o 

ensino médio e profissional, criando redes e sistemas distintos. Uma política, 

segundo Manfredi (2002), que acabaria por comprometer a democratização do 

acesso ao ensino médio, uma vez que funcionando em premissas distintas, o 

sistema regular, na perspectiva de continuidade dos estudos em nível universitário, 

passaria a ser privilégio de alguns e o sistema profissional atrelado à lógica de 

mercado seria destinado às classes populares. O decreto em questão foi revogado 

no ano de 2004,  no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de outro decreto, 

o de nº 5.154/04, não sem antes causar obstáculos quanto à elevação dos níveis de 

escolaridade dos menos favorecidos. 

Outra medida do governo FHC impacta de forma decisiva os rumos da 

Educação Profissional no início do século XXI. É o Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP) criado em 1997 por meio de uma parceria do 

governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)6. A iniciativa 

visava financiamento da reforma do ensino profissional, fator que contribuiu ainda 

mais para o distanciamento do ensino profissionalizante ao ensino médio.  

                                                 

6
 Resolução nº 112, de 1997, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1 – 19/11/1997. 
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Dessa forma, era necessário, segundo a lógica da reforma, que ao final do 
Programa essas instituições estivessem preparadas para buscar parte de 
seus orçamentos por meio da venda de cursos à sociedade e de outras 
formas de prestação de serviços. Cabe destacar que os critérios de 
elegibilidade dos projetos institucionais eram extremamente coerentes com 
a reforma da EPT. Assim, o projeto que apresentasse alguma proposta 
relacionada com o ensino médio era sumariamente descartado, o que era 
compatível com a separação do ensino médio da educação profissional e, 
mais ainda, com o afastamento definitivo das IFETs dessa última etapa da 
educação básica. (MOURA, 2007, p. 17). 

 

Paralela ao programa, a Portaria nº 646/19977 determinou que a partir de 

1998 a oferta de ensino médio fosse diminuída nas escolas profissionalizantes da 

Rede Federal. Essa determinação durou até o ano de 2003, quando foi revogada por 

meio da Portaria nº 2.736/20038. Essas inferências nas políticas educacionais por 

parte do governo revelam que não faltaram esforços do governo FHC em 

desvincular, definitivamente, a educação profissional da educação básica. Situação 

que parecia reverter-se com a entrada do governo Lula, a partir do ano de 2003. 

 

2.1 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica  

No início dos anos 2000, a Educação Profissional configurava-se por meio de 

uma grande rede distinta - segundo levantamento de Manfredi (2002) junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - da qual compunham o ensino médio e 

técnico, incluindo redes federal, estadual, municipal e privada; pelo Sistema S: 

Senai/Sesi (indústria), Senac/Sesc (comércio e serviços, exceto sistema bancário),  

Senar (agricultura), Senat/Sest (transporte sobre pneus), Sebrae (para atendimento 

a micro e pequenas empresas), Sescoop (cooperativas e prestação de serviços); por 

universidades públicas e privadas; por escolas mantidas por sindicatos de 

trabalhadores, por escolas e fundações mantidas por grupos empresariais, por 

organizações não governamentais religiosas e pelo ensino profissional livre, 

concentrado em centros urbanos que deram originou a educação à distância. 

                                                 
7
 Portaria nº 646/1997, de 14 de maio de 1997. Regulamenta a implantação do disposto nos artigos 39 a 42 da lei 

federal nº 9.394/96 e no decreto federal nº 2.208/97 e dá outras providências 
8
Portaria nº 2.736, de 30 de setembro de 2003. Revoga a Portaria nº 646, de 14 de maio de 1997. Diário Oficial 

da União, Brasília, 01 out. 2003. 
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Em relação às instituições federais, o sistema de Educação Profissional era 

composto de Escolas Técnicas Federais (ETFs), Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets). Tendo este último, 

dentre suas finalidades, a oferta de cursos técnicos em nível de segundo grau e 

cursos de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais e 

especialistas na área tecnológica e ainda, cursos de licenciaturas com vistas à 

formação de professores especializados para as disciplinas específicas do ensino 

técnico e tecnológico.   

A criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica no ano de 1994 

trouxe a possibilidade de transformação em Cefets, as demais escolas técnicas e 

escolas agrotécnicas federais existentes. No entanto, segundo Manfredi (2002), isso 

não se efetivou por conta do Decreto nº 2.406/97 que definia os termos do Decreto 

nº 2.208/97 que instituiu os centros de Educação Profissional. As mudanças 

determinam a ampliação das atividades das escolas técnicas, que passariam a 

oferecer cursos técnicos pós-médios, de especialização, em substituição aos longos 

cursos técnicos de nível médio (de três a quatro anos de duração). “A grande 

intenção é transformá-las em um grande supermercado de cursos 

profissionalizantes, de níveis e duração o mais diversificados possível” (MANFREDI, 

2002, p. 164). 

O desafio do novo governo era o de suprir as expectativas de mudanças 

estruturais na sociedade e na educação, baseadas nos direitos constantes na 

Constituição Federal de 1988. No entanto, segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005), isso não se realizou. Segundo eles, o tratamento a ser dado à educação 

profissional seria o de reconstrução como política pública e correção de distorções 

de concepções e práticas decorrentes de medidas adotadas pelo governo anterior. 

No entanto, uma correção foi feita: a revogação do Decreto nº 2.208/97, que 

dissociava a educação básica da educação profissional, restabelecendo assim, a 

possibilidade de integração curricular dos artigos médio e técnico, conforme consta 

no art. 36 da LDB n. 9.394/96, mas ainda assim, a mobilização esperada não 

aconteceu, conforme constatou os pesquisadores após um ano de vigência do 

decreto nº 5.154/2004.  
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2.1 A expansão da Educação Profissional 

No ano de 2003 inicia-se o processo de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O discurso oficial era de construção 

de um projeto democrático e humanista. “Recusamo-nos a formar consumidores no 

lugar de cidadãos, a submeter a educação à lógica do capital, colocando o currículo 

como instrumento do simples treinamento de habilidades e técnicos a serviço da 

reprodução capitalista” (PACHECO, 2011, p. 7). O autor, que na época era titular da 

pasta da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da 

Educação (Setec), diz ainda: 

 

Nosso objetivo central não é de formar um profissional para o mercado, mas 
sim um cidadão para o mundo do trabalho – um cidadão que tanto poderia 
ser um técnico quanto um filósofo, um escritor ou tudo isso. Significa 
superar o preconceito de classe de que um trabalhador não pode ser um 
intelectual, um artista. A música, tão cultivada em muitas de nossas escolas, 
deve ser incentivada a fazer parte da formação de nossos alunos, assim 
como as artes plásticas, o teatro e a literatura. Novas formas de inserção no 
mundo do trabalho e novas formas de organização produtiva como a 
economia solidária e o cooperativismo devem ser objeto de estudo na Rede 
Federal. (PACHECO, 2011, p. 11) 

 

É sob esse discurso progressista que tem início a expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Conforme a fala oficial, o que 

antes era tido como instrumento de política voltado para classes desprovidas, hoje 

se configura como um espaço democrático onde todos têm acesso aos 

conhecimentos científicos e tecnológicos.  

De acordo com números da página oficial da Rede Federal9, entre 2003 e 

2006 o governo construiu mais de 500 novas unidades de ensino profissional, 

totalizando assim 644 campi em funcionamento. A Rede é formada por 38 Institutos 

Federais, presentes em todos estados brasileiros; por instituições que optaram por 

não aderir à nova configuração, mas que oferece educação profissional, como os 

Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e Rio de Janeiro; pelo 

Colégio Pedro II também do Rio de Janeiro; pela Universidade Tecnológica do 

Paraná e ainda, por outras 25 escolas vinculadas a universidades. 

                                                 
9
 redefederal.mec.gov.br 
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2.1.1 Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

Os Institutos Federais, criados a partir da lei n 11.892/08, têm a finalidade de 

ofertar 50% de suas vagas a alunos de cursos técnicos, preferencialmente na forma 

integrada com o ensino médio e 20% para estudantes de cursos de licenciatura. Os 

Institutos também são autorizados a ofertar cursos de graduação, tanto 

bacharelados e de tecnologia e cursos de pós-graduação, como especializações, 

mestrados e doutorados. Uma configuração que permite uma articulação entre a 

educação básica e o ensino superior possibilitando ao professor trafegar por níveis 

diferentes de ensino e ao aluno a compartilhar espaços de aprendizagem. 

 
Na necessária articulação com outras políticas sociais, os Institutos 
Federais devem buscar a constituição de observatório de políticas públicas, 
tornando-os objeto de sua intervenção através das ações de ensino, 
pesquisa e extensão articuladas comas forças sociais da região. É nesse 
sentido que os Institutos Federais constituem espaços fundamentais na 
construção dos caminhos visando ao desenvolvimento local e regional. Para 
tanto, devem ir além da compreensão da educação profissional e 
tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para ocupações 
determinadas por um mercado (PACHECO, 2011, p. 14). 

  

O que está se propondo é uma configuração de ensino que promova uma 

formação contextualizada, permeada por conhecimentos, princípios e valores que 

levem o indivíduo a potencializar sua busca por um caminho de vida mais digno. É 

uma espécie de derrubada de barreira entre o ensino técnico e o científico por meio 

da articulação entre trabalho, ciência e cultura com vistas à emancipação humana. 

O desafio é grande e talvez seja cedo para deduzir os rumos que a educação 

profissional brasileira tomará a partir de agora. Algumas respostas já aparecem em 

pesquisas científicas realizadas após a criação dos Institutos Federais, como a de 

Mattos (2013), que investigou a educação e os projetos de desenvolvimento 

socioeconômico e educacional vigentes no Brasil. Ao analisar as relações existentes 

entre estes e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

concluiu que a trajetória da educação profissional no Brasil sempre manteve relação 

com os projetos de desenvolvimento. A pesquisadora apresenta a ideia de que a 

expansão da Rede, embora apresente um avanço em relação ao projeto neoliberal 



 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

que teve início nos anos 90, não representa um projeto de ruptura com a “teoria do 

capital humano”.       

Situação parecida também foi constatada por Costa (2011) ao estudar o 

Campus Volta Redonda do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O estudo objetivou 

investigar as mudanças nas políticas públicas para a educação profissional no Brasil 

buscando compreender as ações dessas políticas na formação dos trabalhadores 

mediante a dualidade entre as categorias de trabalho intelectual e trabalho manual. 

Concluiu-se, portanto, que ainda persistem as características que sempre nortearam 

a educação profissional e sua subordinação ao setor produtivo.  

Esta reflexão nos leva ao entendimento de que os Institutos Federais, embora 

tragam avanços em sua concepção de formação de trabalhadores, ainda têm 

impregnadas em seu escopo as atribuições históricas da educação profissional 

brasileira, que é a de formar mão de obra qualificada e aligeirada visando o 

fortalecimento do sistema socioeconômico. 

 

Considerações Finais 

Este texto buscou revelar os caminhos percorridos pela educação profissional 

brasileira durante cerca de 40 anos a fim de compreender sua objetivação e 

materialização dentro do sistema educacional, com foco, sobretudo, nas políticas 

que delinearam o atual modelo.   

Verificou-se, portanto que, apesar das atuais políticas públicas para o ensino 

profissional promoveram a possibilidade de articulação entre trabalho, ciência e 

cultura - uma realidade jamais vivida nos duzentos anos da Educação Profissional, 

sobretudo, após o período do regime militar - as respostas trazidas a partir desta 

reflexão ainda não demonstram esta materialidade. O que ainda se vê é um sistema 

de ensino subordinado ao capital com vistas à formação de força de trabalho para 

manutenção do sistema econômico. 

Um dos elementos norteadores desta constatação são as respostas trazidas 

por pesquisadores que já embrenharam nos estudos tendo os Institutos Federais 

como centralidade. Segundo eles, o que de fato existe, é uma manutenção do 
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modelo histórico de formação de trabalhadores com vistas à manutenção do sistema 

de produção capitalista, uma inequívoca sujeição às políticas neoliberais. 

O tempo poderá provocar mudanças, a considerar que a proposta é nova – 

datando menos de uma década – o que ainda não se sabe é se resultarão na 

manutenção da formação tecnicista ou na sua superação, com vistas à formação de 

indivíduos em todas as suas dimensões. 
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SIM SENHOR! NÃO SENHOR!:  a militarização de colégios públicos de 
Goiás 

 

ALVES, Vinicius Borges1 - UNESP/Rio Claro 

Simpósio Temático 02. Políticas, Gestão e Formação Docente 

 
Resumo:  Este texto é parte da pesquisa de doutorado em educação (Unesp/Rio 
Claro) que embora em fase inicial, apresenta questões preocupantes com relação ao 
modelo de colégio militar adotado em Goiás, os chamados CPMG. A pesquisa 
analisa os fundamentos legais que legitimaram a transferência da gestão escolar 
para a gestão militar e as implicações desse modelo de gestão quanto ao direito à 
educação pública gratuita. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo. As considerações buscou problematizar as implicações que o modelo pode 
ter no atual contexto. A legislação indica um crescimento vertiginoso desse modelo 
de colégio na rede estadual e ainda que a militarização é sustentada por argumentos 
duvidosos como por exemplo a relação entre disciplina e desempenho escolar, pois 
constatou-se que os colégios denominados CPMG melhores colocados no Enem de 
2015 possuem alunos com indicador de nível socioeconômico alto e índice de 
permanência na escola acima de 80%. É importante ressaltar que as características 
dos CPMG ameaça ao direito à educação pública gratuita. 
 
Palavras-chave: CPMG. Direito à educação. Gestão. 

 

Introdução 

 

A aprovação do projeto de lei nº 2180/15 ampliando novas unidades dos 

Colégios da Polícia Militar de Goiás foi pautada por intensos debates que dizem 

respeito a políticas educacionais.  As principais dúvidas perpassam as seguintes 

questões: a quem são destinadas as vagas? Que categoria administrativa está 

ancorada o modelo de gestão (pública ou privada)? Quem são os professores? Qual 

a finalidade desse modelo de instituição escolar? Que tipo de gestão é adotada?  

A discussão sobre o aumento do número de escolas militares foi presente 

principalmente durante o movimento de greve (2015) dos professores da rede 

estadual de ensino de Goiás. Na ocasião o Sindicato dos professores (SINTEGO) 

                                                 
1 Doutorando em Educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Câmpus de 
Rio Claro (UNESP/Rio Claro), Rio Claro, Estado de São Paulo. E-mail: 
viniciusborgesalves@yahoo.com.br 
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refutou a ideia por entender que a medida é um retrocesso e doutrinária. Uma das 

razões são as normas da Instituição (CPMG) que serão apresentadas no decorrer 

desse trabalho, aqui entendida como uma possível ameaça ao ensino público, 

gratuito e estatal.  

A medida adotada pelo governo de Goiás tem sido alvo de discordâncias 

principalmente no âmbito acadêmico. Para Maria Augusta Mundim (FE/UFG) o 

método é autoritário. Dentre as principais razões, a ênfase fica a cargo da 

substituição da gestão escolar por policiais militares (PM) e do processo de seleção 

dos alunos pela instituição de ensino. Por outro, a ampliação vem sendo sustentada 

pelos bons resultados dos CPMG em avaliações e em testes de proficiência (Enem, 

Ideb, vestibulares). Entre as dez melhores médias da rede estadual de ensino de 

Goiás no Enem (2014), cinco são de colégios sob o comando da Polícia Militar.  

 

Desenvolvimento 

 

A primeira iniciativa de gestão administrativa dos chamados CPMG foi 

regulamentado pela portaria nº 604 de 19 de novembro de 1998, período marcado 

pela redemocratização política do país, sobretudo a promulgação da Constituição 

Federal 1988.  Em 1999 a Polícia Militar de Goiás recebeu do Governo do Estado a 

unidade Vasco dos Reis (Goiânia) iniciando seu trabalho com 440 alunos e em 2000 

o Colégio Hugo de Carvalho Ramos, com 1.700 alunos. Antigas unidades da rede 

estadual que passaram a ser denominadas Colégio da Polícia Militar de Goiás 

(CPMG). Geralmente, as unidades que são transferidas para o novo modelo de 

gestão permanece com o mesmo nome, apenas recebe a denominação – CPMG, 

salvo em situações que o poder público deseja homenagear alguma autoridade 

política, civil ou militar. Também não são alterados o código do Inep e o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

Com a lei 14.0502 de 21 de dezembro de 2001 novas unidades dos CPMG 

são criadas nos seguintes municípios: Rio Verde, Itumbiara e Anápolis. Em Anápolis, 

a implantação do colégio ocorreu em meio a discordância da população, fato que 

                                                 
2 Alterada pela lei nº14.336 de 26 de novembro de 2002.  
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levou o adiamento de sua implantação para o ano de 2005. De acordo com a 

informação do sítio do CPMG Gabriel a primeira tentativa para implementar o CPMG 

no Colégio ocorreu nos anos de 2005 e 2006, contudo, não se efetuou porque pais e 

alunos se colocarem contrários à sua concretização. Este fato levou a Secretaria de 

Segurança/Polícia Militar e a Secretaria da Educação a refazerem seus estudos e 

implantarem no Colégio César Toledo, antigo Colégio Aplicação da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG)3, ficando para outra ocasião o Colégio Polivalente Gabriel 

Issa. Percebe-se que embora a lei de criação da primeira unidade de Anápolis seja 

de 2001, sua efetivação só ocorreu em 2005. Em 2007 o Colégio Polivalente Gabriel 

Issa passa ser a segunda unidade dos CPMG, tendo o nome alterado para Colégio 

da Polícia Militar de Goiás Unidade Polivalente Gabriel Issa, antigo Colégio Polivante 

do Regime Militar (1964-1985). 

No ano de 2007 com a lei 16.152 novos colégios são acrescentados, sendo o 

CPMG Carlos Cunha Filho, Rio Verde e o CPMG Dionária Rocha, Itumbiara. O 

convênio estabelecido entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança/ 

Polícia Militar é organizado segundo ambas as autarquias, de modo que, os 

professores e coordenadores são vinculados a Secretaria da Educação; já a gestão 

é mantida por membros da Polícia Militar que exercem diversas funções 

administrativas, inclusive de direção. À essas funções comissionadas dos militares 

são atribuídas gratificações que podem variar de oitocentos reais a dois mil reais4. 

Em 2013 o projeto de ampliação dos Colégios Militares é retomado em Goiás é. A lei 

18.324 de 30 de dezembro de 2013 autorizou o funcionamento de dezessete novas 

unidades de ensino, sendo estendido portando à dezessete municípios do Estado. É 

importante dizer que as unidades passam por adequações e reformas com objetivo 

de oferecer um atendimento apropriado aos estudantes.  

Em 2014, pelas leis 18.507 e 18.556, a cidade Palmeiras de Goiás, Catalão e 

Santa Helena de Goiás foram contempladas cada uma com uma unidade CPMG. No 

ano seguinte, 2015, o projeto teve repercussão no cenário nacional em função da 

                                                 
3 Informações obtidas pelo site http://cpmggabrielissa.net/historico-do-cpmg/.   
4 Amparada pela lei 18.556 de 25 de junho de 2014, a gratificação é inerente a função que o militar 
exerce no CPMG e ainda de acordo com a quantidade de turno que a unidade funciona.  
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criação de quatorze unidades5. Naquele contexto o projeto foi alvo de inúmeras 

críticas por parte do Sindicato dos Professores (SINTEGO), Fórum Estadual de 

Educação (FEE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

e das instituições de ensino superior (IES), sobretudo da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Dentre os principais argumentos das instituições supracitadas, está a 

defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, ou seja, temem que o projeto 

possa ameaçar a autonomia das escolas e principalmente o direito à educação 

preconizada pela emenda 59/2009. O ano de 2017 teve início com mais unidades 

repassadas à gestão militar, trata-se da lei nº 19.578, de 06 de Janeiro de 2017 que 

regulamentou novas unidades tornando o estado de Goiás com maior número de 

Escola Militar. 

Para fins metodológicos é necessário uma distinção entre Escola Militar e 

Escola da Polícia Militar, pois de modo geral a extensa bibliografia está pautada 

predominantemente por duas linhas de investigação. (i) relacionados ao Regime 

Militar, (ii) escolas de militares (forças armadas). Após levantamento no portal da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações6 com o termo de busca “Colégio 

Militar” foram encontrados 95 trabalhos (26 teses e 69 dissertações. 

Com esse levantamento identificamos algumas pesquisas relacionadas ao 

nosso objeto de pesquisa, principalmente nos programas localizadas no centro-

oeste. “Violências e silenciamentos: a representação social do fenômeno bullying, 

entre jovens de uma escola militar em Goiânia” (SOUZA, 2012); “A militarização da 

escola pública em Goiás” (SANTOS, 2016); SANTOS (2010). “A genealogia dos 

regimentos internos do colégio da polícia militar de Goiânia”.   

Como mencionado anteriormente, a gestão adotada no CPMG é de 

responsabilidade do Comando de Ensino Policial Militar subordinado à Secretaria de 

Segurança Pública, ou seja, as funções administrativas dos colégios são atribuídas a 

membros da Polícia Militar. De acordo com a lei 14.044, art 2º § 3º os comandantes-

diretores das unidades do Colégio da Polícia Militar serão designados pelo 

                                                 
5 A regulamentação se deu pelas leis 18.967 de 22 de julho de 2015 e 19.122 de 15. Nota-se que as 
leis aprovadas na Assembleia Legislativa ocorrem quase sempre no fim do primeiro ou segundo antes 
do recesso parlamentar, período que coincide com as férias escolares.  
6 Portal que recentemente foi atualizado com a nova versão do sistema chamado TEDE2. Disponível 
em http://bdtd.ibict.br/vufind/  
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Comandante Geral da Polícia Militar7. Nesse sentido, o modelo adotado vai de 

encontro com a legislação brasileira. A Constituição Federal no seu art. 206, inciso 

VI, e a LDB no seu art. 3º, inciso VIII, ambas pressupõem “gestão democrática do 

ensino público”. O conceito de gestão democrática, embora seja amplo é as vezes 

divergentes, prevê alguns princípios imprescindíveis. Para Dourado (2012, p. 54) 

 

A defesa da gestão democrática como princípio faz parte da história de luta 
dos trabalhadores em educação. Em diferentes momentos, tais lutas se 
travaram para garantir maior participação dos trabalhadores em educação 
nos destinos da escola, no fortalecimento dos conselhos escolares, na 
definição do Projeto Político-pedagógico, na defesa da eleição de diretores, 
da autonomia escolar e de um crescente financiamento público.  

 

As características apontadas pelo autor são fundamentais para a efetivação 

de uma gestão democrática. Esses princípios como prática social devem ser 

pensados em um processo de forma integrada. No entanto nos dedicaremos a um 

deles para melhor entender as implicações do modelo de gestão adotados nos 

Colégios Militares, ou seja, a escolha do diretor. Uma vez que “as eleições diretas 

para diretores, historicamente, têm sido a modalidade considerada mais democrática 

pelos movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores da educação em seus 

sindicatos” (Dourado 2012, p.75).  A escolha do diretor pela comunidade escolar 

além de constituir como um requisito para democratização da escola pública, 

fortalece a instituição em sua finalidade.  

É importante ter clareza que 

 

a democratização da gestão por meio do fortalecimento dos mecanismos de 
participação na escola, em especial do conselho escolar e da escolha de 
diretor, pode se apresentar como uma alternativa criativa para envolver os 
diferentes segmentos das comunidades local e escolar nas questões e 
problemas vivenciados pela escola. (Dourado (2012, p.78). 

 

Por essa razão, a escolha do diretor é apontada como importante meio para a 

democratização dos sistemas públicos de ensino. No entanto, no atual contexto 

permanecem práticas que obstaculizem sua concretização, ou seja, a prática de 

designação de membros da polícia militar para o cargo de diretor das unidades de 
                                                 
7 De acordo com o art. 1º da lei 14.044 os Colégios Militares estão sob comando e direção de oficiais 
da ativa (QOPM) dos postos de Tenente Coronel e Major. 
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ensino da rede pública de Goiás.  

Para Libâneo (2008, p.113)  

 

a escolha do diretor de escola requer muita responsabilidade do sistema de 
ensino e da comunidade escolar. Infelizmente, predomina ainda no sistema 
escola público brasileiro a nomeação arbitrária de diretores pelo governador 
ou prefeito, geralmente para atender conveniências e interesses político-
partidários.  [Grifo do autor]   

 

O modelo de gestão mencionado pelo autor pode-se dizer que ainda 

prevalece nas diferentes redes de ensino pelo Brasil. Essa política assumida pelo 

Estado, reduzindo a participação da comunidade escolar, tem por objetivo eliminar a 

autonomia das instituições de ensino, relações já mencionado como fundamentais 

para a democratização da escola.  

Diante disso, a medida adotada pelo Estado centralizando a gestão das 

unidades de ensino sob o controle dos militares pode ser entendido com um 

mecanismo de dominação no campo educacional. Isso por que, além de estar 

atrelada a “pequena política” assume um papel de disciplinarização ao introduzir 

determinados valores no cotidiano escolar. Assim, questões que historicamente 

haviam sido “superados” retornam para o espaço formativo privilegiado que a escola 

ocupa. As diversas práticas adotadas nos Colégios da Polícia Militar conduzem para 

essa perspectiva. Além das matérias de civismo e cidadania o estudante está 

condicionado a diversas regras que normalmente não são encontras em escolas 

regulares. De acordo com o Regimento Interno as transgressões disciplinares são de 

natureza leve, média e grave. Alguns exemplos de medidas disciplinares contidas no 

regimento (art. 166) são: usar óculos com lentes ou armações de cores esdruxulas, 

mesmo sendo de grau, boné, tiaras, ligas coloridas ou outros adornos, quando 

uniformizados; mascar chiclete ou similares nas dependências do CPMG. 

(REGIMENTO INTERNO, CPMG, 2016). 

 Essas são algumas das normas disciplinares que o estudante deve seguir. 

Existem ainda as conduta baseadas no respeito e obediência aos superiores dentro 

e até fora da escola8. Se o aluno acumula muitos pontos por quebrar essas regras, 

                                                 
8 Art. 197 Quando um aluno deslocar junto de um militar, deve o discente dar a direita ao superior. 
Art. 198. Quando os alunos se deslocam em dois ou mais o militar fica ao centro. Art. 199 Quando 
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pode ser transferido. É preciso ressaltar que a ausência total de normas no espaço 

escolar prejudica o funcionamento do estabelecimento de ensino, entretanto, 

entendemos que por serem regras de caráter militar extrapolam a noção de 

cidadania que a escola pública buscar alcançar.  

Entre os principais argumentos utilizados pelo Governo de Goiás para 

legitimar a necessidade de ampliar os CPMG está a violência. De acordo com a 

matéria publicada no Portal Aprendiz 

 

Uma das justificativas para a existência do modelo de educação militar tem 
como pano de fundo a violência nos territórios onde as escolas estão 
inseridas. Segundo dados do Mapa da Violência 2013, entre 1998 e 2010, o 
índice de homicídio de Goiás cresceu 119,4% (29,4 homicídios a cada cem 
mil habitantes), ao mesmo tempo que a taxa do Brasil ficou estagnada em 
26,2. (BASÍLIO et al, 2014) 

 
Os autores apontam na matéria visões bem diferente que refutam essa ideia. 

Uma delas é do professor Paulo Carrano9 que vê a medida como um equívoco, ou 

seja, o de relacionar o modelo de educação com a redução da violência. Refuta essa 

justificativa por entender que o conceito de violência é polissêmico. De acordo o 

professor “é preciso reconhecer que as violências são sempre relacionais e que não 

existe um único fator que possa ser “atacado” para que o “maus elementos” sejam 

controlados ou afastados do convívio”. Já o professor Luiz Carlos Freitas acrescenta 

que “essa mentalidade leva a pensar que para melhorar o ensino tem que botar 

todos na linha e, com isso, tem um processo de valorização excessiva da disciplina, 

o que acaba produzindo uma pedagogia penal direcionada às classes média e 

pobre”. (BASÍLIO et al, 2014). 

Outro fator muito presente nos argumentos para legitimar a ampliação dos 

Colégios Militares são os bons índices em avaliações externas (Ided, Enem) e 

aprovação nos vestibulares. Em outros termos, o modelo é inspirado na concepção 

de gestão por resultados. No final da década de 90 é implantado no Estado do 

Ceará Colégio da Polícia Militar semelhante ao modelo adotado em Goiás. Em 

                                                                                                                                                         
encontrar um militar num local de circulação, o aluno saúda-o e cede-lhe o melhor lugar. Art. 200. 
Para falar a um militar, professor, funcionário civil e autoridades em geral, o aluno sempre entrega o 
tratamento “Senhor” ou “Senhora”.  
9 Coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense (UFF), entrevista concedida ao 
portal Centro de Referências em Educação Integral.  
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estudo sobre o desempenho do Colégio da Polícia Militar do Ceará (CPMCE) 

Gadelha e Frota (2013, p.19) afirma que “o CPMCE tem demonstrado uma 

preocupação constante com esses indicadores, pois, de certa forma, refletem o 

modelo da gestão implementada no colégio e a responsabilidade com os 

resultados”. De acordo com os autores, o Colégio da Polícia Militar obteve em 2011 

Ideb (6,0), sendo portanto a segunda escola com melhor nota da rede estadual de 

ensino, atrás somente do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (Ideb 6,1). Com 

relação ao Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECE), os 

CPMCE apresentaram proficiência em matemática e português dentro do nível 

adequado. No ENEM os Colégios Militares também apresentaram desempenho 

muito acima da média das demais escolas estaduais.  

 

Na busca por melhores resultados na educação observamos que existe uma 
relação estreita da administração pública atual praticada no Estado do 
Ceará com os princípios da Gestão por Resultado, como ficou conhecida a 
administração gerencial baseada nos resultados e com foco em padrões 
ótimos de eficiência, eficácia e efetividade. (GADELHA E FROTA, p. 30). 

 

Em Goiás, entre as dez melhores médias do Estado no Enem (2014), cinco 

são de colégios sob o comando da Polícia Militar. O aspecto mais relevante a ser 

analisado é o indicador econômico e o índice de permanência na Escola. Os dados 

revelam que as duas escolas com maior colocação no exame possui alunos com 

indicador de nível socioeconômico alto e índice de permanência na escola acima de 

80%. Essa constatação permite nos dizer que as condições socioeconômicas dos 

estudantes do Colégio Militar possui intrínseca relação com o desempenho escolar. 

De acordo com o projeto do CPMG Hugo de Carvalho Ramos, o objetivo é 

“desenvolver um trabalho participativo, voltado para um ensino de formação integral 

do aluno, visando um ensino de qualidade, preparando-o para o exercício consciente 

do civismo e da cidadania, tornando-o cumpridor de seus deveres e amparado pelos 

seus direitos, mediante a orientação e a formação do aluno para o mercado de 

trabalho”.  

O CPMG possuem ainda outras dimensões que merecem ser mencionados. 

Uma delas diz respeito ao direito à educação. De acordo com o regimento do CPMG 

art. 68, “o ingresso do aluno no CPMG será efetivado mediante seleção ou sorteio, 
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coordenada por comissão nomeada pelo Comando de Ensino da PMGO e presidida 

pelo Comandante e Diretor da Unidade Escolar”. A razão pela qual tem se adotado 

esse mecanismo de seleção é em função da grande procura pelo CPMG. É 

importante ressaltar que dificilmente conseguiriam manter a excelência sem o 

processo de exclusão e seletividade, ou seja, os estudantes já ingressam nos 

colégios com um grau relativo de desempenho. De acordo com Ximenes (2014, 

p.379)  

 

O objetivo do direito à educação é alcançar a igualdade de base em termos 
de sucesso escolar, com respeito à diversidade. Nesse caminho, ambiente 
escolar, conteúdos e processos educacionais são partes estruturantes e 
inalienáveis do direito à qualidade, devem assim ser protegidos e 
realizados.  

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que determinados processos educacionais 

ao adotar mecanismos de seleção que assegurem desigualdade de aprendizagem 

nega por assim dizer o direito à educação, ou seja, há que se reconhecer distinções 

dentro da rede pública de ensino de Goiás com os chamados CPMG.  

A outra dimensão diz respeito ao custo de manutenção para a família que tem 

o filho matriculado nesse tipo de colégio. O uniforme (fardamento) a ser 

providenciado pela família varia entre R$ 400,00 a R$ 700,00. Além do gasto com o 

fardamento é previsto uma contribuição mensal exigido pela Escola que tende a 

comprometer o caráter público e gratuito da Educação Básica, pois “a necessidade 

dos materiais e mesmo da contribuição voluntária é preocupante, pois ao ferir o 

princípio da gratuidade, viola-se a condição da escola como universal e equitativa”10 

(BASÍLIO, et al, 2014). Portanto, essas condições ameaçam o direito à educação e 

ainda infringe o que preconiza a emenda constitucional 59 de 200911. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com o que foi discutido pode-se dizer que o atual contexto, 
                                                 
10 Márcio Moreira (Plataforma Dhesca). Comentário na matéria anteriormente citada - Educação Sitiada: Por 
dentro dos colégio da PM em Goiás.  
11 Deu nova redação aos incisos I e VII do art. 208 “educação básica obrigatória e gratuita dos quarto (4) aos 
dezessete (17) anos de idade.  
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marcado pela ampliação dos Colégios da Polícia Militar de Goiás, é preocupante. 

Isso porque o modelo possui diversas características das quais não concordamos.  

No que se refere a transferência da gestão dos colégios para o comando da 

Polícia Militar entendemos como um retrocesso, pois as eleições de diretores pela 

comunidade escolar é considerado como uma das vias para a democratização da 

educação básica.  

Quanto a questão do direito à educação o modelo possui características que 

fere princípios constitucionais, ou seja, ao adotar taxas e normas que geram custos 

para as famílias esse tipo de escola perde o sentido da gratuidade. Com relação aos 

mecanismos de seleção adotados nos CPMG entendemos como uma prática que 

além de controlar o acesso não assegura a permanência do estudante, visando 

portanto uma educação elitista.  

Com relação aos objetivos dos CPMG em garantir bons resultados nos 

exames (Ideb, Enem, Vestibulares) entendemos com uma prática que pouco 

contribui para a formação integral do indivíduo. Neste caso, a escola como espaço 

formativo deve recusar toda forma de dominação e subordinação que a ela é 

imposta. As atividades como ordem unida, fardamento, hierarquização e continência 

dos alunos aos professores e policiais visa uma formação moral e cívica que durante 

muito tempo predominou na educação brasileira.   
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO COLÉGIO 
ESTADUAL “CORA CORALINA” – GOIÁS: UM ESTUDO DE CASO. 
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Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de pesquisa que visa 
apreender a efetivação do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA no 
Colégio Estadual Cora Coralina, na cidade de Goiás. No tocate aos procedimentos 
metodológicos utilizamos como coleta de dados, entrevistas e formulários com 
estudantes, professores e gestores da Unidade Escolar, além de análise de 
documentos, relatórios e atas existentes acerca do programa. Após realização da 
coleta e análise dos dados o que se evidência é que a Educação de Jovens e 
Adultos encontra muitos entraves políticos, institucionais, econômicos e sociais. As 
considerações percebidas no decorrer da pesquisa apontam que a EJA atende a um 
segmento da sociedade historicamente negligenciados pela intervenção do Estado. 
Contudo, a própria política de educação no Brasil, nas últimas décadas, foi alvo de 
processos de desregulamentação e desestruturação diante da reforma do Estado e 
evidenciam-se rebatimentos diretamente na Educação de Jovens e Adultos. Dentre 
alguns fatores, processos de sucateamento da infraestrutura, precarização do 
trabalho docente, evasão e retenção de jovens e adultos e dificuldades de atingir os 
sujeitos sociais alvo do respectivo programa.   
 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Estado. Políticas Públicas. 

 

a) Introdução 

A Educação de Jovens Adultos é uma modalidade de ensino destinada a 

sujeitos sociais que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que 

não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. 
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Portanto, tem como objetivo prioritário reparar a dívida social com parcela 

significativa da população brasileira destituída historicamente do acesso à riqueza 

socialmente produzida e, assim, excluídos inclusive dos sistemas de educação 

formal. 

Diante disso, a proposta do artigo pauta-se na apresentação dos resultados 

de pesquisa desenvolvida no Colégio Estadual Cora Coralina – CECC, na cidade de 

Goiás- GO. O objetivo da pesquisa alicerçou-se na análise sobre o Programa de 

Educação de Jovens e Adultos, observando como essa política de educação se 

materializa no referido colégio, se a mesma segue as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e legislação específica para a EJA, as condições de trabalho e os 

avanços e limites encontrados pela unidade escolar na implementação da EJA. O 

Colégio oferta a 2ª e 3ª etapa (segunda fase do ensino fundamental e ensino médio) 

da Educação de Jovens. 

Para analisarmos o Programa de Educação de Jovens e Adultos, 

especificamente, o programa na Escola Estadual Cora Coralina, partiremos do 

pressuposto de que os estudantes dessa modalidade de ensino, assim como todos 

que vivem sob a égide do capital, têm suas vidas atravessadas pelas contradições 

próprias do sistema capitalista, as quais em determinado momento tiraram-lhes a 

possibilidade de acessarem e permanecerem na escola em idade própria. Portanto, 

prescindiremos da análise da sociabilidade capitalista na contemporaneidade, 

passando pelas bases fundantes do capital para compreendermos como se 

estruturam os processos educacionais e, posteriormente, as particularidades que 

envolvem o estudo de caso no Colégio Estadual Cora Coralina. 

b) A sociabilidade Contemporânea e a Educação de Jovens e Adultos 

Na sociedade contemporânea as relações sociais são aviltadas e marcadas 

por processos extenuantes, desiguais, desumanizantes, alienantes e degradantes 

da produção capitalista. Iamamoto (2015) afirma que as relações sociais são 

transformadas pelo fetichismo do capital em coisas (mercadorias) e a relação de 

produção em dinheiro. Se nossa referência pauta-se nas últimas décadas, 
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observaremos que essa relação estrutura na mundialização financeira e elevação da 

exploração do trabalho, destituindo esse último, de proteção social por meio de 

direitos trabalhista e previdenciário e, consequentemente, radicalizando as 

desigualdades sociais. Por outro lado, intensifica-se as lutas sociais diante das 

sequelas da produção capitalista e aumentam as fraturas pertencentes à base de 

dominação do capital.  

Desse modo, as contradições se amplificam e a reprodução das relações 

sociais ditadas pelo capital atinge a sociedade como um todo.  

 

Toda a sociedade torna-se o “lugar” da reprodução das relações sociais. 
Todo o espaço ocupado pelo capital transforma-se em “espaços de poder” – 
a empresa, o mercado, a vida cotidiana, a família, a cidade, a arte, a cultura, 
a ciência, entre outros –, tanto aqueles onde a mais-valia é produzida, 
quanto àqueles em que ela reparte-se é realizada, abrangendo o conjunto 
do funcionamento da sociedade (IAMAMOTO, 2015, p.50). 

 

Em sendo assim, evidencia-se a constituição de uma base social 

reafirmadora de desigualdades, violações e exploração, especialmente, por que o 

capital provoca efeitos deletérios para a sociedade: destrutividade humana, 

desemprego estrutural, insegurança social, pobreza e miserabilidade como 

expressões contemporâneas. 

O capital não precisa de regulamentação para operar, em nome de sua 

concentração e centralização, expande-se financeiramente e especulativamente e 

ainda reduz a capacidade contratual da força de trabalho, pois a cada dia se 

potencializa tecnologicamente visando diminuir a necessidade de força de trabalho. 

Nesse processo de valorização do capital, o trabalho é superexplorado, o ser 

humano é banalizado e há um desprezo perante as necessidades sociais.  

Em decorrência destas determinações é indispensável para a perpetuação 

do desenvolvimento do capitalismo que parcela significativa da sociedade seja 

constantemente explorada. E na engrenagem da sociabilidade capitalista, muitos 

desses trabalhadores são destituídos do acesso à educação, uma separação entre 

educação e trabalho (SAVIANI, 2007) ou caso as tenham com uma lógica 

demarcada pelo avanço das forças produtivas, impondo em grande parte aquilo que 
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convencionou-se chamar de educação profissional (NOSELLA, 2007; ARAÚJO E 

RODRIGUES, 2010).  

O capitalismo objetiva que a organização escolar produza novos hábitos e 

costumes, além de desenvolver habilidades que a grande indústria almeja. Portanto, 

a educação formal é elemento fundamental as relações capitalistas, tendencialmente 

atende historicamente à necessidade do capital na reprodução da força de trabalho. 

Segundo Mészáros (2005, p. 35-36), a Educação institucionalizada,  

 

Especialmente nos últimos 150 anos, serviu - no seu todo – ao propósito de 
não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina 
produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes 
(2005. P,35-36). 

 

A Educação também é instrumento de legitimação da classe burguesa, pois 

através do discurso de ampliação da instrução formal, da universalização da 

educação e da obrigatoriedade do ensino há o encobrimento da desigualdade social. 

Pois, a burguesia prega que todos têm oportunidades iguais e se forem obedientes, 

podem vencer na vida com uma boa educação. Contudo, sabemos que é um ledo 

engano pensar que as oportunidades são iguais, pois o trabalhador sobrevive da 

venda de sua força de trabalho, assim muitos em idade escolar não têm a 

oportunidade de frequentar a escola.  

Desse modo, muitas pessoas chegam à idade adulta com grande déficit 

escolar e a exploração dos dominantes perpetua de geração a geração. Essas 

pessoas são os jovens e adultos que não tiveram nenhuma possibilidade de acesso 

à escola ou até frequentaram por um período, mas não tiveram condições de 

permanência. Dentre as modalidades de educação historicamente constituída para 

provimento da educação dos trabalhadores encontra-se a Educação de Jovens e 

Adultos. Trataremos a seguir sobre seus aspectos atuais no Brasil. 

 A Constituição de 1988 estende o direito à educação básica aos jovens e 

adultos como um dever do estado e lhe dá o caráter de obrigatoriedade e 

gratuidade. Além da oferta gratuita, a Constituição traz no Art. 205 a educação deve 
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ter como princípio o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Prevê ainda que todas as pessoas 

tenham acesso à educação o que é reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.934/96 regulamenta 

a implantação da EJA como uma modalidade da Educação Básica nas etapas do 

ensino fundamental e médio, a qual deve ser tratada com especificidades próprias, 

considerando que seu público alvo, em sua maioria, são pessoas que estão fora do 

espaço escolar a algum tempo e que têm uma dura jornada de trabalho. 

O Parecer do Conselho nacional de Educação(CNE), da Câmara de Educação 

Básica(CEB), nº 11/2000 que traça as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos elenca que a EJA possui funções específicas, as 

quais vão além da aprendizagem da leitura e da escrita, uma vez que a própria 

Constituição ressalta a necessidade da educação visar o pleno desenvolvimento da 

pessoa.  Desse modo, a EJA, além de suprir um direito negado, também apresenta 

as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. A função reparadora trata 

do direito de entrada do indivíduo no universo escolar e que ele receba uma 

educação de qualidade que lhe possibilite maior igualdade no espaço social. Diante 

disso, trataremos de abordar sua execução no estudo de caso para apreender suas 

especificidades. 

 

1.1 Programa de Educação de Jovens e Adultos no Colégio Estadual Cora 

Coralina: Um estudo de caso 

 

A população da cidade de  Goiás – GO, segundo o Censo Demográfico de 

2010, é de 24.727, sendo que 75,38% das pessoas residem na área urbana e 

24,62% na área rural (MDS, 2016). Vale ressaltar que Goiás é uma cidade que conta 

com pouquíssimas indústrias instaladas aqui e que a economia é constituída de 52% 

de prestação de serviços, 31% agricultura, 12% indústria e 5% impostos. 
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Segundo o Diagnóstico Socioterritorial do MDS (2016), os dados 

demográficos do Censo de 2010 trazem que a taxa de extrema pobreza da 

população era de 20,34%, ou seja, um grande contingente de pessoas em situação 

de extrema pobreza. Sabemos que a pobreza extrema é elemento que contribui 

grandemente para afastar as pessoas do ambiente escolar, já que a necessidade de 

vender a força de trabalho para o sustento é um imperativo.  

Com relação à Educação, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, a 

taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 12,30%. Se o número 

de analfabetos no município de Goiás é grande, já o sistema de educação, no nível 

Estadual não tem efetivado políticas públicas de educação capazes de alcançar 

essas pessoas. Pois, no ano de 2015, no CECC existem apenas 155 pessoas 

matriculadas na EJA. Esse número é irrisório diante do número de analfabetos do 

município. 

O Censo aponta ainda que a taxa de analfabetismo na área urbana é de 

10,8% e da zona rural de 17,0%. Observa-se  que as políticas públicas de educação 

não se efetivam de forma a atender essas pessoas. Segundo o Diagnóstico 

Socioterritorial do MDS (2016) e de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2012, a taxa de 

distorção idade-série no ensino fundamental do município de Goiás foi de 12,1% do 

1º ao 5º ano e de 26,3% do 6º ao 9º ano, constituíndo o público alvo da EJA.  

No município de Goiás, a única Escola Estadual que oferta a Educação de 

Jovens e Adultos é o Colégio Estadual Cora Coralina (CECC).  O Colégio Estadual 

“Cora Coralina” possui uma área total de terreno com 3.794,17 metros quadrados e 

uma área construída de 739,65 metros quadrados, em dois pavilhões. Ao todo, o 

Colégio conta com 08 salas de aulas, sendo que 02 foram adaptadas para pessoas 

com deficiência, uma dessas salas foi adequada para Biblioteca. As demais estão 

assim distribuídas: 01 sala de professor, 01 sala que funciona diretoria e secretaria, 

uma sala para coordenação. A Unidade possui 06 banheiros: 02 grandes para os 

alunos e 04 pequenos para funcionários, 01 depósito para material pedagógico, uma 

sala de coordenação 01 pátio coberto e uma área ampla de recreação onde está 

sendo construída uma quadra coberta, 01 parquinho, 01 área nos fundos para 
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construção de um refeitório e vestiários, 01 cantina separada do pavilhão adaptada 

para melhorar o trabalho de execução das refeições.   

A equipe técnica do CECC conta com um total de 36 profissionais, os quais 

atuam na primeira fase do Ensino Fundamental de Tempo Integral e na Educação 

de Jovens e Adultos. Com relação à formação, todos os professores possuem 

licenciatura, dos 36 profissionais que atuam no CECC, 05 são licenciados em 

Geografia, 08 em Letras, 03 em história, 05 em Pedagogia (nenhum deles atua na 

EJA), 02 em matemática, 01 em Biologia, 01 em Química, 02 em Educação Física, 

05 têm o Ensino Fundamental, 01 tem o Ensino Fundamental incompleto e 03 têm o 

Ensino Médio. Com relação à situação funcional, 19 são concursados e 17 são 

contratados temporariamente. 

Observa-se, que as relações de trabalho apontam para uma tedência de 

crescimento dos vínculos precários, com contratações temporárias e instáveis. Os 

professores contratados recebem salários inferiores aos pagos aos servidores 

concursados pela mesma carga horária. Além disso, é importante salientar que os 

estudantes inseridos no Programa de  Educação de Jovens ofertado pelo CECC não 

têm o apoio de uma equipe multidisciplinar para dar suporte às  especificidades 

presentes nessa modalidade de ensino.  

O Colégio oferta no período diurno do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

na modalidade integral e no noturno oferta a Educação de Jovens e Adulto 2ª e 3ª 

etapa. A segunda etapa do Ensino Fundamental é desenvolvimento em seis 

semestres letivos, equivale aos estudos dos quatro últimos anos do ensino 

fundamental, ou seja, de 6ª ao 9º ano, que corresponde a 2ª etapa da Educação 

de Jovens e Adultos. A terceira etapa (Ensino Médio) é desenvolvimento em 

quatro semestres letivos que equivalem aos três anos do Ensino Médio, ou seja, 

da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 

No ano de 2015, nos dois semestres, o total de alunos matriculados na EJA, 

Ensino Fundamental foi de 110 estudantes e no Ensino Médio de 98 estudantes.  

Veja o aproveitamento dos estudantes no gráfico 3 e 4.  



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

 
Gráfico 3: Aproveitamento Ensino Fundamental. Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

 
 Gráfico 4: Aproveitamento Ensino Médio. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Já no primeiro semestre de 2016 o total de alunos matriculados no Ensino 

Fundamental é 53 alunos e no Ensino Médio é 102 alunos, num total de 155 alunos 

matriculados na Educação de Jovens e Adultos. Embora o CECC não conte com 

registros de evasão, conta com alunos desistentes. Sabemos que tanto a evasão 

escolar quanto a desistência na EJA é um dos grandes problemas enfrentados pelas 

escolas que ofertam essa modalidade de ensino. 

Na realização da pesquisa, foram aplicados questionários aos professores, 

alunos e coordenadora que tiveram como objetivo levantar especificidades da 

Educação de Jovens e Adultos e assim compreender como a EJA se materializa no 

Colégio Estadual Cora Coralina partindo dos objetivos, princípios e funções 

dispostos na legislação vigente para a EJA. 

Dos professores pesquisados 34% são do sexo masculino e 66% do sexo 

feminino, isso comprova que o magistério continua sendo uma profissão constituída 

pela maioria feminina. Das entrevistas realizadas, 100% dos professores 
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pesquisados trabalham na 2ª e 3ª etapa da EJA, ou seja, na segunda fase do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Isso se deve ao fato do Colégio ofertar somente a 

2ª e 3ª etapa da EJA e não têm  dedicação exclusiva, precisam trabalhar em outras 

modalidades de ensino para complementar a renda. Veja no quadro 1 a faixa salarial 

dos professores:  

Faixa Salarial dos Professores 

34% R$ 1.600,00 a 2.000,00 

33% R$ 2.100,00 a 3.000,00 

33% R$ 3.100 a 3.500 
         Quadro 1: Faixa Salarial dos Professores. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Todos os professores pesquisados possuem graduação em sua área de 

atuação e ainda assim os professores contratados não recebem o piso nacional, ou 

seja, baixos salários fazem parte da vida dos trabalhadores em educação no Estado 

de Goiás. A carga horária semanal dos professores pesquisados é de 60 horas 

semanais. Esse fator ligado aos baixos salários caracteriza precarização nas 

condições de trabalho fazendo com que esse trabalhador não tenha condições de 

desempenhar suas funções com a qualidade requisitada pela EJA.  

Quando questionados sobre a infraestrutura, se a escola dispõe de salas de 

aulas e demais espaços que atendam às necessidades do aluno/professor, 100% 

disseram que os espaços da escola ainda são insuficientes, pois falta sala de vídeo 

equipadas com Datashow, caixas de som, sala para a biblioteca e laboratório de 

informática. Assim, percebe-se o descaso dos entes federativos para com a 

Educação de Jovens e Adultos, pois o Colégio, único na cidade que oferta essa 

modalidade de ensino, não dispõe de infraestrutura suficiente e capaz de atender as 

especificidades da EJA. 

Além disso, 100% dos professores pesquisados disseram que a escola não 

dispõe de material pedagógico adequado para atender todas as turmas, disseram 

ainda que a escola dispõe de alguns livros, mas os mesmos estão defasados e não 

são suficientes para atender todas as turmas.  

Os estudantes pesquisados cursavam o 1º Semestre da 2ª  etapa que 

corresponde ao 6º ano do Ensino Fundamental, que totalizam 15, dos quais 33,33% 
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responderam ao questionário. Com relação à idade, 25% dos estudantes têm idades 

entre18 a 29,  25% têm entre 29 a 35 e 50% entre 36 a 44.  

Atualmente, 75% dos estudantes pesquisados estão empregados contra 

25% que se encontram desempregados. A renda mensal dos alunos pesquisados é 

de um salário mínimo. Uma renda baixíssima considerando que 75% dos 

entrevistados moram com 2 a 4 pessoas e são os responsáveis pela manutenção da 

família, enquanto que 25% moram com mais de 4 pessoas, mas dividem as 

despesas da casa com outra pessoa.  

Com relação às aulas, 50% dos estudantes pesquisados disseram que na 

maioria das vezes as aulas são interessantes porque abordam temas de sua 

realidade e interessantes porque preparam para o mercado do trabalho, 25% 

disseram que são válidas porque os conteúdos contribuem para a formação  e 25% 

dos estudantes pesquisados não quiseram responder.  

 Quando perguntados se a Unidade Escolar considera o fato do estudante 

trabalhar, 50% disseram que sim quando garantes aulas de revisão do conteúdo aos 

interessados por meio de plantão de dúvidas/recuperação. Outros 25% disseram 

que sim quando garante possibilidade de justificativa das faltas por meio de plantão 

de dúvidas/recuperação paralela e 25% disseram que sim quando garante menor 

quantidade de trabalhos escolares ou de trabalhos extraclasse /aulas mais 

dinâmicas, com didática diferenciada. 

Com relação às condições dos aspectos físicos da Unidade Escolar, 75% 

dos estudantes pesquisados consideram adequadas para os educandos da EJA e 

25% consideram que nem todos os espaços da Unidade escolar estão disponíveis 

aos educandos da EJA.  

Com relação aos professores, 50% dos estudantes pesquisados disseram 

que a maioria dos professores é preocupada, dedicada e permite à participação dos 

educandos durantes as aulas. 25% disseram que a maioria dos professores é 

indiferente, ignora a existência dos educandos, é distante e tem pouco envolvimento 

com a turma e 25% disseram que a maioria dos professores tem domínio do 

conteúdo da disciplina e transmite o conteúdo com clareza. 
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A gestão da EJA enfatiza que os maiores problemas enfrentados pela escola 

são: falta de material didático e pedagógico voltado para a EJA, a falta de 

capacitação para os profissionais e ainda falta de investimentos do governo Federal 

e Estadual nessa modalidade de ensino.  

 

c) Considerações finais;  

 

A Educação no Brasil estruturou-se de diferentes formas, visando, atender 

aos interesses da classe dominante. Assim, percebe-se que ao longo da história 

muitas pessoas foram excluídas do processo de escolarização. Ao debruçarmos 

sobre a formação sócio-histórica brasileira observa-se que as massas populares não 

tiveram acesso a educação formal, por isso, o Brasil conta, ainda hoje, com um 

grande número de jovens e adultos sem escolarização.  

Após a análise dos dados coletados, podemos afirmar que a Educação de 

Jovens e Adultos ofertada pelo CECC é marcada por muitas dificuldades em sua 

materialização. Sobretudo e decorrêcia dos processos de desmonte da educação 

pública brasileira, com sucateamento das estruturas públicas e fortes restrições 

orçamentárias, que geram condições degradantes de trabalho e formação. Acresce 

a dificuldade de construção de estratégias políticas integrativas com as diversas 

políticas públicas no sentido de pensar o perfil do estudante da EJA e suas 

especificidades.  

Desse modo, no CECC, da cidade de Goiás, o Programa de Educação de 

Jovens e Adultos busca a pesar dos desafios apontados na pesquisa cumprir sua 

função social que é a oferta de ensino que propicie ao educando a construção de 

sua identidade enquanto sujeito inserido numa sociedade marcada pela exploração 

e pela desumanização.  

Enfim, na prática a Educação de Jovens e Adultos não só no CECC, mas  

em nosso país, ao longo dos anos, tem se mostrado atravessada por sérias 

dificuldades infraestruturais e de gestão educacional. É notório que as políticas 

públicas voltadas para o público da EJA devem visar não só a qualificação para o 
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trabalho, tendo como foco a formação profissional. Mas, também deve ser 

continuada e possibilitar a formação geral do indivíduo para que ele seja capaz de 

entender e intervir na sociedade em que está inserido e ainda possa desenvolver 

seus talentos, ou seja, deve lhe dar o direito de se humanizar (FREIRE, 1979). 
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a reforma do ensino médio, evidenciando 
as possíveis implicações da implantação dessa política governamental para 
formação dos jovens e do professor dessa modalidade. Para desenvolver o assunto, 
adotou-se a revisão bibliográfica com a finalidade de selecionar autores que tratam 
com pertinência e criticamente o tema. A literatura estudada identifica a reforma do 
ensino médio como política educacional proposta pelo governo, justificada como 
medida necessária à melhoria da qualidade do ensino. Os autores estudados 
apontam que tal medida acarretará perdas significativas tanto para a formação do 
aluno quanto para a do professor. A reforma remete ao ideal dos interesses 
governamentais, que tem como consequência a perpetuação das desigualdades, a 
imposição do domínio neoliberalista, a limitação da formação de sujeitos críticos e 
conscientes de seus direitos e deveres. Como resultado da implantação dessa 
política, a formação dos jovens e do professor se constitui numa forma de controle 
social, que os condena à alienação. 
 
Palavras-chave: Reforma do ensino médio. Formação. Formação docente. 

 

Introdução 

 

A reforma do ensino médio proposta pelo governo Temer, por meio da Lei 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, representa um retrocesso para a educação e 
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implica significativas perdas para alunos e professores. As perdas para os alunos 

estão relacionadas com a educação oferecida, que pode ser definida como precária, 

que não conduz à criticidade e nem à perspectiva de emancipação. A formação do 

indivíduo só terá uma vertente: a preparação para o mercado de trabalho. Na 

justificativa para implantação da reforma, o governo assegura que ela resultará na 

melhoria da qualidade do ensino, ao possibilitar ao aluno, entre outras coisas, 

escolher as disciplinas que pretende cursar, evitando a perda de tempo e de esforço 

em cursar disciplinas que não venham contribuir diretamente com a formação 

desejada. Assim, o estudante tem a possibilidade de antecipar sua formação 

profissional com a escolha de cursos técnicos de nível médio, podendo ingressar no 

mercado de trabalho, caso deseje. Na realidade, os modelos de formação 

apresentados como possibilidades de escolhas precisam ser analisados. Que 

formação é essa que separa a formação profissional da intelectual, ao retirar 

disciplinas de formação geral do currículo, ou flexibilizar sua oferta, com o 

argumento de que elas não são importantes do ponto de vista de determinadas 

áreas profissionais?  

Já as perdas para professores estão relacionadas à efetivação do trabalho 

docente e à formação do professor. Quanto à problemática acerca da efetivação do 

trabalho do professor, é oportuno destacar que, a partir de 2018, quando a reforma 

entrará em vigor, qualquer indivíduo que comprovar “notório saber” poderá assumir 

função docente. Com essa medida, consolida-se o modelo de formação docente 

fundamentado na epistemologia da prática de inspiração neoliberal.  Para essa 

formação, que deve ocorrer prioritariamente em serviço e nos locais de trabalho, 

importa a reprodução de práticas consideradas inovadoras e suficientes para o 

aprendizado de “saberes” – que envolvem técnicas, condutas e valores – 

consoantes às exigências do mercado de trabalho. Espera-se, desse modo, formar 

indivíduos capazes de obedecer a regras e executar tarefas com eficiência e espírito 

empreendedor.  

Para justificar a implementação dessa proposta de reforma, o governo 

apregoa o discurso de que é necessário realizar investimentos que conduzam a 

melhorias na qualidade educacional, tomando por base dados resultantes do Índice 
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de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem).  

Vale ressaltar que a medida provisória que propôs a reforma do ensino médio 

foi elaborada em 2016 e transformada em lei em 2017, devendo ser definitivamente 

implantada no ano 2018. Pode-se afirmar que o governo vigente elaborou uma 

proposição para se efetivar no ano em que ele estará destituído pelo encerramento 

do presente mandato. Nesse sentido, por mais que essa proposição esteja 

causando uma reviravolta no campo educacional – exigindo reformulação de leis – e 

frustrando professores e alunos conscientes, o grande problema só será realmente 

sentido no próximo governo.  

Cabe-nos neste momento refletir sobre as implicações que essa reforma terá 

na formação da juventude dos anos vindouros e do professor da educação básica, 

bem como evidenciar as contradições dessa política. A fundamentação teórica para 

respaldar a discussão sobre a reforma do ensino médio proposta neste texto se fará 

com o posicionamento de autores que tratam com pertinência e criticidade e 

conhecimento o tema, como Souza; Rafael, Oliveira (2015); Rodrigues (2017); 

Libâneo (2016); Oliveira (2017); Rossi (2017); Shiroma e Evangelista (2003); Rocha 

(2016). 

 

O novo ensino médio: o que muda na formação do jovem brasileiro? 

 

 Muitas mudanças estão previstas para o ano de 2018, quando se efetivará a 

reforma do ensino médio. O governo prevê que mudanças são necessárias para a 

consecução de melhorias na qualidade do ensino. As modificações atingirão 

diretamente o professor, o aluno e o funcionamento da escola.  Para regulamentar 

todas as alterações, o Ministério da Educação (MEC) criou a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), que prevê a divisão do currículo escolar em núcleo 

comum e núcleo optativo. O documento da BNCC passou por diversas alterações e 

já está em sua terceira e última versão e suas proposições resultaram em 

significativas alterações nas leis vigentes no país, em vista de regulamentar o que 

estava sendo proposto.  
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A BNCC é um documento elaborado por especialistas convocados pelo MEC, 

no qual estão definidos quais conteúdos ensinar e o que se deseja que os 

estudantes saibam. O documento servirá de guia para organizar os currículos das 

escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas (SEMIS, 2017). A análise das 

orientações da BNCC possibilita perceber uma aparente contradição expressa pela 

reforma do ensino médio: se o aluno pode escolher as disciplinas que gostaria de 

cursar, qual o sentido de se definirem anteriormente o que os estudantes precisam 

saber? Fica claro que há uma vinculação expressa com as exigências formativas 

demandadas pelo sistema produtivo. Para o MEC, essa reforma intenciona 

aproximar o ensino médio à realidade dos estudantes “à luz das novas demandas 

profissionais do mercado de trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o 

caminho de suas vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, 

seja para entrar no mundo do trabalho” (BRASIL, 2017).  

A reforma cinde o currículo, opondo a formação intelectual à formação 

profissional, retrocedendo na história da educação brasileira quando se ofertava 

educação propedêutica para os filhos da classe dirigente e educação 

profissionalizante para os filhos da classe trabalhadora. Acerca desse modelo de 

formação, Rossi (2017) menciona a necessidade de que se indague a quem estará 

destinada a formação denominada de formação intelectual e a de formação 

profissional, hoje. A formação intelectual só será viabilizada para quem detém o 

poder aquisitivo e a formação profissional, de caráter meramente técnico, será para 

o pobre que precisa trabalhar desde cedo. Para os interesses dominantes, esse é o 

ideal formativo a ser mantido como forma de melhoria da qualidade educacional. No 

entanto, retirar a formação intelectual das camadas pobres da população constitui 

um mecanismo para que os sujeitos dessas camadas não tomem consciência dos 

seus direitos e de suas possibilidades de inserção social mais ampla. Com a 

flexibilização curricular, esses sujeitos deverão fazer um itinerário formativo 

profissionalizante de caráter exclusivamente técnico. 

Entre as mudanças propostas está o aumento da carga horária do ensino 

médio. A carga horária de 800 horas passará a ser de 1.000 horas, com projeção 

para 1.400 horas, o que deverá ocorrer de forma gradual, até se atingirem as metas 
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do PNE. Para isso, intenciona-se colocar boa parte das escolas para funcionar em 

regime integral, de modo que, até 2024, “o país deva atender, pelo menos, 25% das 

matrículas. Atualmente, são 386 mil alunos matriculados no ensino médio em tempo 

integral, o que representa 5% do total. A MP não determina que todas as escolas 

passem a ter o ensino médio integral” (BRASIL, 2017). Isso feito, e na hipótese de 

que a escola em regime integral seja uma boa solução para o problema da má 

qualidade educacional, ainda restará um enorme contingente de jovens estudantes 

desassistidos, pois não se prevê a universalização desse regime. 

Além dessas mudanças direcionadas à formação do jovem, e na mesma 

lógica de formar massas para o trabalho com recursos reduzidos, o governo propõe 

a certificação de professores com saberes práticos pelo mecanismo de 

reconhecimento do “notório saber”. Essa medida, para estudiosos como Shiroma e 

Evangelista (2003), aprofundará a desvalorização do professor e reverberará na 

formação precária do aluno.  

O notório saber, de acordo com França (2017), pode ser entendido como um 

conhecimento que todos (ou muitos) reconhecem. Porém, esse saber não deveria 

ser reconhecido por meio de certificações profissionais, e sim por meio de 

certificações de formação em licenciaturas. A medida proposta altera, 

principalmente, a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e explicita que, com notório saber 

reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, qualquer pessoa poderá ministrar 

aulas sem a exigência de habilitação em cursos de Licenciatura. Rodrigues (2017) 

pontua que o governo, por meio dessa reforma, deu abertura legal para que o 

notório saber adentrasse no âmbito educacional e ainda se eximiu da 

responsabilidade de propiciar uma educação que estivesse de acordo com o 

discurso de busca pela melhoria da qualidade do ensino. Como causa e efeito da 

desvalorização do professor, o governo descaracteriza o trabalho do professor e 

incentiva a competição acirrada na categoria com base no discurso da meritocracia.  
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Repercussões da reforma do ensino médio na formação docente  

 

As reformas educacionais brasileiras de cunho neoliberal tiveram início na 

década de 1990 no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Segundo 

Shiroma e Evangelista (2003), com o argumento da ineficiência da escola para 

justificar as crises econômicas, as reformas educacionais apresentam-se como 

meios coercitivos do governo para a consecução dos objetivos políticos. De acordo 

com Libâneo (2016), os documentos produzidos pelas políticas educacionais 

brasileiras que se seguiram a esse governo constituem-se como espelhamento de 

políticas instituídas em outros países, em indisfarçável sujeição às orientações das 

Organizações Multilaterais e do Banco Mundial, os principais financiadores das 

dívidas dos países periféricos, como é o Brasil. 

Por meio do Estado – conjunto de instituições permanentes –, as políticas 

públicas designam um conjunto de ações específicas para determinados setores da 

sociedade, o que não está condicionado ao atendimento das reais demandas e 

necessidades da população, e sim à manutenção e ao alargamento dos interesses 

capitalistas (SHIROMA; EVANGELISTA, 2003). Para Souza; Rafael, Oliveira (2015), 

as políticas educacionais são redefinidas ao longo da história, buscando atender 

fundamentalmente aos interesses das classes dirigentes. Pela educação busca-se 

realizar as adaptações necessárias dos sujeitos ao meio social, implicando vasta 

elaboração de projetos e programas tendo em vista a solução dos problemas de 

ordem econômica, social e política. Entre esses programas estão aqueles 

relacionados à formação e profissionalização docente. Segundo Shiroma e 

Evangelista (2003), com a culpabilização do professor pelos problemas sociais, os 

cursos de formação do professor passaram a ter a função de (con)formar os 

docentes para conformarem a sociedade, visando à adaptação desta aos ditames do 

sistema capitalista.  

Maggie Brasil (2005, p.9), ao discorrer sobre a pedagogia contida na forma de 

produção capitalista, alerta que este sistema 

 
possui uma processualidade histórica que impõe e mantém uma realidade 
compatível com sua lógica, referendada por um processo de socialização 
humana da qual a base é construída pelo trabalho alienado. Este, 
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relacionado, sistematicamente, com a educação, forja uma concepção de 
mundo também conveniente ao capitalismo e o resultado só poderia ser a 
ocultação das condições inerentes aos embates travados na relação 
trabalho e capital. Em seu desenvolvimento, o capitalismo constitui e é 
constituído de elementos prescritivos dirigidos à ação humana, regulando-a 
e, nesse sentido, criando um caminho pedagógico. 
 
 

O caminho pedagógico, segundo a lógica do capitalismo, prima pela 

reprodução das relações sociais, transformando o ato educativo em doutrinação 

para o mercado de trabalho. Há nesse caminho um embasamento para a prática que 

não requer pressupostos teóricos substanciais, fundamentando o fazer pedagógico 

na epistemologia da prática; com isso, esvazia-se o ato educativo da concepção de 

práxis, que alia conhecimentos teóricos e práticos, numa perspectiva de formação 

emancipadora. A educação para o mercado, mais que desdenhar uma formação 

teórica sólida e crítica contra-hegemônica, a despreza, pelo que ela pode 

potencializar ao sujeito que dela se apropria: a criticidade e a eticidade voltadas para 

uma sociedade mais justa e democrática. 

Nesse espírito e nessa lógica é que se propõe a reforma do ensino médio, a 

qual, com todas as alterações propostas, estará a serviço de produzir mão de obra 

especializada, capaz de gerar riquezas para o grande capital. E para isso, o 

professor constitui-se como figura central. Ele estará cumprindo sua função ao 

preparar a mão de obra que o capital exige, e, caso não o faça, será punido ou até 

substituído por outro profissional que atenda à lógica do mercado. Logo, uma das 

principais implicações da reforma do ensino médio sobre o professor é a 

descaracterização do seu trabalho. Essa política transforma o trabalho docente em 

serviço e tenta, por meio do uso da força de trabalho do professor, fomentar e 

propagar os ideais dominantes do capitalismo. Para isso, a formação docente deve 

ocupar importante pauta na reforma. 

Embora seja potencializada no discurso oficial a função do professor como 

agente transformador da sociedade, a forma como o governo trata a formação 

docente acaba desmerecendo essa função. Transformado em prestador de serviço, 

o professor é reduzido a um técnico da docência, para o que basta uma formação 

técnica, preferencialmente no próprio campo de trabalho, segundo a lógica da 

eficiência e da racionalização de custos e de tempo. Atribuir ao professor a função 
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de agente transformador da sociedade é apenas uma falácia quando se considera 

os reais interesses dessas reformas educacionais, que não são outros senão a 

reprodução das relações sociais sob o capitalismo. 

Contrapondo essa falácia do governo, afirmamos o desinteresse dos 

governantes pela educação citando alguns aspectos que tem contribuído para a 

deserção de docentes da profissão e a diminuição de candidatos às vagas nas 

licenciaturas: a desvalorização da carreira docente com baixos salários e precárias e 

inadequadas condições de trabalho; superlotação das salas de aula; atribuição de 

atividades não especificamente docentes; carga horária de trabalho exaustiva; 

ausência de condições de formação continuada associada a um plano de carreira 

atraente.  

Emerge nesse contexto de reforma a necessidade de fomentar a reflexão 

acerca do trabalho docente e das nuances desse trabalho em consonância com os 

aspectos individuais, sociais e históricos.  Os desafios contemporâneos, segundo 

Krawczyk (2011, p.765) apontam para a exigência de novas demandas para a 

formação docente. Assim, 

 
as mudanças necessárias no âmbito da educação pública requerem do 
professor uma “conversão” em diversos níveis: cognitivo, pedagógico, 
psicológico, social e político. São exigências que apontam para habilidades 
que os docentes não possuem e colocam a necessidade de ressocialização 
e reprofissionalização dos professores. As condições de trabalho, porém, 
parecem mais difíceis. O aumento da complexidade da gestão escolar, o 
risco de perder a estabilidade no trabalho, a desqualificação da profissão e 
o fracasso de estratégias supostamente efetivadas para melhorar as 
condições dos professores tendem a gerar um cenário bastante 
desfavorável para a concretização do perfil docente desejado. 
 
 

Diante do desmonte da carreira docente e dessa perspectiva formativa 

empobrecida, faz-se necessário que o professor tenha um suporte teórico especifico 

que lhe permita compreender os interesses das políticas públicas, olhando para 

além do que está posto pelo sistema dominante. Resta responder: onde o professor 

poderá obter esse suporte? Em qual instância? Deixado à própria sorte, como 

poderá se “valer”? A resposta a essas questões não está dada, o que faz da 

problematização um momento importante da busca pelas possíveis soluções. Uma 

dessas soluções, sem dúvida, diz respeito à luta coletiva, engajada e consciente da 
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classe de professores em defesa de uma formação pautada na análise crítica da 

realidade. Só pela desopacização desta e pelo entendimento de qual lugar está 

reservado ao trabalhador no jogo das forças produtivas materiais, o docente terá 

condições de formar indivíduos transformadores da sociedade.  

 

Contradições da reforma do ensino médio 

 

 A constatação de que a educação brasileira precisa de uma reforma é 

evidente. No entanto, a reforma pretendida pela categoria de trabalhadores e 

intelectuais da educação deveria viabilizar a formação do indivíduo para a criticidade 

e efetiva participação social. As contradições à implementação da reforma do ensino 

médio, embora desconsideradas, são evidentes e precisam ser analisadas. Para 

Gentilli (2017), o teto estipulado para os gastos públicos pode inviabilizar inclusive a 

materialização da reforma. Os investimentos para colocar as escolas que oferecem o 

ensino médio em funcionamento em período integral são grandes e podem influir na 

consecução dessa meta do governo. 

Gentilli (2017), sob a ótica de especialistas da educação, assegura que não é 

possível realizar tantas mudanças sem investimentos e realça que o próprio 

governo, ao propor o funcionamento da escola em horário integral, esquece que ele 

mesmo propôs o teto para gastos públicos. Evidencia-se então mais uma forma de 

exercer a dominação dos interesses hegemônicos. Os estudantes só estudarão 

conteúdos que primem pela conformidade do ser humano às relações sociais 

vigentes e pela preparação para um trabalho, no caso de ele pertencer à classe 

trabalhadora pobre. Rossi (2017) afirma que as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática serão mantidas como obrigatórias porque as avaliações externas 

continuarão sendo aplicadas para verificar a qualidade do ensino oferecido a partir 

dessas duas disciplinas. Do contrário, poderiam também ser optativas. Com a 

reforma, o aluno continuará sendo treinado para obter resultados favoráveis nos 

exames.  

Outro fator relevante, ao mesmo tempo contraditório, se refere à questão, 

fundamentada por Oliveira (2017), que recai sobre a escolha de disciplinas pelos 

alunos e ao aproveitamento das disciplinas cursadas no ensino superior. A nova 
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proposta curricular que será implantada legalmente em 2018 desmerece o ingresso 

dos alunos no nível superior atribuindo-lhe um caráter simplista. A realidade é que 

essa prerrogativa é dada somente aos estudantes das classes abastadas; aos 

alunos pobres não estão dadas todas as condições de ingresso no ensino superior, 

restando-lhes, assim, a “opção” pela formação técnica ou profissional, ficando 

alheios à formação intelectual requerida para as funções dirigentes. 

 Libâneo (2016, p.55) chama atenção para o fato de que, embora as políticas 

públicas educacionais apresentem-se nos documentos vigentes como uma garantia 

de oferta de uma educação pública, laica e gratuita, “democrática, inclusiva e de 

qualidade social para todos, como direito social, assegurando a universalização do 

acesso, a ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida, 

em todas as etapas e modalidades”, não é isso que se comprova pela análise da 

conjuntura educacional brasileira. A educação se configura como forma de manter as 

desigualdades, a alienação e a desconfiguração do real propósito da escola. 

A educação, nesses moldes, é usada para buscar soluções para os 

problemas que ameaçam o controle social e a economia do país, não passando, 

portanto, de uma forma de dominação do sistema. Assim, a função social e a função 

pedagógica da escola passam a ser definidas como estímulo à competitividade, 

perpassando pela mecanização do ensino, em que a capacidade de reflexão do 

aluno se limita a um treinamento para responder testes que comprovem as 

habilidades adquiridas no decorrer do processo formativo remetido à reprodução e 

não a uma educação libertadora.  

Podemos afirmar, então, que essa reforma educacional acarretará 

substantivamente em perdas significativas tanto para o aluno quanto para o 

professor. A reforma remete ao ideal dos interesses governamentais, que tem como 

consequência a perpetuação das desigualdades, a imposição do domínio 

neoliberalista, a limitação da formação de sujeitos críticos e conscientes de seus 

direitos e deveres. Como resultado da implantação dessa política, a formação dos 

jovens se constitui numa forma de controle social, condenando-os à alienação e ao 

infortúnio de suas pseudoescolhas. 
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Considerações finais 

 

Conforme se afirmou, a reforma do ensino médio traz importantes implicações 

para a formação dos jovens brasileiros e para o professor da educação básica, 

inviabilizando melhorias na qualidade de ensino referendada no social. As 

contradições da reforma inviabilizam o alcance até mesmo daquela qualidade de 

caráter mercadológico. Ela se mostra como um retrocesso na educação com 

consequências de grande prejuízo para a classe trabalhadora. 

Críticos como Shiroma e Evangelista (2003), Libâneo (2016), França (2017), 

Rodrigues (2017) denunciam que o governo tem usado a educação como forma de 

efetivar e perpetuar os interesses hegemônicos. A análise da reforma educacional 

brasileira por esses críticos permite identificar que os ideais capitalistas estão 

impregnados em todos os segmentos sociais, principalmente no interior das escolas, 

lócus privilegiado de formação de consenso acerca de ideias, valores e atitudes. O 

professor, infelizmente, assim como a escola, tem sido obrigado a assumir funções 

pelas quais não é responsável, o que acaba por desconfigurar o trabalho docente e 

alterar a função da escola. 

A possibilidade de melhorias na educação, em sentido emancipatório, requer 

a proposição de medidas que viabilizem a formação sólida do professor e condições 

adequadas para que se efetive ou se materialize o processo ensino-aprendizagem 

na escola. Para isso, essa reforma não serve. É necessária outra que não esteja 

pautada em interesses econômicos, mas de fato nas reais necessidades dos jovens 

com vistas à emancipação do sujeito e à transformação social.  
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Resumo: Este artigo enfoca Políticas de currículo sobre o ensino da Língua 
Portuguesa na educação básica no município de Jataí-Go. Objetivamos investigar o 
ensino da Língua Portuguesa dentro das políticas de currículo para a educação 
básica no referido município. Foram utilizados documentos oficiais sobre o currículo 
e planos de aula de Língua Portuguesa do sistema municipal de ensino para a 
realização de pesquisa documental, com enfoque qualitativo utilizando como 
referencial para análise a teoria crítica de currículo. O estudo mostra que os planos 
de aula de Língua Portuguesa do sistema municipal de ensino seguem orientações 
dos documentos nacionais e do Currículo Referência da Rede Estadual de 
Educação de Goiás. Seguem ainda a perspectiva de reprodução social e cultural, 
visto que não há indícios nos planos de que se trabalha com vistas à formação 
política do aluno ou de sua emancipação, muito menos da construção do 
conhecimento contextualizado e histórico. 
 
Palavras-chave: Currículo. Língua Portuguesa. Educação Básica. 

 
Introdução 
 

Desde a Antiguidade, a educação tem colaborado para o desenvolvimento 

social e cultural do ser humano e das civilizações. No entanto, não basta apenas 

compreendê-la, necessidade maior é transformá-la. Em sentidos múltiplos, tal 

mudança perpassa as questões relativas à qualidade, à quantidade, ao acesso, e, 

sobretudo à permanência do aluno na escola.  

Conforme a Declaração de Nova Delhi (1993) há o compromisso assumido 

pelos países signatários do documento, dentre eles o Brasil, em empenhar esforços 

para atender as necessidades básicas de aprendizagem universal na educação 

básica, contribuindo para uma consciência plena para a educação. 

                                                 
1 Mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ) Jataí, Estado 
de Goiás. Professora de Língua Portuguesa na Escola Afonso Arinos – Secretaria Regional de 
Educação de Minas Gerais (SRE/MG), faleiros.sa@gmail.com 
2 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, professor do curso de Pedagogia 
pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), raimann04@gmail.com 
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Nesse sentido, governos e instituições precisam assumir responsabilidades 

nesse projeto. Os primeiros, com políticas que permitam avanços e a aprendizagem 

socialmente referenciada; os segundos, com propostas e metodologias focadas na 

qualidade da aprendizagem social, e não apenas nos índices de aprovação. 

Diante disso, a escola tem o importante papel de contribuir na transformação 

das práticas dos alunos, para que eles se tornem mais pensantes, ativos, críticos e 

reflexivos. Gadotti (2000, p. 5) observa que “a função da escola é, cada vez mais, de 

ensinar a pensar criticamente. Para isto, é preciso dominar mais metodologias e 

linguagens”, estas últimas são trabalhadas e aperfeiçoadas, sobretudo, na disciplina 

de Língua Portuguesa (LP).  

O ensino de LP está no currículo desde a educação básica e vem sendo alvo 

de críticas devido à necessidade de aprimorá-lo para que os conteúdos sejam 

historicizados, contextualizados e significados a partir da realidade do aluno. As 

metodologias precisam considerá-lo como ser capaz de pensar e construir, além do 

que ele já conhece sobre a língua, a partir de suas experiências.  

O ensino dessa disciplina muitas vezes tem se mostrado ineficiente, fato que 

observamos dia após dia no âmbito da universidade, já que alunos apresentam 

deficiência nas diversas modalidades, sobretudo oral e escrita. 

Os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (PCNs/LP, 1997, p. 19), 

apontam que “a dificuldade dos alunos universitários em compreender os textos 

propostos para leitura e organizar ideias por escrito de forma legível levou 

universidades a trocar os testes de múltipla escolha dos exames”. Nesse aspecto, os 

professores do Ensino Fundamental e Médio se veem diante da obrigatoriedade de 

ensinar conteúdos voltados para o vestibular e/ou Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM), e os do ensino superior encontram dificuldades para continuar o trabalho 

árduo da construção do conhecimento, visto que a leitura é condição necessária 

para a compreensão de todo o conteúdo escolar e para construção do pensamento 

crítico, abstrato e, sobretudo, autônomo.   

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 62) salientam que o Banco Mundial 

(BM) “recomenda mais atenção aos resultados, sistema de avaliação da 

aprendizagem, inversão em capital humano atentando para a relação custo-
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benefício”. Isso mostra as intenções por trás das propostas de financiamento de tal 

banco para países emergentes, sobretudo nas questões ligadas à educação. 

Ao apresentar tais questionamentos como pano de fundo da pesquisa, 

buscamos respostas sobre os caminhos trilhados para a construção do ensino da 

LP, pautando as discussões na perspectiva crítica de currículo. E ainda perceber as 

contradições que interferem diretamente nas disciplinas escolares, sobretudo na LP. 

Na cidade de Jataí-GO, tais perspectivas no tocante ao ensino da LP não tem 

se mostrado diferente, fator que nos motivou a realizar o presente estudo com vistas 

a contribuições para a formação profissional, partindo da perspectiva de identificação 

das reais dificuldades em implantação das exigências dos órgãos governamentais, 

tendo como base documentos oficiais, evoluindo posteriormente para realização de 

diagnósticos e propostas para o ensino da disciplina em questão. 

Frente ao cenário descrito acima, questionamos: Como está sendo 

desenvolvido o ensino de LP em escolas da rede municipal de Jataí-GO?  

Para responder a tal questionamento, objetivamos: investigar o ensino da LP 

dentro das políticas de currículo para a educação básica em Jataí-GO. 

Percurso Metodológico 

Com o intento de identificação de respostas ao objetivo proposto, realizamos 

uma pesquisa documental com abordagem qualitativa, com vistas à análise 

curricular e planos de aulas.  

Para acessar às documentações referidas, fizemos contato com a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), objetivando descobrir quais caminhos são trilhados 

para o ensino de LP nas escolas da rede municipal, mas para nossa surpresa, 

poucos documentos foram disponibilizados, visto que os documentos oficiais 

relacionados à LP e ao currículo não foram encontrados na SME. Conforme a 

política desse órgão, não se produzem documentos para a posteridade, restando 

apenas algumas atas ou relatórios de encontros de formação continuada, materiais 

que, após análise, não foram considerados relevantes para esta pesquisa. Entre os 

poucos documentos disponibilizados estão 30 planos de aula de LP, fornecidos pela 

SME, os quais foram analisados nessa pesquisa. 

Fizemos uma incursão no pensamento curricular, com ênfase na perspectiva 

crítica. Isso foi necessário para verificarmos os avanços significativos e qualitativos, 
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visto que somente os avanços quantitativos são percebidos em textos publicados 

pelo governo em documentos oficiais.  

Organizamos um referencial de análise, visto que a pesquisa buscava 

responder a algumas questões de natureza qualitativa. Analisamos algumas 

categorias, entre elas: reprodução cultural do currículo e ressignificação do currículo.  

Optamos por utilizar o referencial teórico que destaca a perspectiva crítica de 

currículo por meio dos pensamentos de Apple (1989, 1994, 2001, 2002), Giroux 

(1986, 1997, 1999, 2002), Arroyo (2007, 2011) e McLaren (1997, 2000). Nesse 

sentido, Apple (1989, p. 123), enfatiza que a “pedagogia crítica está 

fundamentalmente preocupada com a compreensão do relacionamento entre poder 

e conhecimento”.  

Tal perspectiva aponta para a necessidade de se entender a relação entre 

conhecimento e poder, ou seja, a maneira que se encara a importância de 

empoderamento do aluno via conhecimento, ao mesmo tempo em que se questiona 

a força de alguns conteúdos e formas em detrimento de outros.  

Os dados coletados foram analisados com base no referencial teórico que 

priorizou o pensamento curricular na perspectiva crítica, valorizando a recuperação 

histórica, a descrição e a análise da realidade a ser desvelada, visto que se pretende 

mostrar a realidade que envolve o ensino da LP no município por meio dos 

documentos decorrentes das políticas educacionais de currículo.  

Análise dos dados apresentados nos documentos e a discussão das 

categorias   

Começamos as análises pelos PCNs/LP/1997 e percebemos que eles foram 

divididos em três partes: 1) apresentação da área de LP, 2) conteúdo do ensino da 

LP e 3) LP nos ciclos iniciais. 

A Matriz Curricular de Jataí respalda o ensino de LP e reserva uma Carga 

Horária Semanal (CHS) de oito horas/relógio para o 1º e 2º anos, perfazendo um 

total de 320 horas anuais e cinco horas/aulas – 200 horas anuais – nas demais 

séries do Ensino Fundamental. Para cada ano traz os eixos, os direitos de 

aprendizagem, a progressão, os conteúdos e os procedimentos didáticos a serem 

adotados para atingir as metas de aprendizagem para cada bimestre.  
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Tivemos acesso aos documentos de 1º ao 5º ano referentes aos anos de 

2013 e 2014. A nomenclatura dos eixos observados em LP varia de acordo com as 

séries. Na matriz de referência, há destaques para: leitura, produção de textos 

escritos, oralidade, análise linguística: discursividade, textualidade e normatividade, 

e análise linguística: apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Os Direitos de Aprendizagem para o 1º ano (2014, p. 3-4) contemplam 

determinados objetivos de se trabalhar com alguns conteúdos, como mostra o 

exemplo: “Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a 

serem lidos pelo professor ou pelas crianças” – isso sugere textos não verbais e 

listas temáticas no 1º e 2º ano para serem abordados nas aulas e, de fato, há 

semelhança dessa matriz de LP com o que figura nos Referenciais do estado de 

Goiás. Na Matriz do 3º ano, os conteúdos contemplam atividades como sinalização 

de trânsito e pesquisa em dicionário e em outdoors. 

Para o 4º ano, as nomenclaturas dos eixos aparecem com outros nomes – 

prática de leitura, prática escrita e produção de texto e língua oral –, assim como os 

direitos de aprendizagem, os conteúdos e os procedimentos didáticos. Nos 

conteúdos, há sugestão de leitura de textos variados, como bilhete, e-mail e receitas. 

Já a Matriz Curricular destinada ao 5º ano, além dos eixos iguais aos do 4º 

ano, traz uma novidade ao informar os descritores da Prova Brasil para cada eixo a 

ser trabalhado e avaliado, o que indica preocupação maior com essa prova.  

Visando o entendimento e reflexão sobre a abrangência de tais documentos, 

segue as análises discutidas nas categorias propostas: 

Reprodução cultural do currículo 

Segundo essa categoria, o currículo é visto como modelo fechado e reduzido, 

ocupando-se da reprodução de conteúdo. A falta de questionamentos sobre qual 

conhecimento e a quem deve ser ensinado caracteriza a reprodução cultural do 

currículo. Ademais, a ausência de contextualização e de significação histórica dos 

saberes marca a reprodução cultural, pois esta transfere culturas alheias, distantes 

da realidade do aluno e, com frequência, sem que esse currículo lhe traga proveito. 

Nos seis planos de aula do 1º ano – identificados doravante por (1) –, 

identificamos semelhanças com os demais planos ora analisados. Todos convergem 

para um currículo centrado na reprodução cultural e na manutenção das relações de 
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poder vigentes. Os objetivos e a forma como são detalhados nos planos de aula, por 

meio dos verbos, indicam essa reprodução. 

Para Apple (1989, p. 181), “a educação ‘funciona’ para sustentar a 

manutenção do nosso presente modo de produção”. Infelizmente, isso tem se 

perpetuado anos a fio, pois professores e comunidade escolar parecem concordar 

com tal modelo que mais parece uma fábrica de formar pessoas e gerar lucros. 

Nesse viés, alguns professores detalharam os objetivos de acordo a atividade 

trabalhada. Ao compreender a necessidade de ampliá-los, foram definidos até cinco 

objetivos para uma única atividade ou aula, enquanto a maioria utilizou apenas um 

objetivo para a sequência de atividades a serem realizadas em um dia. É o caso do 

P1 (1), no qual a professora sugere três objetivos para a aula de LP, a saber: 1) 

“escrever e reconhecer o próprio nome”; 2) “escrever e reconhecer o nome da 

professora”; e 3) “reconhecer e escrever todas as letras do alfabeto em letra-bastão” 

–  tais objetivos foram pensados para uma aula que foi dada no dia 9 de março de 

2015. Então nos perguntamos se em pouco mais de um mês de aula já seria 

possível que todas as crianças daquela turma alcançassem tais objetivos, visto que 

os demais planos de aula com datas próximas focavam seus objetivos em 

reconhecer e fixar as letras “b” ou “d”. Supondo que isso seja possível, surgem 

dúvidas sobre os motivos de algumas turmas se adiantarem e outras não.  

As orientações presentes na apostila com direitos de aprendizagem para este 

ano escolar é de que a escrita seja feita tendo a professora como escriba. Nesse 

caso, pode haver uma contradição quanto aos objetivos que não acompanham o 

período letivo a que o plano foi aplicado. Observamos ainda que, segundo as 

orientações do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), as crianças 

sejam alfabetizadas até o 3º ano – tal atividade foi proposta no início do ano letivo 

para uma turma de 1º ano, ou seja, no começo da alfabetização. Percebe-se um 

aligeiramento promovido pela professora, de modo a imaginar que os conteúdos 

precisam ser “passados”, mesmo que os alunos não demonstrem condições de 

aprendizagem. Apple (1989), Giroux (1997) e Silva (2010) concordam com esse 

aspecto ao mencionarem que o currículo nem sempre está condizente com as reais 

necessidades do contexto em que é desenvolvido, dado que apenas foi proposto 
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para seguir parâmetros e prazos postos por outrem – são, portanto, prazos e 

formatos que definem um currículo técnico onde tudo já está fechado.  

Os seis planos de aula do 2º ano – identificados doravante por (2) – podem 

representar os demais, uma vez que há neles características semelhantes aos 

planos de aula dos anos subsequentes (até o 5º ano). Nota-se, neles, uma 

preocupação com a proposta de desenvolvimento curricular compromissada com a 

reprodução cultural. 

Em todos os planos de aula do 2º ano constatamos, por exemplo, a oração 

(momento religioso) como um dos elementos integrantes da aula. Em um sistema 

público de ensino, não é difícil verificar que dele fazem parte as famílias em sua 

diversidade cultural, étnica, política e religiosa. Ora, como a escola pública é 

considerada uma instituição laica, percebe-se que ainda assim se trabalha para 

perpetuar determinada crença como se ela fosse única ou necessária aos bons 

costumes da sociedade, isto é, obrigatória na escola. Diante disso, pergunta-se: 

Qual seria a relação da oração inicial – mesmo que espontânea em alguns 

momentos, conforme registrado em alguns planos –, com o ensino da LP? Não se 

percebe nenhuma analogia, embora no item Atividades de Rotina a Exploração do 

ambiente alfabetizador faça parte desse momento inicial da maioria das aulas de LP. 

De fato, não há detalhamento sobre isso, de modo que não é possível perceber 

como esse ambiente, com oração, possa ser alfabetizador na LP.  Alfabetiza-se na 

religião de modo determinado e impositivo, já que não se pergunta aos alunos se 

gostariam de participar daquele momento. 

Outra questão importante foi a abordagem, em três planos, do conteúdo carta. 

Não percebemos a intenção de se trabalhar tal conteúdo para aproximar o aluno do 

real, ou seja, para ele perceber a realidade em que vive, comparando situações.  

Talvez o ponto de partida tenha sido: “meus alunos não usam e-mail, então 

usarei o modelo da carta”. Sem impor culpa ao/à docente, é possível inferir que 

este/a tomou o caminho mais curto e fácil de trabalhar: adequar a realidade para 

menos. A isso Freire (1967, p. 39) chamaria de “negação do mundo como uma 

realidade ausente do homem”.  

Não há indicação de que fora utilizada uma contextualização sobre a 

realidade de mudanças relacionadas ao avanço da tecnologia. É, de fato, um tema 
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que oferece diversas possibilidades para exploração – quem sabe, uma visita aos 

Correios ou uma palestra com um carteiro, por exemplo, para mostrar o seu 

trabalho. No entanto, o que está exposto é a antiga formatação de um ensino 

reduzido e mecânico que reforça o caráter de reprodução de conteúdo. 

Para desenvolver a leitura e a escrita, os planos não trazem elementos que 

incentivem a criticidade ou que estimulem o potencial do aluno. O modo como são 

indicados os objetivos, os procedimentos e a avaliação não apontam para uma 

prática de incitar a compreensão da realidade. Aborda-se a leitura de maneira 

formatada, com perguntas indicando respostas prontas sobre a capa, os 

personagens, o que os alunos esperavam acontecer na história e sobre qual seria o 

final. 

Outros elementos como espaço, tempo e o possível despertar crítico a partir 

daquela história lida não foram percebidos.  

Ressignificação do currículo 

A padronização produzida pelos docentes, bem como a descontextualização 

do conhecimento trabalhado promovida por eles, atesta uma qualidade sem sujeitos 

ou um saber desvinculado dos indivíduos que ali estão. A ressignificação do 

currículo parece ser um projeto totalmente desconhecido ou desnecessário; até 

parece que a educação segue normalmente sem que os sujeitos envolvidos no 

processo e interessados nos resultados sejam ouvidos e atendidos em suas 

demandas. 

Ao analisar os planos de aula, notamos a preocupação dos docentes no 

sentido de trabalhar algo pronto, inclusive com a chancela da SME. Podemos inferir 

que os professores parecem mais seguros ao ensinar segundo o modelo tradicional, 

em que eles são os donos do saber e os alunos, “tábulas rasas” que precisam 

receber o conhecimento. A perspectiva da construção dos saberes não é percebida. 

Como lembra Esteban (2014), se uma criança se depara com múltiplas 

formas de escrita em lugares variados, as hipóteses que ela levanta são muitas, e 

estas podem enriquecer os espaços educativos em sala de aula. Isso, porém, não 

aparece nos planos de aula. 

Verificamos que os procedimentos metodológicos estão presentes na maioria 

dos planos de aulas, o que indicaria a preocupação dos professores e das escolas, 
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com aprovação do setor da SME, no que tange à metodologia de trabalho para o 

melhor ensino.  

Apesar disso, esse elemento ou categoria não é entendido pela maioria, pois 

o detalhamento não aparece. Seria nesse espaço que os planos deveriam trazer, de 

modo detalhado, os procedimentos de ensino, tendo em vista a aprendizagem de 

qualidade social. Isso permitiria valorizar os saberes dos alunos, para que eles 

pudessem confrontar “suas múltiplas experiências com a escrita, inclusive as 

escolares” (ESTEBAM, 2014, p. 6) e criar hipóteses, fazer tentativas e consolidar 

aprendizagens.  

O pensamento de Giroux (1986) demonstra que os docentes não apenas 

identifiquem a força ideológica do currículo posto, mas também percebam as 

possibilidades de transformação pelo seu trabalho. Eles precisam notar a construção 

social dos mais variados tipos de conhecimento, ou seja, constatar a importância do 

conjunto de experiências e de subjetividades presentes na sala de aula. Tal 

procedimento seria uma forma de política ressignificada. 

A categoria da ressignificação do currículo aponta para o desafio de significá-

lo a partir do conhecimento que se tem da realidade vivida pela comunidade escolar. 

Ressignificar aponta para práticas nas quais: 

Os professores podem ser vistos não simplesmente como ‘operadores 
profissionalmente preparados’ para efetivamente atingirem quaisquer metas 
a eles apresentadas. Em vez disso, eles deveriam ser vistos como homens 
e mulheres livres, com uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao 
fomento da capacidade crítica dos jovens (GIROUX, 1997, p. 161). 

 

Ao verificarmos os elementos dos planos em busca de algo que nos 

mostrasse que, em algum momento, o currículo embutido neles pudesse ser 

ressignificado, ficamos com a sensação de que muito ainda precisa ser feito. 

Infelizmente, verificamos o oposto.  

Esse conjunto de planos pouco nos indicou que na construção de saberes 

possa ser considerada a bagagem cultural dos alunos. No caso dos seis planos do 

1º ano, os objetivos de cinco deles contemplaram “escrever e reconhecer letras do 

próprio nome ou da professora ou outras letras do alfabeto”; e “conhecer 

características da parlenda, desenvolver a oralidade ou ainda desenvolver a leitura e 

escrita”. No entanto, nem sempre as ações visualizadas nos procedimentos 
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metodológicos indicam coerência para alcançar tais objetivos, o que demonstra 

contradições e ideologias praticadas e aceitas por aquelas docentes.  

Os conteúdos sugeridos são: “explorar letra b/B; rótulos e embalagens; 

parlendas; cartaz sobre dengue e escrita do nome. Outros dois planos não 

especificam os conteúdos trabalhados, em que não fica claro se os conteúdos estão 

condizentes com os procedimentos metodológicos e direitos de aprendizagem, visto 

que os procedimentos metodológicos estão reduzidos à mínimas explicações sobre 

repetições para fixar e memorizar. Não conseguimos constatar se há contribuições 

para a construção de conhecimento e sentidos a partir da “valorização dos saberes 

produzidos [também] pelos educandos” propagados por Arroyo (2011). 

A exemplo do P2 (1), em que a professora sugere uma roda de conversa com 

as crianças com o objetivo de participar de situações que envolvem momentos de 

escuta e fala, a atividade indicada faria muito sentido se tivesse explorado as 

experiências e subjetividades de cada criança, os seus gostos e até mesmo suas 

queixas; contudo, o plano finaliza sem indicar o modo como seria realizada essa 

atividade. Se houve algum momento posterior com tentativas de escrita – próprias 

para essa faixa etária, não é possível dizer a partir da análise do plano; se isso fosse 

importante e destaque na aula, certamente seria evidenciado no plano. Tais 

aspectos podem ser verificados em McLaren (2000, p. 31): “não há realidade, em si, 

que não seja, ao mesmo tempo, uma realidade ‘como a vemos’. A realidade é um 

produto das linguagens críticas que usamos para descrevê-las”.  

As atividades para o trabalho com a escrita são xerocopiadas e estão 

presentes em quase todos os planos, ao passo que são distribuídas e explicadas 

pela professora. Enquanto isso, a docente propõe “caminhar pela sala enquanto os 

alunos fazem”. Cópias do livro didático ou do quadro-negro para o caderno estão 

presentes como principais atividades de cinco dos seis planos. Diante disso, como 

deve ser pensada a democracia nas aulas em que a cópia está presente como 

principal atividade de escrita? E ouvir a professora em leituras ou ler coletivamente 

pode ajudar os alunos a reconhecerem seus direitos e deveres como cidadãos?  

Acreditamos que a leitura e a escrita possam ser o elo para ambas as 

proposições dos autores. Sobre isso, Raimann (2013, p. 4) entende que “é notório 

que as práticas educativas estão carregadas de sentido a partir de determinados 
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contextos em que elas se realizam”. No caso dos planos de aula analisados, o 

sentido percebido é de um trabalho alienado e focado em relações de poder 

mantidas por muitos anos e sem a intenção de mudança.  

Ao abordar as questões relativas à leitura e escrita, nesse formato 

determinista não observamos como pode ser abordada a democracia, visto que as 

atividades e os textos trabalhados não parecem significativos. Também não parecem 

valorizar a manifestação dos alunos enquanto sujeitos de ação, no momento, são 

vistos apenas como futuros “cidadãos”, geradores de mão de obra e lucros. 

Considerações finais 

Ao pesquisar sobre as políticas de currículo para o ensino de LP em Jataí, 

mesmo que não tenhamos tido acesso a um currículo para análise, deparamos com 

elementos indicando que as orientações seguidas são reflexos das políticas 

estaduais e federais, tendo em vista que o documento os direitos de aprendizagem 

(grifo nosso), que é a base da orientação para os professores de LP, faz parte do 

Currículo-Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás que, por sua vez, 

segue sugestões dos PCNs e do PNE.  

Além disso, das categorias de análise definidas para este estudo, a primeira 

delas pode ser observada nos planos muito facilmente, ao passo que a outra está 

velada. Isso revela que o ensino de LP segue uma perspectiva de reprodução social 

e cultural, visto que foram desvelados, nos planos, indícios de que o formato de 

trabalho não contempla a formação política do aluno ou de sua emancipação, muito 

menos da construção do conhecimento contextualizado e histórico. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho, é apresentar o projeto do PIBID, Letras-Inglês, 
bem como as teorias e os métodos utilizados para fundamentar a prática pedagógica 
do ensino de língua inglesa na escola parceira, Marcondes de Godoy, nos ensinos 
fundamental e médio. A metodologia utilizada para a execução deste projeto é a 
Linguística de Corpus; o corpus usado nesse trabalho são as provas de inglês do 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), compiladas do site do INEP, dos anos de 
2010 a 2016. A análise linguística deste corpus é feita por meio do programa 
computacional WordSmith Tools 6.0 – WST - (SCOTT, 2014), que possui as 
seguintes ferramentas: lista de palavras e o Concordanciador. Por meio da análise 
feita desse corpus, produzimos atividades voltadas para o ensino de léxico e das 
estruturas linguísticas da língua inglesa, para os alunos da escola parceira. O 
principal resultado, é a elaboração do material didático voltado para os alunos que 
desejam prestar o ENEM, bem como material para o ensino do inglês como língua 
estrangeira nas escolas públicas e privadas. 
 
 Palavras-chave: Linguística de Corpus. Ensino de inglês. ENEM.  

 

Introdução 

 

O programa institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), tem como 

objetivo a formação de professores, iniciada ou continuada. Em relação a formação 

inicial, é de fundamental importância, a medida preparatória para o ingresso do 

aluno na vida docente, o que acontece por meio da inserção do graduando na 

escola pública. Já a formação continuada garante a atualização profissional do 
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professor, através do contato com a academia, que dá acesso as novas teorias de 

ensino e aprendizagem.  

A Escola Estadual Marcondes de Godoy, parceira do PIBID, subprojeto Letras 

Inglês, permite que o graduando bolsista possa ministrar oficinas para os ensinos 

fundamental e médio, o que agrega muito para uma futura experiência de docência. 

A escola conta com aproximadamente 365 alunos, subdivididos entre ensino 

fundamental 2 e médio, localizada no centro da cidade e recebe alunos de vários 

setores, o que gera um alunado bem heterogêneo.  

Através das atividades desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID, os alunos da 

escola parceira têm a oportunidade de ter um contato maior com a língua inglesa, 

por meio das oficinas preparadas pelos bolsistas com a supervisão dos 

coordenadores e supervisores, voltadas para o aprendizado da língua inglesa e a 

preparação do aluno para a prova do ENEM. As atividades preparadas pelos 

bolsistas são feitas com base nas provas de inglês do ENEM, pois assim os alunos 

já podem ter contato com o conteúdo da prova, bem como se preparar e treinar para 

fazê-la, com mais segurança e tranquilidade.  

Como projeto, o objetivo geral desse trabalho é ensinar a língua inglesa por 

meio do léxico e estruturas linguísticas provenientes das provas do ENEM de 2010 a 

2016 para alunos do ensino fundamental 2 e médio. Dentre os objetivos específicos, 

temos: 

I. Compilar o corpus do ENEM do site do INEP; 

II. Produzir a lista de palavras com o WST 6.0; 

III. Criar exercícios para o ensino e aprendizagem do vocabulário concreto por 

meio de imagens;  

IV. Produzir definições bilíngues para o ensino do vocabulário concreto e 

abstrato; 

V. Criar exercícios para o ensino de estruturas linguísticas baseado em suas fun-

ções; 

VI. Ampliar o vocabulário dos alunos; 

VII. Desenvolver estratégias de leitura e análise de textos. 
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   Ao cumprir esses objetivos, buscamos explorar o corpus do ENEM, usá-lo 

como fonte para elaboração e condução das atividades de ensino do léxico e 

estruturas da língua inglesa, de forma a levar os alunos a dominarem a leitura e 

compreensão de textos para que tenham rendimento satisfatório nas provas e 

exames, dentre eles o ENEM. Ressaltamos a importância do ENEM como exame 

que dá ao aluno acesso ao ensino superior, passo importante para sua formação 

profissional. 

 

Desenvolvimento 

         O ensino da língua inglesa, no contexto do ensino da escola pública, foca 

como habilidade principal a leitura e compreensão textual. Para que o aluno consiga 

desenvolver essa habilidade, é necessário que haja o ensino de estruturas 

linguísticas e do léxico dessa língua, de forma a possibilitar ao aluno a compreensão 

do que está sendo dito. 

         Assim, “se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar 

entre o léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico: compreenderia mais um 

texto identificando seu vocabulário, do que conhecendo sua sintaxe” (LEFFA, 2000, 

p.19). Apoiados na fala de Leffa (2000), buscamos ensinar o léxico, nas suas mais 

diferentes propostas para o ensino, por meio de definições, imagens, campos 

semânticos, antonímia, sinonímia, prefixos e sufixos, cognatos e não cognatos 

(falsos cognatos). 

         Algumas propostas de ensino de línguas, com foco no léxico, surgiram nos 

anos de 1980, dentre eles o Lexical Approach (Abordagem Lexical) desenvolvida por 

Lewis (1993). O Lexical Approach tem como característica principal a centralidade 

do léxico no conteúdo e na metodologia. Lewis (1993) reconhece quatro tipos de 

itens lexicais, a saber: 1) palavras e polipalavras; 2) colocações; 3) enunciados 

institucionalizados; e 4) expressões ou estruturas frasais. As palavras são 

consideradas elementos independentes, porém a mudança pode ocasionar a 

mudança de significado de um enunciado. Já as polipalavras funcionam como uma 

extensão dessa categoria, por exemplo as chamadas expressões idiomáticas. As 
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colocações, por sua vez, são um conjunto de palavras que aparecem sempre 

reunidas, com muita ocorrência, por exemplo: rainy day (dia chuvoso). Os 

enunciados institucionalizados são aqueles muito mais presentes na linguagem oral 

que na escrita e tem um significado mais pragmático do que referencial. E, por fim, 

as expressões ou estruturas frasais, que são a versão escrita dos discursos 

institucionalizados, ou seja, são as características do discurso que nos permitem 

compreender um texto complexo, segundo Lewis (1993), um curso de qualidade de 

língua estrangeira deve balancear esses quatro itens lexicais de acordo com o perfil 

dos alunos. 

         Em relação à metodologia, começamos compilando o corpus das provas do 

ENEM 2010-2016, disponíveis no site on-line do INEP , disponível em < 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos >. Em 

seguida, fizemos a seleção das provas de inglês do ENEM, também no site do INEP; 

elas se encontram em formato de PDF, mas salvamos em formato txt, para que 

sejam legíveis pelo programa computacional WordSmith Tools 6.0. 

         Posteriormente, o corpus foi processado por duas ferramentas do programa 

WST 6.0: A wordlist (lista de palavras), que disponibiliza, ao pesquisador, dados 

quantitativos do corpus, isto é, produz uma lista de todas palavras diferentes 

existentes no texto, bem como a frequência de suas ocorrências. Já Viana e Tagnin 

(2010) definem a lista de palavras, subdividindo-as em ordem de frequência ou 

alfabética. Em nosso trabalho importa a ordem de frequência, e os autores a definem 

assim: “lista em que as palavras são apresentadas a partir das mais frequentes até 

as menos frequentes” (p.359). Veja a imagem abaixo. 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
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Figura 1. Visão parcial da lista de palavras em ordem de frequência do corpus do ENEM (2010-2016). 
Fonte: autor 

 

Na WordList, do corpus do ENEM, nota-se então, que a palavra mais 

recorrente é o artigo The, o que não contraria a análise feita em corpus de língua 

inglesa;caso fosse um corpus de português, a palavra mais recorrente seria  a 

preposição de.  

Abaixo segue a lista de palavras em ordem alfabética, que é “lista em que as 

palavras são apresentadas em ordem alfabética. Em geral, permite também a ordem 

reversa, ou seja, a listagem alfabética pelo final da palavra...” (VIANA e TAGNIN, 

2010). 
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Figura 2. Vista parcial da lista de palavras em ordem alfabética do corpus do ENEM. 

Fonte: autor 
 

         A figura 2 também é proveniente da WordList, contudo está em ordem 

alfabética, e não mais por ordem de frequência, nota-se então que o artigo “a” é o 

primeiro da lista de palavras. 

        A segunda ferramenta utilizada foi o Concord Concordanciador), que 

disponibiliza a localização de uma palavra em seu contexto. A ordem desses dados 

pode ser escolhida pelo pesquisador, de modo que possibilite o levantamento do 

vocabulário específico; a ordem pode ser alfabética ou baseada na frequência. Para 

nós, o mais importante é a ordem de frequência em que as palavras aparecem no 

corpus do ENEM, havendo prioridade nas palavras mais recorrentes. Adiante segue 

o exemplo do concordanciador mostrando as diferentes ocorrências do artigo The no 

corpus do ENEM. 
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Figura 3. Vista parcial da linha de concordância para o termo the no corpus do ENEM. 

Fonte: autor 
 

Na imagem 3, visualizamos o termo “the” (o mais recorrente na WordList pela 

ordem de frequência) analisado pela ferramenta concord, que nos possibilita ver 

todas as vezes em o artigo ocorre nos textos em diferentes momentos. 

As atividades produzidas para serem desenvolvidas com os alunos segue a 

seguinte sistematização: o primeiro passo é a associação de palavras às imagens; 

no segundo momento é desenvolvida a associação dos termos às suas respectivas 

definições/traduções. Após ter feito isso, aplicamos atividades de verdadeiro ou falso 

e de completar os espaços em brancos; à medida em que as atividades são 

desenvolvidas, aumentamos a complexidade das atividades. Por fim, os alunos 

interpretam o texto e respondem as perguntas provenientes das provas do ENEM. 

          A ferramenta lista de palavras organiza as palavras por frequência de uso, nos 

textos contidos nas provas do ENEM. Desse modo, é possível a preparação de 

aulas usando o vocábulo específico diretamente das provas do ENEM para os 

alunos do ensino fundamental e médio. A partir do padrão de frequência das 

palavras, as atividades para o ensino do léxico e das estruturas linguísticas são 

elaboradas, sendo que as palavras mais recorrentes, serão utilizadas primeiro para 

elaboração das atividades. 
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          O intuito deste projeto é fazer com que o ensino de língua inglesa seja eficaz, 

levando o aluno a aprender novas palavras, tendo, no final, um resultado satisfatório 

que permita um aprendizado significativo e a consequente aprovação em exames de 

língua inglesa.  

         Para atingir esses objetivos, trabalharemos com três princípios: o princípio 

sensualista, o princípio de ordem e o princípio de prazer propostos por Comenius 

(YAMAMOTO, 2011). A associação de palavras às imagens faz parte do princípio 

sensualista, no qual a visão é utilizada para se interpretar um conceito acerca de 

uma palavra ou termo específico.  

         Com esta estratégia, o aluno é incentivado a fazer associações entre a imagem 

e a palavra, o que o conduz à compreensão dos significados sem passar por uma 

tradução. Logo, o aluno saberá a tradução ao associar a mesma ideia à sua língua 

materna. Esse estímulo faz com que o aluno realmente internalize o conteúdo de 

forma mais simples.  

         Após trabalhar as associações de imagens e palavras, partimos para as 

definições, aquelas contidas no dicionário. Esta etapa é importante, pois há, em todo 

o léxico, uma série de palavras que possuem uma mesma tradução, os homônimos, 

porém, não partilham de mesmo significado. É necessário saber suas diferenças e é 

neste momento que a introdução das definições complementam o aprendizado. 

Além dessa vantagem, as definições ajudam a trabalhar o vocabulário abstrato, já 

que sua descrição imagética é mais difícil e promoveria a confusão de conceitos no 

momento da aprendizagem caso imagens fossem usadas. Depois explicamos 

rapidamente a estrutura gramatical presente no minitexto que vai ser usado, e 

aplicamos atividade logo após. Por último, estregamos o minitexto, e logo após as 

atividades para os alunos aplicarem o que compreenderam. 

Como exemplo temos a oficina “The Weather Man”: 
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Figura 4. Atividades de associação – imagens, palavras e suas definições 

Fonte: Cabral e Yamamoto (2017) 
 

         Na imagem 4 podemos ver as duas primeiras atividades das oficinas aplicadas 

para os alunos, que é a associação de palavras as imagens, e a associação da 

palavra ao seu conceito/tradução. 

 Adiante é possível observar algumas formas de se trabalhar as estruturas da 

língua inglesa. 

 

 

Figura 5. Ensino de estruturas linguísticas do inglês. 
Fonte: Cabral e Yamamoto (2017) 

 

         A imagem 5 nos mostra, a segunda etapa de atividades, que é uma explicação 

rápida sobre a estrutura gramatical abordada no minitexto que foi trabalhado e os 

exercícios para que os alunos aplicassem o que aprenderam da língua com uma 

atividade de completar os espaços em branco. 
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Figura 6.  Texto integral sobre o Tempo em inglês 
Fonte: Cabral e Yamamoto (2017) 

 

         A imagem 6 é basicamente o minitexto trabalhado com os alunos nesta oficina, 

que aborda o vocabulário visto em outras atividades anteriores, então quando o 

aluno tiver contato com o minitexto, ele já vai ter um embasamento do vocabulário e 

da estrutura gramatical, o que facilitará sua compreensão do texto. 

 

Figura 7. Atividade de compreensão escrita 
Fonte: Cabral e Yamamoto (2017) 

 

          Para finalizar, temos a útima atividade, a qual podemos vizualizar, na imagem 

7, que pede para o aluno praticar o que compreendeu do minitexto. A primeira 

atividade pede para ligar a palavra ao respectivo conceito/tradução, e a última é uma 

atividade de (true or false) “verdadeiro ou falso” 
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Considerações Finais 

O trabalho exposto, além de atingir as metas do PIBID, formando professores 

e oferecendo apoio aos que exercem a docência, também visa à divulgação e 

popularização da língua inglesa dentro das escolas, aumentando assim a adesão à 

língua inglesa pelos alunos e contribuindo para o melhor rendimento dos alunos no 

Exame Nacional do Ensino Médio, e também contribuir para a desmistificação da 

teoria que não se aprende a língua inglesa na escola pública. 

As estruturas linguísticas forma trabalhadas dentro do que entendemos ser 

ensino da língua contrapondo o ensino sobre a língua, na qual privilegiamos o 

ensino da língua em uso ao ensino de nomenclaturas gramaticais. Dessa forma, 

implementamos o aprendizado da língua por meio de estratégias diversas de ensino, 

bem como promovemos o domínio do léxico e estruturas da língua para que o aluno 

possa ler, compreender e responder às necessidades de uso da língua inglesa em 

contexto educacional de sala de aulas e de exames como o ENEM. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DE ALGUNS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 
À FORMAÇÃO DO EDUCADOR MATEMÁTICO 

 

COSTA, Wanderleya Nara Gonçalves1 - ICET/CUA/UFMT 

PAMPLONA, Admur Severino2 – ICET/CUA/UFMT 

Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Neste trabalho, discutimos a influência do PET (Programa de Educação 
Tutorial), do PIBID (Programa Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência) e do 
Programa de Tutoria, dentre outros, na formação dos estudantes do curso 
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do 
Araguaia. Para captar as avaliações de ex-participantes dos programas, 
metodologicamente, seguimos a perspectiva benjaminiana, nas quais narrativas 
memorialísticas são observadas como mônadas - pequenas crônicas que expõem 
fragmentos de histórias pessoais, mas que, juntas, exibem a capacidade de dar 
sentido a um contexto maior. Posteriormente, o olhar para as reminiscências dos 
sujeitos acerca da sua participação nos programas foi realizado tomando como 
referência teórica o conceito da aprendizagem situada em comunidades de prática. 
Então, tornou-se possível destacar que o trabalho em equipe e o compartilhamento 
de espaços, de interesses e de tarefas que ocorrem na participação nos programas 
foram capazes de articular, de modo contínuo e intenso, as dimensões teórica e 
prática para a formação docente.  
Palavras-chave: Licenciatura em Matemática. Comunidades de Prática. 
Aprendizagem.  
 

Introdução 

Por muito tempo, a formação inicial de professores esteve polarizada entre 

teoria e prática.  Mas, como afirma Trevisan (2011), a dicotomia entre teoria e prática 

– assim como entre aparência e essência, corpo e alma, normativo e vivido ─ teve 

origem “a partir do platonismo, recebeu reforço na filosofia moderna (epistemologia) 

e mais tarde no positivismo. Por isso, não é capaz de dar conta analiticamente da 

formação do professor no ambiente de complexidade dos novos fenômenos 

culturais” (TREVISAN, 2011, p. 197). Assim, atualmente, no cenário de 

contraposição ao distanciamento entre teoria e prática que por décadas marcou os 

cursos de graduação, as Licenciaturas têm sido colocadas frente ao desafio de 
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alinhar-se à mudança de paradigma que norteia a compreensão moderna do 

conhecimento e, também, às novas determinações legais. 

Neste sentido, o relatório da UNESCO (1998) sobre a Declaração Mundial 

sobre Educação Superior no século XXI, já ressaltava a necessidade de capacitar as 

universidades para:  

[...] educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãos responsáveis, 
capazes de atender às necessidades de todos os aspectos da atividade 
humana, oferecendo-lhes qualificações relevantes, incluindo capacitações 
profissionais nas quais sejam combinados conhecimentos teóricos e 
práticos de alto nível mediante cursos e programas que se adaptem 
constantemente às necessidades presentes e futuras da sociedade [...] 
(UNESCO, 1998, artigo 1º letra a). 

 

Observe-se, pois, que o trecho acima destacado sugere que a aproximação 

entre teoria e prática ocorra não apenas por meio de cursos – ou disciplinas -, mas 

também de programas desenvolvidos pela universidade. Este tem sido o mote que 

orienta, por exemplo, o estabelecimento do PET (Programa de Educação Tutorial), 

do PIBID (Programa Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência) e do Programa 

de Tutoria da UFMT – programas que se pautam no reconhecimento de que teoria e 

prática devem ser continuamente articuladas ao longo da formação profissional 

docente. Mas cabe o questionamento acerca do impacto que, de fato, estes 

programas têm causado à formação dos licenciandos.  

Para efetuarmos uma análise neste sentido, colocamos a seguinte questão de 

pesquisa: como os ex-estudantes da Licenciatura em Matemática do Campus 

Universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso avaliam sua 

participação em programas que, de algum modo, se voltam para a formação docente 

tendo como eixo articulador a íntima relação entre teoria e prática? 

Atrelado a esta questão, está o objetivo maior de perceber como – ou se – os 

programas nos quais os estudantes participaram podem inspirar posturas, práticas e 

atitudes que, quando integradas a outras atividades do Curso, possam ter um efeito 

multiplicador capaz de beneficiar estudantes que não participam destes grupos.  

 

 

Desenvolvimento 
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Referências teóricas 

Como discutido em Pamplona (2009) e em Pamplona e Carvalho (2001), sob 

a perspectiva histórico-cultural, as atividades, as tarefas, as funções e as 

compreensões humanas não existem isoladamente, são partes de sistemas de 

relações mais gerais nas quais têm significado. Esta concepção deu origem ao 

entendimento da aprendizagem como um fenômeno situado, construído social e 

historicamente pelas pessoas em atividade no e com o mundo.  Tal entendimento 

coaduna-se com a Teoria de Aprendizagem Situada proposta por Jean Lave e com a 

Teoria da Aprendizagem Situada em Comunidades de Prática, – formalizada por 

Etiene Wenger a partir de seus trabalhos com Lave (LAVE e WENGER, 1991) – nos 

quais buscamos respaldo para nossas propostas de formação e de pesquisa.  

É a partir deste contexto teórico que concebemos a formação docente como 

um processo por meio do qual os professores vão aprendendo e se transformando, 

se constituindo por meio de práticas, da sua relação com colegas, das trocas de 

conhecimentos e experiências que venham a estabelecer, nas suas relações com os 

conhecimentos institucionalizados e a partir dos estudos teóricos que realizam, 

dentre outros.  

Para realizarmos nossas análises, disporemos, nos parágrafos seguintes, de 

alguns elementos da teoria elaborada por Lave e Wenger (1991), pois a partir da 

perspectiva por eles elaborada, a aprendizagem dos professores pode ocorrer, 

sobretudo, a partir de trocas entre pessoas que possuem diferentes níveis de 

conhecimento, na partilha de saberes, histórias e experiências que contribuam para 

o conhecimento dos demais, numa perspectiva de formação no qual o aspecto 

fulcral é a concepção do conhecimento como uma construção social.   

Esses autores afirmam que, nos grupos de professores, é possível 

estabelecer um forte sentido de identidade profissional, capaz de contribuir para que 

os membros modifiquem suas práticas e seus percursos de desenvolvimento 

profissional. Então, na interação constante e intensa com os seus pares, o membro 

da comunidade de prática torna-se responsável pela sua própria aprendizagem a 

partir de um ambiente no qual, em geral, emerge uma multiplicidade de perspectivas 

teóricas, metodológicas e práticas. 
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Em Wenger (2001) e Wenger et al (2002) se afirma que são três os elementos 

estruturais nas comunidades de prática: o Domínio, a Comunidade e a Prática. A 

comunidade é um grupo de pessoas que se reconhecem mutuamente como 

associadas a determinados fazeres e está inerentemente relacionado a uma prática 

social. O domínio é um conjunto, uma base comum de trabalho, que auxilia a criar e 

desenvolver uma identidade, legitimando a existência da comunidade de prática. Por 

sua vez, a prática se refere ao conhecimento específico que a comunidade 

desenvolve, partilha e mantém. Em especial, Wenger (2001) entende que a prática 

seja um conjunto de esquemas de trabalho, ideias, informações, estilos, linguagem, 

histórias e documentos que são partilhados pelos membros da comunidade. Ele 

destaca também que seu conceito de prática não comporta uma dicotomia entre o 

prático e o teórico, os ideais e a realidade ou o falar e o fazer.  

No que se refere à aprendizagem: 

A perspectiva situada de Lave e Wenger (1991) entende a aprendizagem 
como uma experiência que faz parte integrante da participação em 
comunidades de prática. A participação é algo emergente e intencional que 
não pode ser prescrito nem legislado; é, no entanto, possível pensar em 
modos de enriquecer a atmosfera da comunidade onde se pretende 
promover determinadas formas de participação.  (MATTOS et all, 2003) 

  

Wenger (2001) afirma ainda que a “aprendizagem na prática” inclui os 

processos de desenvolvimento de formas de compromisso mútuo; de compreensão 

e ajuste de fazeres; e de desenvolvimento do repertório (estilos e discursos). O autor 

firma também que aprendizagem é o que muda nossa capacidade de participar da 

prática, visto que ela traz a compreensão de porque fazemos e quais são os 

recursos que temos a nossa disposição para fazê-lo. A aprendizagem tem, então, a 

ver com o desenvolvimento de nossa prática e com nossa capacidade de negociar 

significados. Ela não pode ser compreendida apenas como aquisição de recursos, 

hábitos e capacidade, mas sim como transformação de uma identidade.  

Outra ideia importante na comunidade de prática é a de “ser membro”, de 

pertencer a um conjunto. Wenger (2001) fala sobre três modos de pertença que 

considera fundamental, um dos quais é o engajamento. O engajamento, que nasce 

de um desejo de inclusão e emerge da interação e encontro de iniciativas (SANTOS, 
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2004), permite que as pessoas identifiquem seus parceiros, percebendo o que os 

liga, os significados que estão associados às suas práticas.  

Wenger (2001) diz que uma comunidade ajuda seus próprios participantes a 

criar infraestruturas de engajamento por meio da mutualidade, da competência e da 

continuidade. A mutualidade é uma condição para que a prática tenha lugar e para 

que a comunidade exista. As condições para o desenvolvimento de mutualidade 

numa comunidade incluem: a) a existência de elementos que facilitem as interações 

― por exemplo, um horário fixo e um local onde eles possam se reunir; b) tarefas 

conjuntas a serem desenvolvidas; c) criação de oportunidades que levem à 

participação periférica ― por exemplo, definições de metas conjuntas, decisões 

negociadas quanto aos temas a serem tratados.  

Como os programas foco de nossas análises possuem as características 

citadas por Wenger (2001) como sendo as que definem uma comunidade de prática, 

este conceito pareceu-nos interessante para nossas discussões – sobretudo porque 

dão ênfase num tipo de aprendizagem na qual teoria e prática não são fazeres 

dicotômicos. Ademais, afirma o autor, neste tipo de comunidade um aspecto 

importante é a manutenção de uma memória. Por isto, metodologicamente, 

recorrendo a ela, como explicado na seção seguinte.  

   
Metodologia 

As narrativas memorialísticas, afirma o filósofo Walter Benjamin (1989), são 

reveladoras de uma memória que não trata apenas de acontecimentos, mas que 

também estão repletas de afetividade, de sensibilidade, de subjetividade, de 

esquecimento, de entrecruzamento e de reflexões sobre as experiências. Por isto, 

na perspectiva de Benjamin (1989), o ato de narrar implica colocar em evidência as 

experiências e trazer à tona as antigas narrativas do ponto de vista cultural. “Dessa 

forma, o narrador benjaminiano traz consigo a característica do saber aconselhar, 

que é entendida menos como uma forma de saber responder perguntas do que dar 

sugestões.” (ROSA e RAMOS, 2008, p.568) 

Nesta pesquisa, seguindo os passos de Benjamin (1989) e de Rosa e Ramos 

(2008), as narrativas memorialísticas produzidas pelos egressos do Curso foram 

inicialmente apresentadas e analisadas sob a forma de mônadas, isto é, pequenas 
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crônicas que expõem fragmentos de histórias pessoais, mas que, juntas, exibem a 

capacidade de dar sentidos a um contexto maior. Num segundo momento, das 

mônadas, extraímos trechos específicos que diziam respeito à participação dos 

estudantes egressos nos programas foco de nossas análises.  

É mister explicar ainda que, para a obtenção dos depoimentos escritos pelos 

estudantes egressos e ex-bolsistas ou voluntários dos programas, enviamos 

correspondência eletrônica solicitando que elaborassem um texto sobre sua 

graduação, algo que pudesse ser lido pelos estudantes atuais e compreendido como 

uma partilha de experiências e saberes no contexto das comemorações dos trinta 

anos do curso. Assim, não houve qualquer direcionamento para que os sujeitos da 

pesquisa remetessem, de algum modo, aos programas dos quais participaram.  

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Segundo Rosa e Ramos (2008), o exercício de adensamento de narrativas 

memorialísticas deve ser feito com a finalidade de “trazer vivências e rememorações 

cheias de significados, que possuem o entrecruzamento de tempos, espaços e 

visões” (p. 573). Afinal, complementam as autoras, uma “mônada pode revelar o 

caráter singular da experiência educativa realizada, sem perder de vista suas 

articulações com o universo amplo da cultura em que ela está imersa e com o olhar 

subjetivo do pesquisador” (ROSA et all, 2011, p. 205). É a partir deste entendimento 

que destacamos, a seguir, dos relatos dos sujeitos da pesquisa acerca das vivências 

no Curso de Licenciatura em Matemática do CUA/UFMT, trechos que diziam 

respeito ao nosso foco de análise.  

 

A participação no grupo PET. Como foi bom participar desse programa. Nele 
desenvolvemos ainda mais o trabalho em equipe, características de liderança e 
fomos estimulados a ler muito, a escrever e apresentar trabalhos em eventos 
acadêmicos. Recordo-me bem da minha primeira comunicação oral no III Engem 
em Iporá-Go, como foi sufocante, mas evoluí muito com esses trabalhos. E 
sobretudo a experiência foi riquíssima e meus colegas foram muito 
companheiros (...) Tudo isso foi tão forte e significativo.  

Trecho da mônada 1, de Cristine Moraes dos Anjos 
 

...tive por vez oportunidade de fazer parte como bolsista em alguns projetos. No 
primeiro ano fui voluntaria, já no segundo ano em 2007 como bolsista no LEMA - 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Laboratório de Ensino de Matemática (...) Trabalhávamos com jogos 
matemáticos que aplicávamos depois em seminários, semana de formação, 
simpósio, que tinham como público alvo os alunos do curso e professores das 
escolas de ensino fundamental e médio, desenvolvendo assim atividades lúdicas 
que introduziam a matemática nas escolas de forma divertida. Posteriormente, 
em 2014, tive a oportunidade de ser tutora do “Projeto de Tutoria” onde o público 
alvo eram alunos da UFMT com o objetivo de suprir à necessidade de 
equiparação dos estudos da educação básica fundamental a compreensão dos 
conteúdos iniciais da graduação. Juntamente com dois colegas, Paulo Rogério e 
Bruna Fernanda, ministrávamos aulas aos alunos buscando fugir do tradicional 
através de jogos, brincadeiras e utilizamos um programa para trabalhar com 
gráficos (Geogebra), apostila de apoio e slides, buscando interagir com os 
alunos de forma mais dinâmica. O projeto me deu oportunidade de apresentar 
dois artigos no Congresso do Enalic (Encontro Nacional de Licenciatura), os 
artigos também foram publicados na revista do curso de matemática da UFMT.  
(...) Tive o prazer de acompanhar em 2014 o PIBID. (...) No PIBID é possível que 
o aluno teste novas ideias e projetos com retorno imediato e interação com a 
escola, alunos e os professores. Além da ação nas escolas, os alunos escrevem 
artigos, ministram cursos, participam de congressos e palestras, completando 
assim sua formação. Esses projetos são fundamentais para formação do 
professor de matemática e marcantes na vida acadêmica dos alunos, é onde 
colocamos em prática todo o aprendizado do curso. São muitas memórias, mas 
as mais marcantes estão relacionadas aos períodos em que fui bolsista ou 
voluntaria em projetos do curso de matemática, a troca de conhecimento com 
outros colegas e com os professores é incrível e motivadora.  

Trecho da mônada 2, de Maria Fernanda Vieira Dias 
 
 

Eu tinha o desejo de participar do programa tutoria desde o primeiro semestre de 
2014 quando a ementa era logaritmo e exponencial, porém não pude devido ao 
choque com outras disciplinas. Fiquei triste ao ver vários colegas indo e vindo 
para a sala do LEMA num horário que me via impossibilitado. (...) o professor 
Admur me procurou e me fez o desafio de ser um dos tutores junto com as 
minhas colegas Maria Fernanda e Bruna Sato que estava desenvolvendo um 
trabalho com o uso do Geogebra, o que seria apropriado para o estudo de 
trigonometria. Diante do desafio, do gosto que tenho por trigonometria, da equipe 
formada, dos recursos que estariam disponíveis no laboratório e do 
conhecimento que me passaram de como funcionava o programa aceitei o 
desafio e me inscrevi como um dos tutores do programa tutoria do segundo 
semestre de 2014. Parte do desafio era que a equipe desenvolvesse um trabalho 
criativo e original onde utilizássemos o máximo possível de metodologias para 
levar os alunos a compreensão dos conteúdos estudados. (...) O professor 
Admur foi o nosso coordenador, orientador e professor. Sem a ajuda dele não 
conseguiríamos realizar esse trabalho com a desenvoltura com o qual se deu, 
ele sempre se reunia conosco, falava da necessidade de nos reunirmos a sós 
também, nos motivava, se mostrava feliz com o nosso trabalho, tirava as nossas 
dúvidas e quando apresentávamos vários caminhos a seguir, ele sugeria qual 
era o melhor. Nos deixava a vontade para apresentar as aulas e demonstrava 
total confiança no programa. Um dia quando fomos apresentar um jogo de 
dominó de ângulos ele brincou com a gente, foi um dia inesquecível ver o nosso 
professor nos ajudando a criar regras para aquele jogo e depois brincar com a 
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turma. (...) Este foi um momento produtivo, pois os alunos aprendiam se 
divertindo, ajudavam-se mutuamente na coleta dos dados e dos cálculos(...). 

Trecho da mônada 3, de Paulo Rogério Batista da Costa 

 

Como dito anteriormente, apenas solicitamos aos estudantes ex-bolsistas ou 

voluntários dos projetos vinculados ao Curso que escrevessem parte de suas 

memórias de graduação. Então, suas narrativas revelaram sujeitos, espaços e 

saberes que foram se articulando em torno de alguns projetos e programas tais 

como o LEMA, o PET, a Tutoria e o PIBID, mostrando que estes se constituíram em 

espaços capazes de promover o desenvolvimento de competências que qualificam a 

formação dos futuros docentes, sobretudo, por engendrarem estratégias formativas 

que requerem, concomitantemente, o trânsito entre teoria e prática. 

Para seguirmos com a análise, cabe recorrer a Carrasco e Lapeña (2005) 

apud Frison (2013, p. 70), para quem os diferentes tipos de tutoria podem ser assim 

agrupados:  

a) tutoria que procura promover e facilitar o desenvolvimento integral dos 

estudantes, em suas dimensões intelectual, afetiva, pessoal e social;  

b) tutoria como tarefa docente, que personaliza a educação universitária 

mediante acompanhamento individualizado e facilita aos estudantes a 

construção e o amadurecimento de seus conhecimentos e atitudes;  

c) tutoria como uma ação que permite a integração ativa e a preparação do 

estudante na instituição.  

 Em particular, o PET – Programa de Educação Tutorial, que é financiado pela 

Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

foi inicialmente denominado Programa Especial de Treinamento e, criado em 1979, 

esteve, durante 20 anos, sob o acompanhamento e avaliação da Capes. A partir do 

ano 2000, o Programa passou a ser vinculado à Secretaria de Educação Superior – 

SESu/MEC. Nesta condição, o programa compromete-se fundamentalmente em 

aprimorar os cursos de graduação por meio de atividades de Ensino, de Cultura, de 

Pesquisa e de Extensão – vinculando-se, portanto, ao primeiro tipo de tutoria acima 

descrito.  Os principais objetivos do PET são: oferecer uma formação acadêmica de 

excelente nível, promover a integração da formação acadêmica com a futura 

atividade profissional e estimular a melhoria do ensino de graduação formando 
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profissionais versáteis, autônomos, hábeis em argumentar e em se expressar, 

escrita e oralmente. Nas Orientações Básicas do PET estão também estabelecidas 

características que incluem: formação acadêmica ampla; atuação coletiva; interação 

contínua entre bolsistas e corpos docente e discente; implementação de ações 

voltadas para a comunidade; planejamento e execução de um programa com 

atividades diversificadas, constituição de um espírito de liderança e de compromisso 

com a geração de conhecimento para a solução dos mais diversos problemas. De 

modo geral, o grupo pode ser composto por até 12 estudantes bolsistas, 06 

estudantes voluntários, 01 professor tutor e ainda professores colaboradores.  

Já o Programa de Tutoria da UFMT teve origem com a Resolução 

CONSEPE n. 36, de 24 de maio de 2010, com os seguintes objetivos: 1) diminuir o 

índice de reprovação e de evasão nos primeiros semestres dos cursos de graduação 

da Instituição e 2) oportunizar a superação e equiparação de estudos nos conteúdos 

considerados da Educação Básica. Podem participar como bolsistas estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de Licenciaturas; estes são orientados por um 

professor, o número de bolsas de cada grupo varia conforme a oferta da UFMT e a 

demanda dos cursos.  

O Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), 

fomentado pela CAPES, criado pelo Decreto nº 7219/2010 (BRASIL, 2010), é uma 

iniciativa que compreende ações voltadas para o aperfeiçoamento e a valorização 

da formação de professores para a Educação Básica. Sua proposta é desenvolver 

atividades interdisciplinares nas instituições públicas de ensino básico, a partir do 

projeto de cada área de conhecimento, levando em consideração o contexto e as 

particularidades da escola. Para tanto, grupos de trabalho integrados por 

professores da universidade, professores das escolas de educação básica e 

estudantes da licenciatura devem se voltar para: a) o estudo do contexto 

educacional, envolvendo diferentes espaços escolares; b) o desenvolvimento de 

ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade 

pedagógica clara; c) o planejamento e a execução de atividades, desenvolvidas em 

níveis crescentes de complexidade em direção à autonomia do aluno em formação, 
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nos diferentes espaços formativos, oportunizando a construção do conhecimento 

(FRISON, 2013).  

Por último, cabe esclarecer que o LEMA foi um programa que, vinculado ao 

Laboratório de Educação Matemática do CUA/UFMT, dava suporte às ações de 

ensino e de extensão promovida por professores da Licenciatura em Matemática.  

Em conjunto, as mônadas que constituíram os dados desta pesquisa revelam 

que o PET, o Programa de Tutoria, o PIBID e o LEMA foram fundamentais na 

constituição da identidade profissional dos estudantes que deles participaram como 

bolsistas ou voluntários, na medida em que estes programas promoveram: 

 A reflexão acerca da prática, sendo esta comunicada em eventos acadêmicos 

– como destacam as mônadas 1 e 2; 

 O desejo de engajamento, a imaginação de como proceder enquanto 

professor – mônada 3;  

 A partilha de histórias e de experiências que constituiam memórias capazes 

de contribuir para a aprendizagem própria e dos demais, assim como de 

apropriação do domínio da comunidade de prática, conforme definida por 

Wenger (2001) – mônadas 1 e 3; 

 A realização de ações colaborativas firmadas por meio de compromissos 

mútuos, que permitam a troca de conhecimentos entre pessoas que possuem 

diferentes níveis de formação acadêmica e de experiência profissional 

docente – mônadas 2 e 3;  

 A instituição de espaços para que ocorra a interação constante e intensa com 

os pares, de modo que permita a emergência de uma multiplicidade de 

perspectivas teóricas, metodológicas e práticas – mônadas 1, 2 e 3; 

 Constituição de um forte sentido de identidade profissional, de contribuir para 

modificação de suas práticas, de percepções, de percursos de 

desenvolvimento profissional, dentre outros – mônadas 1, 2 e 3; 

 Incentivo para assunção da colaboração, da liderança, da autonomia, do 

compromisso mútuo compartilhado em torno de atividades que interessem ao 

grupo – mônadas 1, 2 e 3.  
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Considerações Finais 

Neste texto, narramos a pesquisa que teve como deflagradora a questão: 

como os ex-estudantes da Licenciatura em Matemática do Campus Universitário do 

Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso avaliam sua participação em 

programas que, de algum modo, se voltam para a formação docente tendo como 

eixo articulador a íntima relação entre teoria e prática?  

Para a composição dos dados, metodologicamente, seguimos a perspectiva 

benjaminiana, nas quais narrativas memorialísticas são observadas como mônadas. 

Já a vertente teórica escolhida para apoiar nossas análises foi a da aprendizagem 

situada em comunidades de prática, a partir de Lave e Wenger (1991) e Wenger 

(2001).  

Então, dos relatos memorialísticos dos ex-estudantes participantes dos 

programas PET, PIBID, do Programa de Tutoria e do LEMA, foi possível perceber 

que os egressos do Curso consideram que sua participação nestas iniciativas 

configurou-se como algo muito relevante para a sua formação profissional docente. 

Sobretudo, o trabalho conjunto e colaborativo entre docentes e discentes, no qual 

todos se comportam como aprendentes, favoreceu a prática reflexiva. 

Consideramos, portanto, que o aprendizado promovido nos/pelos programas aqui 

citados podem provocar reflexões e mudanças de posturas capazes de gerar 

avanços e mudanças fundamentais à formação docente na licenciatura. 
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Em seu olhar para a Educação, muitos pesquisadores vêm tomando o 
docente como tema central. Indagam-se acerca de formação, práticas, posturas, 
história de vida, saberes e competências, dentre outros. Com o objetivo de contribuir 
para que os pesquisadores possam efetuar planejamentos de investigação mais 
condizentes com seus objetivos, questionamos: a metodologia mista de pesquisa 
tem sido mais utilizada para a abordagem de quais focos de análise, quando o tema 
da investigação é o Professor que Ensina Matemática (PEM)? Tal questionamento 
se deu no desdobramento de uma  pesquisa nacional do tipo estado da arte na qual, 
num primeiro momento, foram examinados, de forma exploratória e qualitativa, 858 
trabalhos. Na sequência, nos voltamos especificamente para 47 investigações de 
abordagem metodológica mista. Então, na comparação entre os dois conjuntos de 
trabalhos, percebemos que, quando observadas todas as pesquisas, os “saberes e 
competências docentes” são o foco mais frequente. Entretanto, nas pesquisas de 
abordagem mista, o foco principal tem sido “atitudes, crenças, concepções e 
representações”. Concluímos que a preferência dos pesquisadores com relação ao 
uso da abordagem metodológica mista na exploração deste foco de análise pode 
estar submetida ao sistema de relações subjacentes ao contexto nos quais e pelas 
quais suas pesquisas são realizadas.  
Palavras-chave: Pesquisas em Educação Matemática. Abordagem metodológica. 
Focos de Pesquisa. 
 

Introdução 

As análises acerca da Educação não podem prescindir de tomar o Professor 

como um fator fulcral para a área (UNESCO, 2004), pois se compreende que ele é 

um mobilizador de saberes profissionais. De fato, em sua trajetória, o professor 

constrói e reconstrói conhecimentos conforme suas experiências, seus percursos 

formativos e profissionais.  Em vista disto, o olhar para este profissional deve, 

necessariamente, ser amplo, de modo que o conjunto das investigações possa dar 
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 Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Mato Grosso 
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 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/CUA), 

Pontal do Araguaia, estado de Mato Grosso.  wannara@ufmt.br 
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conta de variáveis tais como identidade e profissionalidade, condições e modelos de 

organização do trabalho, formação inicial e continuada, carreira, atitudes, 

representações e valores, dentre muitas outras. Mas como toda esta complexidade 

tem sido abarcada pelas pesquisas, mesmo que consideremos, especificamente, o 

professor que ensina matemática(PEM)?  

Cabe elucidar que, no âmbito de nossa pesquisa, o Professor que Ensina 

Matemática (PEM) é compreendido a partir de sua vinculação com o curso de 

Licenciatura em Matemática ou com o curso de Pedagogia. Deste modo, nos 

voltamos para teses e dissertações que investigaram os fenômenos relacionados a 

este profissional e não consideramos os docentes que, atrelados a outras trajetórias 

formativas, ensinam matemática.  

Para nos aproximarmos de uma resposta à questão, nos unimos ao grupo 

que desenvolveu um projeto de pesquisa de âmbito nacional intitulado “Mapeamento 

e estado da arte da pesquisa brasileira sobre o professor que ensina matemática”. 

Este projeto foi coordenado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de 

Professores que Ensinam Matemática (GEPFPM)3 e contou com o financiamento do 

CNPq. O objetivo do trabalho foi mapear, descrever, e sistematizar as pesquisas 

brasileiras que têm como foco de estudo o professor que ensina Matemática (PEM), 

produzidas no período de 2001 a 2012, em Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu das áreas de Educação e Ensino da CAPES. Para dar conta da empreitada, 

mais de trinta pesquisadores de diversas instituições foram dispostos em sete 

equipes de trabalho.  

Em conjunto, num primeiro momento, os pesquisadores mapearam os 

trabalhos sobre o tema. No segundo momento, analisaram 858 teses e dissertações, 

esmiuçando os aspectos físicos dos trabalhos e descrevendo-os a partir de fatores 

tais como distribuição quantitativa dos estudos por região; por nível de produção 

(doutorado, mestrado acadêmico e mestrado profissional); por contexto de estudo; 

por instituição; por orientador, por modalidade, por ano de defesa dos trabalhos, etc. 

Os 858 teses ou dissertações também foram agrupados com relação às tendências 

metodológicas do processo de pesquisa e, por fim, quanto às tendências temáticas.  

                                                 
3
 Grupo interinstitucional, com sede na FE/Unicamp, que congrega pesquisadores de cinco universidades 

paulistas: Unicamp, Unesp/Rio Claro, UFSCar, PUC-Campinas, Universidade São Francisco (USF). 
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Quanto aos procedimentos metodológicos dos trabalhos, apurou-se que 775 

teses ou dissertações (aproximadamente 90,3%dos trabalhos analisados) adotaram 

abordagens qualitativas de pesquisa. Já as pesquisas quantitativas situaram-se num 

polo oposto de preferência, visto que 16 trabalhos, isto é, aproximadamente 2% dos 

estudos, utilizaram esta abordagem metodológica. Contudo, os autores de 47 teses 

e dissertações (5,5%) consideraram que o uso de apenas uma destas abordagens 

era insuficiente para abarcar a realidade analisada; então, em seus trabalhos, foi 

adotada uma abordagem metodológica mista, que articula o uso tanto de métodos 

qualitativos quanto quantitativos de pesquisa. Cabe reportar ainda que, das 858 

pesquisas analisadas, em aproximadamente 2,2% os autores não situaram a 

abordagem metodológica utilizada e também não foi possível identificá-la.  

Com relação aos focos temáticos, a equipe nacional classificou as 858 

investigações, dividindo-as em grupos que dizem respeito a pelo menos um dos 

seguintes temas: a) Saberes e competências; b) Atitudes, crenças, concepções e 

representações; c) Identidade e profissionalidade docente do PEM; d) 

Cursos/licenciatura/programas/ projetos de formação inicial; e) Características e 

condições do trabalho docente, inclusive saúde ou estresse do docente, do PEM; f) 

Performance ou desempenho docente do PEM; g) História de professores que 

ensinam matemática; h) História da formação do professor que ensina matemática; i) 

Formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional e j) Atuação, pensamento 

ou saberes do formador.  

Num terceiro momento da pesquisa, o grupo – ainda coordenado pelo Prof. 

Dario Fiorentini ─ foi novamente dividido em subequipes para que outros estudos 

pudessem ser realizados a partir dos resultados iniciais – resultados estes que foram 

apresentados em Fiorentini, Passos & Lima (2016).  

Nesta terceira fase, a subequipe formada pelos dois pesquisadores autores 

deste trabalho se dedicou, especificamente, a analisar as teses e dissertações que 

foram desenvolvidas a partir de abordagem metodológica mista – que comportam 

um total de quarenta e sete investigações. Então, para além de descrevermos os 

aspectos físicos dos trabalhos, colocamos a seguinte questão: a metodologia mista 
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de pesquisa tem sido mais utilizada para a abordagem de quais focos de análise, 

quando o tema da investigação é o Professor que Ensina Matemática (PEM)?  

O olhar que tomou especificamente os trabalhos sobre o PEM que adotaram 

a abordagem de pesquisa mista visou contribuir para que os pesquisadores possam 

efetuar planejamentos de investigação mais condizentes com seus objetivos ou, de 

outro modo, com os focos de análise que escolheram. São os resultados deste olhar 

que apresentamos neste trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Numa pesquisa, decisões sobre qual abordagem, métodos e instrumentos 

adotar são sempre delicadas, visto que estão relacionadas a todo um contexto que 

abrange concepções teóricas de ciência, de conhecimento e de método, dentre 

outras.  No passado, a partir de Descartes, era consenso que o método científico 

fosse um procedimento regulado por normas rígidas. Mas, lembra-nos Santos Filho 

(2002, p.15), no século XIX, filósofos e pesquisadores relacionados às ciências 

humanas consideraram que os métodos das ciências físicas e naturais não se 

adequavam à sua área. Então, duas posições foram assumidas pela comunidade 

científica, uma delas defendia a unidade das ciências, isto é, que em todas as 

ciências se usaria a mesma metodologia: o que hoje denominamos de “abordagem 

quantitativa”.  A outra posição era favorável à tese da peculiaridade das ciências 

sociais e humanas e, portanto, defendia uma metodologia científica específica para 

estas ciências, o que hoje denominamos de “abordagem qualitativa”.  

Desde então, posturas e princípios científicos tidos com incontestáveis no 

século passado foram cedendo lugar à atitude crítica com relação à abordagem 

metodológica qualitativa e/ou quantitativa de um fenômeno e, atualmente, concebe-

se que há tantas articulações metodológicas quantos forem os problemas 

analisados. Assim, “a partir da década de 80, os paradigmas de pesquisa 

dominantes nas ciências sociais e da educação têm sido o quantitativo-realista e o 

qualitativo-idealista” (Santos Filho, 2002, p.14).   
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Neste cenário, Minayo (1994) destaca que uma pesquisa quantitativa pode 

conduzir o investigador à escolha de um problema particular a ser analisado por 

meio de métodos e técnicas qualitativas, e vice-versa.  De forma complementar 

Freitas, H.; Oliveira, M; Saccol A.Z & Moscarola, J. (2000, p. 105) ressaltam que 

“não há obrigação alguma de se eleger apenas um método; cada desenho de 

pesquisa ou investigação pode fazer uso de diferentes métodos de forma 

combinada, o que se denomina de multimétodos, ou seja, aliando o qualitativo ao 

quantitativo”. Assim, surgem estudos nos quais métodos e técnicas quantitativas e 

qualitativas de pesquisa são usadas paralela ou sequencialmente, assumindo um 

estatuto igual ou diferente quando se coletam e analisam os dados. 

De fato, hoje o pesquisador não dispõe apenas de dois caminhos – qualitativo 

ou quantitativo – para a realização de suas investigações. Afinal, se havia uma 

dicotomia entre pesquisas qualitativas e quantitativas, na atualidade, afirma Sánchez 

Gamboa (2010, p. 94), “não se trata de opções radicais e dicotômicas, mas de definir 

intensidades”.   

Creswell (2007, p. 22) também assume que os estudos tendem a ser mais 

qualitativos ou mais quantitativos. Assim, ao considerar tanto a ênfase na 

abordagem qualitativa ou quantitativa, quanto o momento da coleta de dados, 

Johnson e Onwuegbuzie (2004) citados por Rosa, Oliveira e Orey (2015) definem 

cinco blocos de combinações distintas para a coleta de dados. Estes cinco blocos, 

argumentam os autores, originam onze designs metodológicos do estudo misto de 

pesquisa4. 

Estas amplas possibilidades de se utilizar, de modo conjunto, métodos 

qualitativos e quantitativos de pesquisa nos remete ao trabalho de Ítalo Calvino em 

As Cidades Invisíveis. Na obra, as cidades são apresentadas metaforicamente como 

uma representação poética da existência humana e uma das cidades descritas por 

ele é Esmeraldina. 

Em Esmeraldina, cidade aquática, uma rede de canais e uma rede de ruas 
sobrepõe-se e entrecruza-se. Para ir de um lugar a outro, pode-se sempre 

                                                 
4
 Ênfase igual e coleta simultânea: (1) QUAL + QUAN. Ênfase igual e coleta sequencial: (2) QUAL → 

QUAN, (3) QUAN → QUAL. Ênfase diferente e coleta simultânea: (4) QUAL + quan, (5) QUAN + qual. 
Ênfase diferente e coleta sequencial: (6) qual → QUAN, (7) QUAL → quan, 8) quan → QUAL, (9) 
QUAN → qual.Ênfase diferente e coleta incorporada: (10) QUAN(qual), (11) QUAL(quan). 
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escolher entre o percurso terrestre e o de barco: e, como em Esmeraldina a 
linha mais curta entre dois pontos não é uma reta mas um zigue-zague que 
se ramifica em tortuosas variantes, os caminhos que se abrem para o 
transeunte não são dois mas muitos, e aumentam ainda mais para quem 
alterna trajetos de barco e trasbordos em terra firme. Deste modo, os 
habitantes de Esmeraldina são poupados do tédio de percorrer todos os 
dias os mesmos caminhos. (CALVINO, 2003, p.86). 

De forma semelhante, se na atualidade os pesquisadores são poupados de 

utilizarem sempre os mesmos caminhos metodológicos, para delinear e realizar seus 

trabalhos, eles se deparam com amplos desafios teóricos e práticos para perceber 

quais processos investigativos podem auxiliá-los, com maior eficácia, a atingir os 

objetivos. Foi neste contexto que nos questionamos acerca da maior vinculação do 

uso de pesquisas de abordagem metodológica mista a algum foco temático. 

Para tanto, consideramos que seria interessante traçar um quadro 

comparativo entre o quantitativo de todas as pesquisas sobre o Professor que 

Ensina Matemática analisadas pela equipe nacional em relação às pesquisas que 

utilizaram abordagem metodológica mista. Então, a partir dos dados relacionados ao 

total das teses e dissertações, foi possível elaborar a tabela abaixo. 

Tabela 1: Distribuição das pesquisas nacionais sobre o Professor que Ensina 
Matemática (PEM) realizadas de 2001-2012 nos Programas de Pós-graduação 
em Educação e em Ensino, segundo o Foco de Análise

5
. 

Focos de Análise PEM % 

Saberes e competências 220 21,01 

Atitudes, crenças, concepções e representações 203 19,39 

Formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional 150 14,33 

Cursos/licenciatura/programas/ projetos de formação 
inicial 

138 13,18 

História da formação do professor que ensina 
matemática 

116 11,07 

Atuação, pensamento ou saberes do formador 38 3,63 

Performance ou desempenho docente do PEM 35 3,34 

Identidade e profissionalidade docente do PEM 34 3,25 

Características e condições do trabalho docente, 
inclusive saúde ou estresse do docente, do PEM 

29 2,77 

História de professores que ensinam matemática 21 2,01 

Outros 63 6,02 

Total 1047 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                 
5
 O número total de trabalhos na tabela supera os 858 porque algumas teses e dissertações estavam vinculadas a 

mais de um foco de análise.  
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Mas, quando observadas apenas as pesquisas que adotaram a abordagem 

metodológica mista, temos que: 

Tabela 2: Distribuição das pesquisas sobre o Professor que Ensina Matemática 
de 2001-2012 nos Programas de Pós-graduação em Educação e em Ensino que 
adotaram abordagem metodológica mista (MM), segundo o Foco de Análise. 

Focos de Análise MM % 

Atitudes, crenças, concepções e representações 16 27,12 

Formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional 12 20,35 

Saberes e competências 11 18,64 

Cursos/licenciatura/programas/ projetos de formação 
inicial 

07 11,86 

Performance ou desempenho docente do PEM 6 10,17 

Atuação, pensamento ou saberes do formador 02 3,39 

Identidade e profissionalidade docente do PEM 01 1,69 

Características e condições do trabalho docente, inclusive 
saúde ou estresse do docente, do PEM 

0 0 

História de professores que ensinam matemática 0 0 

História da formação do professor que ensina matemática 0 0 

Outros 04 6,78 

Total 59 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da comparação entre os dados das duas tabelas é possível perceber que, 

embora se altere o grau de vinculação do uso de pesquisas de abordagem 

metodológica mista aos diferentes focos temáticos, esta alteração não as distancia 

muito. Assim, por exemplo, se na primeira tabela o foco “saberes e competências” 

aparece em primeiro lugar, na segunda, este foco está na terceira posição. Já as 

“atitudes, crenças, concepções e representações”, em segundo lugar entre o total de 

pesquisas, ocupa o primeiro lugar nas pesquisas de abordagem mista. Deste modo, 

nova questão se coloca: a vinculação de um determinado foco temático à 

abordagem metodológica mista poderia ser circunstancial?  

Bernardes, Silva e Silva (2012, p. 114), em conformidade com Bourdieu 

(1992), destacam que as escolhas com relação às pesquisas acadêmicas não 

pertencem unicamente ao sujeito que as realiza, visto que elas estão orientadas pelo 

sistema de relações existentes no campo no qual e pelo qual elas se efetivam. Em 

suas palavras:  

o pós-graduando faz sua escolha inserido em um campo com valores, fatos, 
objetos, tensões, disputas e interesses específicos, que na universidade se 
traduzem em linha de pesquisa do orientador, grupos de pesquisa existentes, 
área de concentração, critérios e instrumentos de avaliação da CAPES e do 
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curso, bibliografia a que é apresentado e novas experiências em eventos e no 
próprio Programa. (BERNARDES, SILVA e SILVA, 2012, p. 114). 

Do disposto acima, conclui-se que a opção pela abordagem metodológica mista 

pode estar intimamente relacionada a algum outro fator, que vai além do foco 

temático adotado. Afinal, como destaca Bourdieu (2004), as escolhas dos 

pesquisadores podem estar submetidas ao sistema de relações subjacentes ao 

contexto nos quais e pelas quais suas pesquisas são realizadas. 

 Em face do resultado encontrado acerca da frágil vinculação entre a 

abordagem metodológica das pesquisas sobre o PEM e os focos de análise, assim 

como das considerações de Bourdieu (2004), procuramos perceber outros fatores 

que poderiam interferir neste sentido. Então, ao empreendermos uma análise que 

buscou vincular a pesquisa à região brasileira e ao programa no qual a pesquisa foi 

produzida, verificamos que, em cada região do País, observa-se uma predominância 

do uso da abordagem mista de pesquisa em torno de alguns estados: na região 

Norte – Pará (60%), na região Nordeste, - Ceará (36%) e Pernambuco (36%), na 

região Sudeste - São Paulo (34%) e na região Sul - Paraná (60%). Esta 

predominância de determinados estados pode ser mais bem compreendida por estar 

vinculada à produção de determinadas instituições/programas de pós-graduação, ou 

mesmo a orientadores específicos. 

Por exemplo, cinco instituições paulistas apresentaram trabalhos que optaram 

pelo uso da abordagem mista de pesquisa, quando vinte instituições do estado de 

São Paulo produziam pesquisas sobre o PEM. Em particular, os dois programas da 

PUC/SP ofereceram dez trabalhos desta natureza, perfazendo 20% do total nacional 

e 62,5% da produção paulista de pesquisas com abordagem metodológica mista.  

Considerações finais 

Retornando à associação entre a nossa pesquisa e a descrição que Ítalo 

Calvino faz da cidade de Esmeraldina, cabe reconhecer que seria interessante, para 

o pesquisador que se dedica a investigações sobre o PEM, um “mapa” mais 

completo. 

Um mapa de Esmeraldina deveria conter, assinalados com tintas de 
diferentes cores, todos esses trajetos, sólidos ou líquidos, patentes ou 
escondidos. Mas é difícil fixar no papel os caminhos das andorinhas, que 
cortam o ar acima dos telhados, perfazem parábolas invisíveis com as asas 
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rígidas, desviam-se para engolir um mosquito, voltam a subir em espiral 
rente a um pináculo, sobranceiam todos os pontos da cidade de cada ponto 
de suas trilhas aéreas. (CALVINO, 2003, p.87). 

Tal como um possível cartógrafo de Esmeraldina, encontramos dificuldades 

em esboçar esses trajetos de modo a dar a perceber o quanto as investigações aqui 

analisadas se aproximaram das abordagens qualitativas e quantitativas, 

determinando as suas intensidades e, sobretudo, indicando a quais focos de análise 

das investigações sobre o Professor que Ensina Matemática (PEM) a metodologia 

mista de pesquisa está mais associada.  

Mas nossas análises foram capazes de indicar que, acerca do momento do 

uso dos métodos qualitativo ou quantitativo, nas pesquisas sobre o PEM que 

tomamos como corpus, o uso do método quantitativo precede o uso do qualitativo. 

Quanto à ênfase, verificamos que as pesquisas de abordagem metodológica mista 

sobre o PEM também oscilam entre diferentes intensidades do uso dos métodos 

qualitativo e quantitativo, aproximando-se mais de uma ou de outra. Classificá-las 

segundo uma escala de aproximação a uma abordagem metodológica ou outra é um 

objetivo a ser perseguido numa eventual continuação da pesquisa.  

Quanto à vinculação aos focos de análise do trabalho, percebemos que esta é 

tênue.  Assim, a opção pela metodologia mista de pesquisa pode estar submetida ao 

sistema de relações subjacentes ao contexto nos quais e pelas quais as pesquisas 

são realizadas, ou, de outro modo, à historicidade do trabalho, a questões 

vinculadas ao contexto institucional de desenvolvimento da pesquisa e à inferência 

dos orientadores. 
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LECIONAR SOCIOLOGIA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS. 

 

LEMOS, Laísse Silva Lemos1 - IFG- JATAÍ 

 

Simpósio Temático número 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar as condições de trabalho do 
sociólogo que ingressou na rede estadual de ensino em Goiânia entre 2009 e 2014, 
e principalmente as renúncias/saídas desses licenciados em ciências sociais da sala 
de aula. O cenário encontrado é tecido pelo processo de precarização das 
condições de trabalho dos trabalhadores em geral e dos professores em específico, 
objeto de estudo deste trabalho. Com a obrigação do ensino de Sociologia nas 
escolas de ensino médio a partir de 2008, alguns licenciados viram na educação 
uma possibilidade de exercer sua profissão no magistério. Constatou-se que as 
novas configurações no mundo social, principalmente por meio das políticas 
econômicas denominadas neoliberais, impuseram ao sistema educacional 
intensificação e precarização do trabalho docente, fundamentado em um modelo de 
gestão empresarial que exigiu dos professores, sob o argumento da meritocracia, 
eficácia e eficiência. Não obstante, doenças físicas e psíquicas, precárias condições 
de infraestrutura, falta de reconhecimento social foram alguns dos fatores que 
pressionaram a saída desses profissionais da sala de aula.  
 
Palavras-chave: Sociólogos licenciados. Trabalho. Educação. 

 

Introdução 

 

A presença da Sociologia na educação brasileira tem sido marcada pela 

intermitência, e sempre sob o jugo de informar, qualificar, “provar” sua importância e 

intervir na sociedade. Surge e ressurge sempre à luz das mudanças e ideias que 

dinamizam a sociedade brasileira. Inicialmente, impulsionou a formação de uma 

intelectualidade necessária à República. Ora serviu para “modelar” o cívico; ora para 

preparar o indivíduo para o processo de modernização do país. Em um momento 

surgiu como instrumento para preparar o sujeito a se posicionar frente às mudanças 

na sociedade; noutro formar um indivíduo reflexivo, que consiga entender, reivindicar 

e participar plenamente do que é postulado como cidadania, isto é, o “preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, conforme exposto na 

LDB/1996. 

Ao chegar ao Brasil, por volta de 1880, a Sociologia não encontrou um campo 

receptivo e, apesar de alguns intelectuais passarem a se dedicar a está área de 

conhecimento, lançando mão dela como um instrumento importante à compreensão 

da sociedade brasileira, ela não se desenvolveu plenamente como campo de ensino 

e de pesquisa, nem de divulgação de seus conhecimentos, métodos, técnicas e 

possibilidades de aplicação.  

Nos anos 1920, reivindicava-se a Sociologia como uma ciência especializada, 

a qual 

 

[...] compete descobrir os conhecimentos, que permitem encarar, 
cientificamente, os problemas sociais e construir as técnicas racionais para 
a sua manipulação e tratamento prático. Em suma, fornecer conhecimentos 
e meios científicos de tratamento dos problemas sociais é uma das funções 
das ciências sociais no mundo moderno. Os problemas sociais alcançaram 
tamanha complexidade, que os homens só podem tomar consciência do 
modo pelo qual eles se manifestam e dos efeitos persistentes deles no 
plano da vida social organizada através do conhecimento científico 
(FERNANDES, 1960, p. 26). 

 

Assim, o processo de reinserção da Sociologia no sistema de ensino foi 

retomado novamente, no contexto da “Escola Nova”, que alguns estudiosos datam a 

partir de 1920, outros somente a partir de 1930. Após 1920 ocorreram manifestações 

em defesa da inserção da Sociologia na educação básica, cujo resultado positivo foi 

sua inclusão em algumas instituições de ensino, como o Colégio Pedro II, em 1925; 

e, a partir daí, o seu espraiamento pelo Brasil afora. 

Com o cenário positivo da Sociologia no ensino superior contemplar um 

leque de pesquisas e estudos em desenvolvimento, com o advento da Lei nº 

5.692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) tivemos a perda de 

espaço da Sociologia na grade curricular do ensino médio, implicando na sua saída 

e na entrada de outras disciplinas, consideradas “essenciais” para aquele momento 

político.  

Constata-se então que o percurso vivenciado pela Sociologia no ambiente 

da Educação básica, caracterizado pela intermitência, não possibilitou a construção 
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de uma tradição sociológica escolar, resultando em muitas dificuldades, tais como a 

transformação dos conteúdos acadêmicos em conteúdos escolares; ausência de 

referenciais em relação a técnicas e métodos de ensino; um quadro inexpressivo de 

licenciados; falta de uma bibliografia voltada para a escolarização e, ainda, segundo 

Moraes (2003), um longo período em que as Ciências Sociais se afastaram da 

Educação, deixando seu campo de saberes como objeto de estudo à pedagogia, 

produzindo uma lacuna sobre quem é o professor sociólogo no Ensino Médio 

brasileiro.  

Atualmente, com a Lei nº 11.684/2008, instituiu-se, ao mesmo tempo, o 

ensino da Filosofia e da Sociologia no Ensino Médio, não mais como disciplinas 

optativas, mas como disciplinas obrigatórias da grade curricular, nas três séries 

finais desse módulo. Este novo cenário da Sociologia nas escolas impôs a 

necessidade da realização de investigações sobre este docente, suas condições de 

trabalho e seus desafios cotidianos. 

A Lei nº 11.684/2008 registrou um novo marco na história da Sociologia 

brasileira, mas seu lugar na escola ainda não está assegurado, pois ainda 

permanecem inúmeros desafios à sua consolidação como área de conhecimento 

escolar e a necessidade da construção de condições gerais, que possibilitem que 

determinados conteúdos sejam efetivamente ensinados e apreendidos no “chão da 

escola”. Neste sentido, não pode se olvidar que as condições de trabalho do 

professor de Sociologia, que envolvem muitas questões, desde a remuneração, 

estrutura física da escola, jornada de trabalho etc., ao pessimismo sobre seu ensino 

e a divulgação das experiências positivas, são fundamentais para se compreender a 

importância e o “lugar” da Sociologia no sistema educacional brasileiro. 

 

Metodologia 

A pesquisa baseia-se no método qualitativo, que privilegiou diversos 

aspectos, principalmente o nível subjetivo dos docentes sociólogos estudados, 

emergindo significados, sentidos, sentimentos que não estavam objetivamente 

disponíveis. Fizemos um percurso de investigação através de questionários que 

serviu como roteiro para as entrevistas. Os questionários foram organizados em 
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blocos que se tornam eixos, com a preocupação de responder ao objetivo geral e 

aos específicos propostos na pesquisa.  

 As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente para 

análises interpretativas. Os nomes dos professores forma decodificados de modo 

que não seja possível a sua identificação. 

 

Educação Gerencial: O plano neoliberal 

As reformas educacionais, ou melhor, as contra reformas, principalmente as 

postas em consonância com as diretrizes pós década de 90, enfocam um novo perfil 

para o professor, em conformidade com os interesses de produção e reprodução do 

capital, mesmo que este profissional não valorize diretamente o capital2. Como a 

sociedade capitalista não se constitui unicamente pelos mecanismos da produção e 

da troca, seu desenvolvimento objetivo se dá em todas as formas e instituições de 

intercâmbios sociais, e não só na esfera diretamente econômica, dessa forma o 

professor e as instituições educacionais são essenciais para a vida na sociedade 

contemporânea. Neste sentido, é importante que este profissional seja remodelado a 

partir das diretrizes estabelecidas pelo sistema capitalista, o adequando ao 

funcionamento do sistema, exigindo que ele seja um professor “proativo, eficiente, 

plástico, produtivo”.  

Na pesquisa com professores que ingressaram na rede estadual de ensino 

em Goiânia/Goiás entre 2009 e 2014, realizada em 2014, que permanecem em sala 

de aula, ou que a deixaram pedindo exoneração ou transferência para outra área da 

educação, foi possível constatar que as exigências a este docentes vem resultando 

quase que imediatamente em profissionais doentes, desmotivados, desvalorizados, 

flexibilizados, temporários e precarizados. 

Estas são consequências, em certa medida, advindas da reestruturação 

produtiva iniciada na década de 70 e que resultou em transformações substanciais 

na esfera da produção, refletindo mudanças também no setor de serviços, e, 

consequentemente, promovendo resultados avassaladores para os trabalhadores, 

                                                 
2 São trabalhadores da Educação, que não produzem mais-valia, nem lucro. Estão na categoria de trabalhadores 

improdutivos. Quanto o Estado implementa uma agenda, uma política neoliberal, este tem como substrato a 

diminuição dos direitos sociais, trabalhistas, pois isto impacta sobre os lucros do capital.  
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como a precarização, terceirização (já iniciada no Estado de Goiás), que, no caso 

específico da educação, se dá mediante contrato temporário, estágios, trabalho por 

tempo parcial, e que traz à tona um profissional explorado, doente, cansado, 

desmotivado.  

Sobre esta questão da desmotivação, recente pesquisa como a da 

Fundação Carlos Chagas (2011)3, demonstra que a evasão docente é motivada por 

baixos salários, desvalorização da carreira, indisciplina estudantil, falta de 

reconhecimento, agravos físico e psicológicos, violência. Enfim, situações também 

vivenciadas pelos entrevistados, que disseram que jamais incentivariam seus alunos 

a seguirem esta carreira, e que não gostariam que seus filhos fossem professores. 

Ou, ainda mais, que apesar de serem conscientes da importância do professor 

sociólogo na educação, não acreditam realmente que a entrada da Sociologia no 

ensino médio resultará em alguma mudança no atual sistema de ensino e nem trará 

impactos positivos à vida dos alunos.  

Os entrevistados afirmam que a universidade deve manter-se alerta e, em 

especial, aquelas que possuem o curso de licenciatura em Ciências Sociais/ 

Sociologia, pois estas precisam urgentemente aproximar o ambiente acadêmico da 

educação escolar, fortalecendo e problematizando a docência para que os 

professores possam refletir sobre e permanecerem no ambiente educacional. 

O novo perfil docente é produto das orientações políticas e econômicas de 

cunho neoliberal, e das condições econômicas e sociais produzidas pela lógica 

destrutiva capitalista que incidem diretamente no seu trabalho, na sua vida social e 

íntima, tornando-os reféns de uma organização e estrutura que os reduzem a 

programas educacionais, pactos, decretos, diretrizes, prêmios, ocasionando efeitos 

desastrosos sobre o docente e a docência. 

Para Antunes (2001) se o capital precisa flexibilizar – condição principal para 

dar resposta à crise de cunho fordista-taylorista, que é também uma crise de 

lucratividade do sistema capitalista – as condições de trabalho dos trabalhadores 

necessariamente precisam ser flexibilizadas. 

                                                 
3
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/pdf/relatorio-final-atratividade-carreira-docente.pdf. 

Acesso em 06 jun. 2015. 
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Neste cenário da flexibilização das relações de trabalho e de diminuição de 

custos, realizada também pelo Estado para posterior transferência à esfera privada 

(nas formas de subsídios ao capital, investimentos de infraestrutura e, 

fundamentalmente, de juros e amortização da dívida pública) as atividades inerentes 

à prática docente perdem cada vez mais seu sentido pedagógico. Este é substituído 

pelas ações burocratizadas, mediadas por tecnologias que afastam os professores 

do ethos docente, do processo ensino-aprendizagem. Cada vez mais as tecnologias, 

e, portanto, as exigências do sistema online, acarretam um preenchimento rápido de 

conteúdos, de forma uniforme e padronizada, via preenchimento mecânico de 

documentos do universo escolar. Esta realidade vem afastando os professores das 

dificuldades pedagógicas das turmas, e de cada aluno em particular; transformando 

as ações burocráticas e mecânicas em processos mais importantes do que as de 

ensino-aprendizagem. De modo que a uniformização de todos os conteúdos, metas 

e projetos são apresentados como se todos os alunos, independentemente da 

turma, do turno, das idades tivessem o mesmo desempenho escolar. Assim, a 

subjetividade autêntica (ANTUNES, 2001) que propiciaria o questionamento, a crítica 

sobre mudanças, retornos de conteúdos e atividades, individualmente ou em grupo, 

é reificada como objeto, e como tal, arquivada nos armários escolares. 

As consequências advindas desse processo se prolongam de maneira eficaz 

no tempo fora do trabalho, expressando-se na forma de apatia em fazer algo, na 

criatividade reclusa. Isto se evidencia quando os docentes entrevistados são 

questionados sobre projetos realizados nas escolas em que atuam. As respostas 

negativas foram praticamente unânimes: não realizam projetos coletivos ou 

temáticos propostos por eles, mas somente aqueles já pré-definidos pela direção e 

que já estão tradicionalmente no calendário escolar. 

Estas questões são apenas algumas das inúmeras perquiridas pela 

pesquisa e que caracterizam parte do processo de trabalho docente do cientista 

social, inserindo-o, subordinando-o e dinamizando-o ao processo de flexibilização do 

trabalho, imposto pela lógica de acumulação do sistema do capital. 

Em relação à atuação profissional cotidiana verificou-se que todos, ao 

ingressarem na profissão docente, tiveram que, além de ministrar a disciplina de 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

7 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Sociologia, assumir outras disciplinas, geralmente as consideradas áreas afins: 

Geografia, Arte, Ensino Religioso, História, Filosofia, escolha nem sempre 

consensual entre o docente e a gestão escolar. Ou o professor aceita ministrar aulas 

das disciplinas que estão fora da sua formação principal, ou a gestão pode solicitar 

outro docente que concorde com a proposta. Ou, ainda, o docente necessitará 

buscar várias outras instituições para lecionar, opção que desencadeará diversos 

problemas como: coordenações diferentes; solicitação de horários que o encaixe 

para que possa transitar nas outras escolas; ausência em atividades e reuniões 

internas, que implica em não participarem das decisões coletivas; cansaço físico e 

mental para lidar com exigências diferentes; pois mesmo sendo servidores estaduais 

cada coordenação solicita de uma forma diferenciada a comunicação educacional 

interna: planos impressos via e-mail, por caderno, por pastas, em pen drive etc. O 

cansaço físico e mental também advém das saídas e entradas numa instituição e 

outra, com trânsito da cidade de Goiânia/GO caótico e transporte coletivo precário 

etc. 

Ademais, quando falam sobre as disciplinas não relativas à sua formação 

principal, os professores entrevistados demonstram descontentamento, dificuldades, 

insegurança. Expressam a falta de domínio dos conteúdos, não se sentem 

motivados e reclamam da falta de tempo para planejarem as aulas fora de sua área 

de formação. O que em situação inversa, também leva a reflexão sobre a 

precariedade da atuação docente daqueles que ministram a disciplina de Sociologia 

e que também não possuem formação específica da área. 

Sobre as novas políticas educacionais, e principalmente o denominado 

“Pacto pela Educação”, implementado pelo governo de Marconi Perillo (2011-2014, 

PSDB), e do paraíso mítico proposto pelo neoliberalismo, sintetizado em palavras 

como “esforço e mérito” os professores – sem as mínimas condições de trabalho – 

são condicionados a atuar e comprovar eficiência, requisito para receberem uma 

bonificação.  

A doença física, mental, o estado emocional dos docentes e de seus 

familiares são objetivamente considerados como algo a ser gerido unicamente pelo 

docente, desconsiderando-se seus efeitos no ambiente escolar e na qualidade do 
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processo de ensino aprendizagem. Isto exerce efetivamente coação, 

constrangimento, desmotivação, desvalorização e doenças físicas e psíquicas 

sobre/nos professores que cotidianamente são pressionados, sob a justificativa do 

mérito, a serem “eficazes” no trabalho. 

A reestruturação produtiva traz consequências que incidem também sobre o 

fazer dos professores (OLIVEIRA, 2004), sua rotina, suas atividades. Em geral para 

estes, a reestruturação produtiva inaugura um ambiente de terceirização do seu 

trabalho; aumento de sua carga horária para obter maiores ganhos mediante 

bonificação, reduzindo para a Secretaria de Educação do Estado de Goiás o déficit 

de professores na rede. Estes são obrigados a cumprir metas e produzir resultados 

positivos, por meio de avaliações padronizadas; pelo cumprimento do currículo 

pensado para cumprir as orientações heterônomas de organismos internacionais; 

contratos temporários que dificultam o desenvolvimento de projetos em longo prazo 

e vínculos duradouros entre professores e alunos; datas e cobranças de relatórios e 

diários rígidos que desconsideram a realidade de cada profissional. 

Para o docente licenciado em Ciências Sociais/Sociologia a situação de 

precarização e tensão das condições de trabalho são ainda maior comparativamente 

aos professores de outras áreas de conhecimento, isto porque permanecem pouco 

tempo nas escolas, pelo fato de lecionarem apenas uma aula por semana em cada 

uma das turmas do ensino médio. Estes professores enfrentam maior dificuldade em 

estabelecer vínculos com os demais profissionais, e com os alunos, já que sua 

presença no ambiente educacional é “esporádica”; além do que tem pouca, ou 

nenhuma voz, nas decisões coletivas, visto que sua presença na escola nem sempre 

ocorre nos momentos das reuniões. 

Na reorganização do ambiente educacional a burocracia ganha relevância, 

pois esta é um instrumento eficaz na coordenação dos resultados esperados. Os 

professores se percebem cada vez mais imersos no preenchimento de “papéis”, se 

afastando cada vez mais das interações cotidianas entre professores e alunos. 

Constatou-se também que o trabalho docente extrapola as normas legais de horas 

remuneradas para as atividades inerentes ao trabalho fora da regência escolar. De 

fato os docentes, ao se desdobrarem para cumprir a rotina das atividades 
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burocratizadas, ampliam seu tempo de trabalho, que extrapola aquele 

regulamentado pela legislação, trabalhando também nos finais de semana e 

feriados. A vida em família e o tempo para o lazer são deixados em segundo plano, 

para manterem em dia as atividades escolares exigidas pelas instituições. 

Ressaltamos que, para alguns, mesmo a condição de escassez de campo de 

trabalho não foi suficiente para mantê-los na docência. A institucionalização da 

disciplina de Sociologia no ensino médio; a aprovação em concurso público; a 

formação específica; e a estabilidade no trabalho não foi suficiente para que esses 

profissionais permanecessem em sala de aula. Os indícios são de que as condições 

de trabalho não são favoráveis à permanência destes profissionais na sala de aula. 

Os professores que deixaram a docência reconheceram melhorias na qualidade de 

vida após a saída da regência da rede estadual de ensino, pois descobriram 

atividades de lazer até então impossíveis de serem realizadas, além de alívio das 

tensões emocionais e físicas. 

Dejours (2009) expõe que o prazer e o sofrimento estão interligados 

subjetivamente. Um ou outro se sobressairá, de acordo com os diferentes 

enfrentamentos que cada trabalhador realizará frente às demandas postas pelo 

ambiente de trabalho. Isso significa que tanto o sofrimento como o prazer são 

“reações” individuais, pois a capacidade de enfrentamento também é ligada a 

história de cada trabalhador. Entretanto, as condições apresentadas pelo ambiente 

de trabalho e a valorização social do trabalho docente também é decisivo sobre a 

possibilidade de obter mais prazer ou mais sofrimento. A oscilação entre um ou outro 

sentimento é dada pela relação objetiva do indivíduo com o seu trabalho (incluindo 

relações com a direção/gestão escolar, outros professores, alunos e familiares dos 

alunos); pelas condições que lhe são impostas para desenvolverem seu trabalho. 

Compreende-se, portanto, que esta questão prazer/sofrimento é desencadeada e 

aprofundada pelas condições sociais do ambiente de trabalho, pelas condições por 

vezes inadequadas para o desenvolvimento do trabalho e também pelas constantes 

reformas educacionais que retiram direitos e aprofundam o aviltamento das 

condições de trabalho. 
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São condições concretamente objetivas que impedem o indivíduo trabalhador 

de sentir prazer/felicidade no ambiente de trabalho. Isto é, o sentimento de prazer e 

sofrimento não depende apenas da vontade de cada individuo. Ao contrário, 

ministrar aulas com excesso de alunos nas salas, escolas sem condições 

estruturais, sem materiais e recursos didáticos; longas jornadas de trabalho, que 

implicam cada vez mais na diminuição de tempo para o ócio e lazer; planos e 

planejamentos realizados de forma precárias, organizados para o mero cumprimento 

de prazos, sem o cuidado e reflexão que demandam e a falta de reconhecimento 

social são elementos objetivos que não dependem apenas da percepção subjetiva 

do trabalhador, de sua aceitação positiva ou negativa. 

Percebe-se que o trabalho do professor na rede estadual de ensino em Goiás 

é permeado pelo sofrimento, causado pela organização do trabalho a que são 

submetidos, e que os impedem de fazer a “descarga emocional” (DEJOURS, 2009) 

tão necessária para a obtenção do equilíbrio emocional, ou que ainda permita-lhes 

que o trabalho seja fonte de prazer. 

 

Considerações finais 

 

As diversas modificações no mundo do trabalho ocorridas nas últimas 

décadas impactam o trabalho docente, trazendo inúmeras consequências para este 

profissional e para a sociedade. 

A primeira consequência é a fuga dos professores da sala de aula, na busca 

por outras funções dentro da rede de ensino estadual, ou pelas tentativas de outros 

concursos relacionados ou não com o curso de Ciências Sociais. Outra é a 

constatação de docentes doentes, de um corpo docente a um corpo doente, 

cotidianamente desmotivados e que sofrem trabalhando. 

Diante desse quadro, uma pergunta é quase inevitável: é possível realizar-se 

profissionalmente sendo professor?  

Sobre essa questão dois aspectos precisam estar em equilíbrio. Se um fica 

prejudicado o professor não conseguirá desenvolver seu trabalho, ou seja, não basta 

apenas idealizar a docência enaltecendo a questão da vocação etc., são 
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necessárias as condições materiais para que ela aconteça: desde um bom salário 

até o reconhecimento social deste tipo de trabalho. Por outro lado, não são apenas 

estes aspectos que garantem um profissional realizado, feliz. Um salário alto, mas 

controlado e dinamizado por uma gestão meramente gerencial em busca somente 

de resultados estatísticos também gera sofrimento.  

Um profissional realizado, a nosso ver, coaduna com profundas mudanças no 

modelo atual de gestão educacional, que possibilite uma educação realmente 

democrática e participativa, criando espaços que permitam a emancipação do aluno, 

do professor e que haja um aprendizado efetivo. 

A realização profissional do professor de Sociologia vincula-se também a sua 

valorização enquanto sociólogo detentor de um conhecimento especializado, e a 

conquista de mais espaço dentro da escola, permitindo maior interação entre aluno e 

professor e, consequentemente, na qualidade do processo ensino-aprendizagem. O 

pouco espaço e a não notoriedade da Sociologia (reconhecimento enquanto ciência 

pelos demais colegas, gestão e alunos) é indicador do desejo de alguns professores 

pretenderem/buscarem uma nova graduação. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como tema a utilização da verba pública do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) pela disciplina de Educação Física. A definição do 
objeto de estudo surgiu das experiências vivenciadas diretamente na escola, por 
meio do estágio curricular do curso de licenciatura e da participação no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). O objetivo foi investigar se a 
disciplina de Educação Física adquire benefícios com esta verba e como se dá a 
atuação do profissional da área na decisão do direcionamento dessa verba. A 
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e de campo, com desenvolvimento de 
pesquisa descritiva e documental. Foram utilizados diversos autores, dentre eles 
Libâneo, Oliveira e Toschi (2006), Moreira (2012), Gil (2002), Rodrigues (2007), e 
documentos oficiais para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, fornecendo 
também elementos para a análise dos dados.  O instrumento de coleta de dados foi 
o questionário, aplicado aos sujeitos da pesquisa: diretores das escolas 
selecionadas, professores de EF e membros da Unidade Executora (UEx) do 
programa. De forma geral, os resultados encontrados demonstraram que a EF 
recebe benefícios provenientes da verba do PDDE em todas as escolas 
pesquisadas, porém não participa de nenhum subprograma específico para a EF.  
 
Palavras-chave: Educação Física. Programa Dinheiro Direto na Escola. Políticas 

Educacionais. 

 

Introdução 

  
 O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um dos diversos programas 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem por 
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finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 

públicas da educação básica, e às escolas privadas de educação especial, mantidas 

por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) (BRASIL, 2014). Esta pesquisa procurou fazer uma relação entre a 

disciplina de Educação Física (EF) e a verba pública do PDDE, tendo como objetivo 

geral: investigar se a disciplina de EF adquire benefícios com essa verba e como se 

dá a atuação do profissional na decisão do direcionamento dessa verba; e como 

objetivos específicos: conhecer o PDDE, e qual a sua importância para a escola; 

refletir sobre a forma como a EF é pensada e valorizada pela comunidade escolar; e 

investigar se a EF possui benefícios com a verba do PDDE, e como é a atuação dos 

profissionais nas decisões sobre este recurso público. 

O programa foi para as escolas visando oferecer autonomia em relação à 

gestão financeira e administrativa, porém esse recurso muitas vezes pode não ser 

transparente em relação à sua aplicação, deixando dúvidas se algumas disciplinas, 

como a EF, recebem benefícios do PDDE.  

A definição do tema central deste estudo surgiu das experiências vivenciadas 

diretamente na escola, por meio do estágio curricular do curso de licenciatura e da 

participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). 

 Por meio desta vivência, notamos a existência de um grande problema na 

área da EF: a falta de materiais e de espaço adequado para a prática dos conteúdos 

da disciplina. Podemos citar a falta de bolas, tatames, redes, mesas específicas de 

determinados jogos, bem como o espaço físico inadequado para as práticas 

corporais, entre outros. Diante do exposto, a pergunta norteadora da pesquisa foi: 

como são utilizados os recursos do PDDE na escola, e de que forma a EF é 

beneficiada por esta verba? 

Algumas referências principais subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa, 

como Libâneo, Oliveira e Toschi (2006), Moreira (2012), Gil (2002), Rodrigues (2007) 

e diversos documentos oficiais (BRASIL, 2014; INEP, 2011a; 2011b; JATAÍ, s.d., 

dentre outros).  
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O PDDE e seus programas específicos para a Educação Física  

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) criou os 

diversos projetos e programas que foram executados no governo da presidente 

Dilma e que ainda estão em andamento: Alimentação Escolar, Livro Didático, 

Dinheiro Direto na Escola, Biblioteca da Escola, Transporte do Escolar, Caminho da 

Escola, Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 

de Educação Infantil (BRASIL, 2014).  

Cada programa tem suas particularidades, e dentre estes, foi selecionado 

para o desenvolvimento da pesquisa o PDDE, que tem por finalidade a prestação de 

assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especiais 

mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) (BRASIL, 2014). O PDDE é um programa que consiste na 

transferência de recursos, com o objetivo de envolver a comunidade escolar nas 

decisões da verba e melhorar a qualidade do ensino fundamental (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2006).  

No primeiro governo de Lula (2003-2006), o PDDE foi revisto e sofreu 

modificações, passando a constituir transferência do FNDE diretamente para a 

escola, com o objetivo de melhorar sua infraestrutura física e pedagógica, assim 

como o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e 

didático, para elevar os índices de desempenho da educação básica (BRASIL, 

2014). 

O recurso do PDDE é repassado para a escola uma vez por ano e seu valor é 

calculado com base no número de alunos matriculados na escola, segundo o Censo 

Escolar do ano anterior. O dinheiro é destinado à aquisição de material permanente, 

manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar, aquisição de 

material de consumo necessário ao funcionamento da escola, avaliação de 

aprendizagem, implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de 

atividades educacionais (BRASIL, 2014).  
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Para receber os benefícios do PDDE, as escolas que têm mais de cinquenta 

alunos matriculados devem criar uma Unidade Executora (UEx) para obter 

diretamente estes recursos. Para escolas com menos de cinquenta alunos 

matriculados a criação da UEx é optativa, se não houver, a escola poderá receber os 

benefícios por meio da entidade executora (secretaria de educação ou prefeitura). 

Os recursos são passados para a escola anualmente, em uma parcela, por meio de 

depósito feito nas contas bancárias pelo FNDE (BRASIL, 2014). 

Nota-se que o PDDE vem avançando gradativamente e se ampliando, 

constituindo vários “mini-programas” dentro desse programa de governo. Moreira 

(2012) ressalta esse avanço:  

 

o PDDE, hoje, integra um modelo descentralizado de gestão financeira de 
programas educacionais, considerando, fundamentalmente, a ampliação e a 
diversidade de ações do governo federal atendidas por tal mecanismo via 
repasse de recursos diretamente às escolas públicas. Se de 1995 até o ano 
de 2003, tratávamos de um único PDDE, atualmente, além do formato 
tradicional, chamado PDDE Universal, há vários tipos desse mesmo 
programa, cada um associado a um determinado programa de governo: 
PDE Escola, Ensino Médio Inovador; Escola Aberta; Educação Integral; 
PDDE mais Educação; Educação no Campo; Quadras Esportivas (p. 2). 
 

Existem programas específicos para a área da EF, como o programa Quadras 

Esportivas. Sabendo que muitas escolas públicas não possuíam estrutura física para 

as práticas corporais, houve uma necessidade da construção de um espaço 

adequado para a melhoria do conhecimento dos conteúdos da EF, e o PDDE, por 

meio desse programa, incentiva tanto a construção da quadra esportiva como a sua 

cobertura.  

 

Serão destinados recursos as escolas públicas de educação básica que 
aderiram ao Programa Mais Educação em 2009 para reforma, ampliação e 
construção de cobertura de quadras esportivas ou de espaços destinados 
ao esporte e ao lazer. Para a reforma das quadras ou espaços destinados 
ao lazer, os repasses serão de R$ 20 mil (escolas com até 500 alunos) a R$ 
30 mil (unidades com mais de mil estudantes). Os mesmos valores serão 
repassados para ampliação. Já para a construção de cobertura, o recurso 
será de R$ 50 mil. As escolas beneficiárias serão selecionadas pela Secad 
(BRASIL, 2014, p. 7).  

 

No site oficial do FNDE, qualquer indivíduo pode obter informações sobre o 

PDDE, assim como ter acesso à prestação de contas das escolas que usufruem 
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deste programa, com o objetivo de transparecer a forma como o recurso é utilizado, 

e fiscalizar se os recursos estão sendo empregados de modo a atingir a meta do 

programa. 

Compreendendo os diversos métodos de pesquisa, e buscando atingir os 

objetivos propostos, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva, por meio de pesquisa 

bibliográfica e de campo. Foi utilizada, para complemento da coleta de dados, a 

pesquisa documental. Rodrigues (2007) caracteriza a pesquisa descritiva como uma 

investigação que observa, registra, analisa, classifica e interpreta fatos, porém sem o 

pesquisador interferir. 

O questionário foi o instrumento utilizado para coletar os dados. Gil (2012) 

conceitua o questionário como “um conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado” (p.114), e que constitui o meio mais rápido e barato de 

obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o 

anonimato. 

 A previsão seria de investigar as duas escolas que apresentassem o maior 

número de alunos matriculados e, consequentemente, que obtiveram a maior 

quantidade de verba no ano de 2015. No entanto, algumas mudanças precisaram 

ser feitas, e devido à pouca participação dos membros da UEx, sendo no máximo 

duas pessoas por escola, decidiu-se desenvolver a investigação em quatro escolas, 

sendo duas municipais e duas estaduais, dentre as que receberam maior verba do 

PDDE em 2015, acreditando na hipótese de que, se a escola recebe maior verba, 

possivelmente tem mais possibilidade de destinar o recurso a todas as áreas, 

inclusive à EF.   

Os sujeitos da pesquisa foram: a direção de cada escola, os professores de 

EF destas escolas, e os membros da UEx do PDDE das quatro escolas 

selecionadas, que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Os nomes dos sujeitos não foram revelados na 

intenção de manter o anonimato e, consequentemente, garantir maior liberdade de 

expressão nas respostas dadas. 

Foram elaborados três questionários, um para cada grupo: um para a direção 

da escola, contendo quinze perguntas, um para os professores de EF, contendo 
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treze perguntas, e um para os membros da UEx, contendo quinze perguntas. Os 

questionários recebidos foram tabulados e analisados, permitindo encontrar os 

resultados da investigação. 

Tanto os diretores das escolas municipais quanto os diretores das estaduais 

relataram conhecer o PDDE, e citaram que os objetivos do programa são dar 

condições financeiras, atender às necessidades e viabilizar as ações pedagógicas 

dentro da escola. Porém, somente um professor de EF municipal e um professor 

estadual conhecem o programa, e os outros dois afirmaram conhecer parcialmente. 

Segundo os professores, os objetivos do programa são de contribuir com os gastos 

pedagógicos, agilizar os investimentos e diminuir a burocracia. 

Dos seis membros das unidades executoras, quatro relatam conhecer o 

programa e apenas dois conhecem parcialmente, sendo um da escola municipal e 

um da escola estadual. Para os integrantes da UEx, o programa tem como objetivo 

dar suporte financeiro para a escola, melhorando a estrutura física e pedagógica.  

Observou-se que os participantes possuem um conhecimento básico sobre o 

programa, apesar de não se poder afirmar que as informações obtidas por meio dos 

questionários respondidos são realmente o que cada sujeito pensa e conhece sobre 

o PDDE, pois alguns foram devolvidos dias depois, permitindo o acesso à internet ou 

a outras fontes para buscar informações sobre o assunto. Mas as respostas dadas 

pelos sujeitos, no que se refere aos objetivos do PDDE, coincidem com os que são 

divulgados pelo governo: o objetivo do PDDE é de melhorar a infraestrutura física e 

pedagógica, prestar assistência financeira, dar autonomia para a autogestão escolar 

nos planos financeiro, administrativo e didático, com a finalidade de elevar os índices 

de desempenho da educação básica (BRASIL, 2014).  

Todos os diretores relataram que o programa é de extrema importância. Um 

diretor da escola municipal e um da escola estadual justificaram a importância do 

PDDE para a manutenção da escola, outro diretor da escola estadual acredita que o 

programa é importante por proporcionar autonomia para a escola na utilização da 

verba, e um professor de EF do município relatou que a verba do PDDE é a única 

fonte de recurso da escola. A partir dessa resposta percebe-se certo 

desconhecimento do professor em relação às verbas que a escola recebe. 
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 Sobre a distribuição da verba, um diretor da escola municipal relata que é 

feita de acordo com as necessidades da escola, outro diretor explica que a verba é 

dividida e utilizada, dividindo uma parte para aquisição de móveis, equipamentos 

eletrônicos e eletrodomésticos, a outra parte para limpeza e materiais, e a outra 

parte para expedientes da secretaria e materiais pedagógicos. Já os diretores das 

escolas estaduais, um relata que é utilizado para compra de materiais permanentes 

e o outro diz que é destinada à aquisição de materiais de limpeza e pedagógicos. 

Percebe-se certa uniformidade na forma como esta verba é utilizada, mas a 

limitação é imposta pelo próprio programa, que determina em quais setores o 

recurso pode ser gasto, dentro da escola.  

 Sobre a escolha dos membros da UEx, em uma escola municipal é feita 

através de reuniões e eleições, e acreditam que é importante a UEx, pois se constitui 

de membros que estão ligados diretamente à escola. Neste local, fazem parte da 

UEx professores, pais e membros da comunidade escolar. Na outra escola municipal 

foi relatado que o diretor é o presidente e os outros membros são eleitos por 

indicações. É importante que sejam devidamente escolhidos, pois devem 

desempenhar sua função com êxito para contribuir com a melhoria da escola. Não 

foi divulgado quem faz parte da UEx nesta instituição. Em uma escola estadual a 

escolha dos membros é feita for votação, e fazem parte da UEx desta escola um 

presidente, um tesoureiro, um representante de pais, alunos e professores. E por 

fim, na outra escola estadual, acreditam que os membros são importantes por 

conhecerem melhor a realidade escolar, e fazem parte somente a diretora, 

professores e coordenadores. 

Sobre os subprojetos do PDDE específicos para a EF, apenas um diretor da 

escola estadual relata ter conhecimento, os demais afirmam não conhecer. Em 

relação aos professores de EF, dois deles, um da escola municipal e um da escola 

estadual, relataram conhecer os subprogramas, porém não conseguiram citá-los, ou 

se confundiram com programas que não fazem parte dos que estão previstos pelo 

PDDE. Nenhum membro das UEx, tanto das escolas estaduais quanto das 

municipais,  conhece os subprojetos específicos da EF.  
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A EF para uma escola municipal e uma estadual é vista pela gestão como 

uma disciplina comum que faz parte do currículo, sendo trabalhada por um 

profissional da área. Já em uma das escolas estaduais o diretor valoriza a EF como 

uma disciplina importante, que transmite conhecimentos para a vida dos alunos. E 

em uma escola municipal a diretora relata a EF “como atividade de estímulo para a 

criança”. 

No que se refere às decisões para aplicação da verba do PDDE, em todas as 

escolas os membros da UEx relataram que a EF não é vista como prioridade, porém 

relataram que a disciplina é contemplada com a verba. As gestões das escolas 

municipais e de uma escola estadual, de forma semelhante, relataram que a EF não 

é vista como prioridade, mas que também recebe benefícios dessa verba, assim 

como as outras disciplinas. Apenas um diretor de uma escola estadual relatou que a 

EF é vista como prioridade nas decisões sobre aplicação da verba, e que essas 

decisões são pensadas coletivamente. Os professores de EF apresentaram 

respostas diferentes. Um professor de uma escola municipal acredita que a EF é 

pensada pela escola como uma disciplina responsável por desempenhar 

movimentos e trabalhos sociais. Na outra escola municipal a professora acredita que 

a disciplina é pensada de forma simples, com limitações da escola. Já a professora 

da escola estadual acredita que a escola vê a EF apenas como uma disciplina da 

grade curricular, e o outro professor da escola estadual acredita que a EF é pensada 

e valorizada pela escola, justificando que todos os projetos da área geralmente são 

aprovados e executados. 

Nenhum professor de EF das escolas selecionadas faz parte da UEx, e sobre 

a atuação do professor de EF nas decisões, em uma escola municipal e uma 

estadual eles participam apenas informando o que é necessário para sua disciplina. 

Na outra escola municipal o professor não participa, segundo a diretora por não ter 

tempo, ele fica alheio, e na outra escola estadual o professor participa da decisão 

através do plano de ação e de sugestões.  

Os professores de EF das escolas municipais relataram que a distribuição da 

verba do PDDE é transparente, já das escolas estaduais, uma professora disse que 
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nunca procurou saber, e na outra escola o professor mencionou que é parcialmente 

transparente, pois só tem informações sobre a sua área. 

 

Considerações Finais 

 

Com a proposta de verificar como a disciplina de EF se beneficia ou não da 

verba pública enviada às escolas pelo PDDE, inicialmente buscou-se compreender, 

por meio de estudos teóricos, o surgimento deste programa e as possíveis 

contribuições da verba para a escola. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, de forma geral, obteve-se como 

resultados a percepção que todos os participantes conhecem o PDDE e seus 

objetivos, embora aparentemente de forma superficial, porém nenhum dos sujeitos 

demonstrou ter conhecimento dos subprogramas da EF.  

 Percebeu-se que a EF recebe benefícios do PDDE em todas as escolas 

envolvidas na pesquisa, porém não participa de nenhum subprograma específico 

para a esta área. E nenhum professor de EF faz parte da UEx, porém na maioria das 

escolas a UEx não possui característica própria, as decisões da utilização da verba 

geralmente são tomadas pelo gestor, às vezes com ajuda de poucos membros da 

comunidade escolar, e em alguns casos o assunto é levado para reuniões, para 

cada professor apresentar sua demanda para a disciplina que ministra, mas sempre 

se vê quais são as necessidades da escola como prioridade.  

Foi possível perceber certo desconhecimento sobre o que é o PDDE, sobre 

os subprojetos vinculados a este programa e sobre a forma mais adequada de 

receber, gerir e socializar as decisões dentro do contexto escolar. Porém, todos os 

envolvidos na pesquisa relataram a importância do programa para a escola. 

Os resultados, portanto, não são conclusivos, apenas apresentam uma 

versão do tema, que precisa ser investicada in loco, com a utilização de outros 

instrumentos como a observação e o grupo focal, por exemplo. 
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Apresentamos um estudo realizado no interior de um programa de pós-
graduação, cujo objetivo geral consistiu em identificar projetos e programas de 
implantação da Informática na educação brasileira, com foco no Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional (ProInfo) e sua implementação no Estado de Goiás. 
Adotamos como metodologia levantamento on-line, tendo como descritores: 
tecnologia educacional; formação de professores; políticas públicas; ProInfo; Goiás. 
Como resultados, localizamos projetos pioneiros, como o Educom, os quais 
abordamos à luz de referencial teórico pertinente, relacionado a políticas e modos de 
incorporação de tecnologias à educação no Brasil.  
 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação.  Educação no Brasil. 

Educação Básica. 

 

1 Introdução 

 

Apresentamos resultados de uma pesquisa realizada em 2016, como 

exigência para a conclusão da Disciplina “Educação em Ciências e Matemática”, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal do 

Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ). Parte da bibliografia básica da referida Disciplina 

foi relativa às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na Educação e sua 

presença no ensino público. Assim, ao finalizá-la, optamos por discorrer sobre um 

tema localizado na interface entre políticas e práticas educacionais.  

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 

UFG/REJ, Jataí, Estado de Goiás (GO). E-mail: moniufg@gmail.com. 
2Doutora em Educação. Docente da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, UFG/REJ, Jataí, Estado de 

Goiás (GO). E-mail: rosemaralopes@gmail.com. 
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Ao realizá-la, tivemos como objetivo geral identificar os principais projetos e 

programas de informática na educação brasileira, com foco no Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo) em Goiás. Os objetivos específicos consistiram 

em: descrever, brevemente, projetos e programas que compõem a história da 

implantação da informática na educação no Brasil; discutir aspectos relacionados à 

implementação da informática na educação básica, especificamente no que tange 

ao uso pedagógico das tecnologias e à formação de professores para esse fim.  

Metodologicamente, empreendemos um levantamento na Internet, 

apresentando, aqui, o resultado dessa busca, os quais discutimos em alguns pontos. 

Assim, buscamos responder à questão: que políticas públicas existem no Brasil, 

particularmente em Goiás, voltadas à implantação das tecnologias nas escolas 

básicas públicas, para fins pedagógicos? 

Para responder ao questionamento acima, desenvolvemos o texto a seguir 

em torno de quatro eixos: o primeiro enfoca o referencial teórico, em que 

procuramos estabelecer a relação entre tecnologia e educação; o segundo traz a 

metodologia; o terceiro analisa a história da implantação da Informática na Educação 

no Brasil; o quarto traz as discussões sobre os projetos e programas de 

implementação da informática na Educação formal pública brasileira. 

 

2 Referencial teórico 

 

Sancho e Hernández (2006) afirmam que uma das questões educativas que 

vem ganhando destaque nos últimos anos é o uso da tecnologia. A importância da 

tecnologia na escola é colocada por Kenski (2012) nos seguintes termos: 

 
A educação também é um mecanismo de articulação das relações de poder, 
conhecimento e tecnologias. Desde pequena, a criança é educada em um 
determinado meio cultural, familiar, onde adquire conhecimentos, hábitos, 
atitudes, habilidades e valores que definem a sua identidade social. A forma 
como se expressa oralmente, como se alimenta e se veste, como se 
comporta dentro e fora de casa são resultados do poder educacional da 
família e do meio em que vive. Da mesma forma, a escola também exerce o 
seu poder em relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias que 
farão a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem 
aprendidos. (KENSKI, 2012, p.18-19) 
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Ao longo da história, as tecnologias se mostram agregadas à própria evolução 

da humanidade, como afirma Kenski (1998). Em um cenário social marcado, cada 

vez mais, por novas e emergentes tecnologias, a educação, enquanto transmissora 

dos conhecimentos historicamente acumulados (SAVIANI, 2012), tem o papel tornar 

as pessoas mais críticas e autônomas em relação ao seu futuro socioeconômico e 

político. O papel da educação é emancipar as pessoas, seu objetivo é contribuir para 

torná-las menos dependentes e alheias às determinações do poder econômico, 

político e social. Pressupondo que aprender não consiste, apenas, em acumular 

conhecimento (GADOTTI, 2003), em tempos de globalização, as competências 

digitais tornam-se uma nova forma de capital dos indivíduos (SANCHO; 

HERNÁNDEZ, 2006). 

Nesse cenário, no que tange à implantação da informática nas escolas 

brasileiras, ela é descrita por Valente (1999) conforme segue: 

 

No Brasil, as políticas de implantação da informática na escola pública, tem 
sido norteadas na direção da mudança pedagógica. Embora os resultados 
dos projetos governamentais sejam modestos, esses projetos tem sido 
coerentes e sistematicamente tem enfatizado a mudança na escola. Isso 
vem ocorrendo desde 1982, quando essas políticas começaram a ser 
delineadas. No entanto, essas políticas não são claramente defendidas por 
todos os educadores brasileiros e sua implantação sofre influências de 
abordagens utilizadas em outros países como Estados Unidos da América e 
França. Nesses países, a utilização da informática na escola não tem a 
preocupação explícita e sistêmica como um objeto com o qual o aluno deve 
se familiarizar. Portanto, os objetos da inserção da informática nesses 
países são muito mais modestos e fáceis de serem conseguidos: envolvem 
menos formação dos professores, menor alteração da dinâmica pedagógica 
em sala de aula e pouca alteração do currículo e da gestão escolar. 
(VALENTE,1999, p. 2) 

 

 Sancho e Hernández (2006) corroboram com a ideia de que a tecnologia na 

educação resultará em melhorias somente quando administradores escolares, 

especialistas, assessores pedagógicos e professores reorientarem suas visões 

sobre o ensino e a aprendizagem, promovendo mudanças no currículo escolar. 

Contudo, segundo Valente (1999): 

 

As mudanças introduzidas pelos sistemas de ensino, na tentativa de 
responder aos novos desafios, não têm sido satisfatórias. Primeiro, 
propostas de uma nova pedagogia têm se mantido fiel à concepção da 
transmissão de informação, mantendo estrutura de disciplinas e de 
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conteúdos estanques. Segundo, não incorporara o uso das tecnologias da 
informática e da telecomunicação, como recursos para ampliar o acesso à 
informação e para favorecer a criação de ambientes de aprendizado que 
enfatizem a construção de conhecimento. Terceiro, não se pode pensar em 
mudanças educacionais ou mesmo na escola, se não tivermos em mente 
todas as questões envolvidas com esse processo, como o novo papel do 
aluno, do professor, da gestão e da comunidade de pais. (VALENTE, 1999, 
p. 33-34) 

 

3 Metodologia 

 

Realizamos um levantamento de Teses e Dissertações (T&D) no Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

inicialmente, com os descritores “tecnologia educacional”; “formação de 

professores”; “políticas públicas”, “ProInfo” e “Goiás”, não houve resultado, então, 

utilizamos o site de busca Google com os mesmos descritores e no Portal do 

Professor encontramos um artigo sobre o ProInfo em Goiás, intitulado “Desafios, 

conquistas e possibilidades” (BUENO et al., 2009). No Portal do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) localizamos informações sobre os projetos e programas 

Educom, Formar, Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), 1º 

Plano de Ação Integrada (PLANINFE), ProInfo, Projeto “Um Computador por Aluno” 

(UCA) e Programa “Um Computador por Aluno” (PROUCA). 

A princípio, pretendíamos desenvolver revisão bibliográfica, mas, em função 

dos locais de busca (fontes) em que, efetivamente, encontramos resultados à 

pesquisa on-line empreendida e da natureza do dados obtidos (informações 

disponibilizadas em sites governamentais) optamos por chamar “levantamento” e 

não “revisão bibliográfica” o trabalho metodológico realizado, partindo do 

entendimento de que essa última consiste em pesquisa sobre a literatura de uma 

área específica, a qual não realizamos.  

Assim delineada, a metodologia permitiu descrever o percurso do objeto 

investigado, com base nos “achados” resultantes das buscas, e a relacioná-lo a 

alguns estudos do referencial teórico pertinente ao tema, estando a discussão 

restrita a esse design. 

  

4 Resultados e discussão 
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 Apresentamos resultados que evidenciam o percurso da implantação da 

informática na educação brasileira, e, ao mesmo tempo, dão margem a questões 

sobre esse processo e seus resultados.  

 

4.1 Projetos Educom e Formar 

 

De acordo com Nascimento (2007), a introdução da tecnologia no sistema de 

ensino público brasileiro ocorreu quando o MEC patrocinou o projeto Educom, 

primeiro e principal projeto público de informática na educação brasileira. Esse 

projeto forneceu as bases para a estruturação de outro, mais completo e amplo, 

chamado PRONINFE. Ao Centro de Informática Educativa (Cenifor) coube a 

responsabilidade pela implementação, coordenação e supervisão técnica do Projeto 

Educom, cujo suporte financeiro e delegação de competência foram definidos em um 

“Protocolo de Intenções”, assinado entre MEC, Secretaria Especial de Informática 

(SEI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Fundação Centro Brasileiro de TV 

Educativa (Funtevê), em 1984. 

Nessa época, o MEC assumiu a liderança do processo de implantação da 

informática na educação brasileira, procurando organizar-se para o cumprimento das 

novas obrigações. Um dos argumentos utilizados para a transferência do Projeto 

Educom para o MEC era o de que informática na educação tinha natureza 

pedagógica, relacionada ao processo de ensino e aprendizagem, envolvendo 

escolas e universidades públicas brasileiras. 

Nascimento (2007) afirma que o Projeto Formar, por sua vez, dividido em 

Formar I, datado de 1987, e Formar II, de 1989, foi criado por recomendação do 

Comitê Assessor de Informática e Educação (CAIE) do MEC, sob a coordenação do 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), ministrado por pesquisadores e especialistas dos demais 

centros-piloto integrantes do Projeto Educom. Os projetos Formar I e II foram 

operacionalizados por meio de dois cursos de especialização em Informática na 



 
 
 
 
 
 
 

6 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Educação, em nível de pós-graduação lato sensu, realizados na UNICAMP, em 1987 

e 1989, dedicados aos professores das diversas secretarias estaduais de educação 

e das escolas técnicas federais. Sobre o Projeto Formar, Moraes (1997) esclarece: 

 

Com a escolha do nome Projeto Formar, tínhamos em mente marcar uma 
transição importante em nossa cultura de formação de professores. Ou seja, 
pretendíamos fazer uma distinção entre os termos formação e treinamento, 
mostrando que não estávamos preocupados com adestramento ou em 
simplesmente adicionar mais uma técnica ao conhecimento que o 
profissional já tivesse, mas, sobretudo, pretendíamos que o professor 
refletisse sobre sua forma de atuar em sala de aula e propiciar-lhe 
condições de mudanças em sua prática pedagógica na forma de 
compreender e conceber o processo ensino aprendizagem, levando-o a 
assumir uma nova postura como educador. (MORAES,1997, p. 22-23). 

 

4.2 PRONINFE e PLANINFE 

 

De acordo com Nascimento (2007), em 1989 foi criado o PRONINFE, 

fundamentado na necessidade de intensa colaboração entre as três esferas do 

poder público, de maneira que os investimentos federais seriam canalizados, 

prioritariamente, para a criação de infraestrutura em instituições de educação 

federais, estaduais e municipais, para a capacitação de recursos humanos e busca 

de autonomia científica e tecnológica. 

 

O PRONINFE tinha por finalidade: desenvolver a informática educativa no 
Brasil, através de projetos e atividades, articulados e convergentes, 
apoiados em fundamentação pedagógica sólida e atualizada, de modo a 
assegurar a unidade política, técnica e científica imprescindível ao êxito dos 
esforços e investimentos envolvidos. (NASCIMENTO, 2007, p. 25) 

  

Como afirma Nascimento (2007), em 1990, o MEC aprovou o PLANINFE, 

para o período de 1991 a 1993, com objetivos, metas e atividades associados a um 

horizonte temporal de maior alcance. O PLANINFE, assim como o PRONINFE, tinha 

por objetivo fortalecer a área de formação de professores e técnicos, por meio de um 

intensivo programa de capacitação de recursos humanos, envolvendo 

universidades, secretarias, escolas técnicas e empresas, como o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). Tanto o PRONINFE, quanto o PLANINFE, destacava a necessidade de 
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um forte programa de formação de professores e técnicos na área de Informática. 

Os organizadores desses projetos acreditavam que nenhuma mudança tecnológica 

ocorreria, se não estivesse profundamente amparada por um intensivo programa de 

capacitação de recursos humanos. 

 

4.3 ProInfo no Brasil e em Goiás 

 

Ainda segundo Nascimento (2007), o ProInfo foi uma iniciativa do MEC, por 

meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED), criado pela Portaria Nº. 522, 

de 09 de abril de 1997, desenvolvido em parceria com governos estaduais e alguns 

municipais. De acordo com o autor, o ProInfo foi criado para financiar as TIC nas 

escolas públicas de ensino básico, como ferramenta de apoio, e para diversificar as 

possibilidades de ensino e aprendizagem. Seu funcionamento ocorre de forma 

descentralizada: em cada unidade da Federação existe uma Coordenação Estadual 

ProInfo, cujo trabalho principal é introduzir as TIC nas escolas públicas, além de 

articular os esforços e as ações desenvolvidas no setor sob sua jurisdição, em 

especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). Os NTE são 

locais, dotados de infraestrutura de informática e comunicação e reúnem educadores 

e especialistas em tecnologia de hardware e software. 

Considerando o novo perfil de aluno e a chegada de diferentes recursos à 

escola, o ProInfo se subdivide em: ProInfo Integral, E-ProInfo, ProInfo 1, ProInfo 2 e 

ProInfo 3. 

O ProInfo Integral é um programa de formação voltado para o uso didático-

pedagógico das TIC no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 

tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 

oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio 

Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) (NASCIMENTO, 

2007). 

 O E-ProInfo, por sua vez, é um ambiente virtual colaborativo de 

aprendizagem, que permite concepção, administração e desenvolvimento de 

diversos tipos de ações, como cursos à distância, complemento a cursos 
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presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e outras formas de apoio à 

distância e ao processo de ensino e aprendizagem. 

Já o ProInfo 1 recebeu esse nome por oferecer computadores equipados com 

a plataforma Windows 1998. Nesta fase do Programa, todos os equipamentos eram 

da Positivo Informática. No início dos anos 2000, surgiu o ProInfo 2, com 

equipamentos da Procomp e equipados com plataforma Windows XP. O ProInfo 3 

corresponde à fase em que o Programa recebe novos equipamentos e plataforma 

Linux (software livre). Os softwares Windows e Windows XP são privados e é 

necessário o pagamento de licença para o uso em todas as máquinas em que são 

instalados, enquanto o Linux não tem custo. 

De acordo com dados do portal eletrônico da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de Goiás, a Secretaria do Estado de Educação de Goiás, em 

parceria com o Governo Federal, tem auxiliado na implantação do ProInfo. As 

atividades iniciaram em 1993, mediante a implantação do primeiro Centro de 

Informática na Educação (CIED), para promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de Ensino Fundamental e Médio. Em 2017, todos os municípios do 

Estado de Goiás estão cadastrados no ProInfo. 

Segundo Bueno et al. (2009), em Goiás, a exemplo do que vinha ocorrendo 

em outros estados do Brasil, a Secretaria Estadual de Educação se viu frente ao 

desafio de implantação do ProInfo. A rede estadual de ensino implementou Núcleos 

de Tecnologia Educacional (NTE), situados, estrategicamente, em municípios 

goianos, de forma a atender todas as unidades escolares que receberam 

Laboratório de Informática Educacional (LIED). Os computadores chegaram às 

escolas com a proposta de melhorar o ensino e a aprendizagem, no entanto, era 

necessário capacitar os professores, pois a mera implantação de laboratórios com 

computadores, por si só, não seria suficiente para garantir o sucesso do projeto. 

Assim descrito, esse processo remete à Kenski (2012), segundo a qual 

 

Nem mesmo a formação pedagógica e crítica para o desenvolvimento de 
projetos educacionais de acordo com os mais novos paradigmas e teorias 
educacionais vai levar a escola a alcançar os novos índices almejados de 
qualidade. Todas essas condições são necessárias, precisam estar 
presentes no projeto dessa nova escola, no entanto, elas não são ainda 
suficientes. A escola do tamanho do mundo, que se viabiliza pelo uso 
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intensivo das tecnologias e das redes digitais, precisa ser vista com uma 
nova mentalidade. (KENSKI, 2012, p. 125) 

 

Para Kenski (2012), as novas exigências que pesam sobre a educação 

brasileira encaminham para redefinições já verificadas em muitos países, a exemplo 

da França e dos Estados Unidos da América, que transformaram a educação em 

prioridade. Cabe aos governos, à sociedade, às esferas públicas criar condições 

para a formação do cidadão viver plenamente os novos tempos. 

 

4.4 Projeto UCA e Programa PROUCA 

 

Valente (1997), defende a ideia de que o “uso inteligente” do computador na 

educação é o que possibilita mudanças no sistema educacional atual e que o 

computador deve ser um recurso com o qual o aluno possa criar, pensar, manipular 

a informação, que permita a construção do conhecimento. 

Retomando o processo de implementação da informática na educação 

brasileira, de acordo com o Portal do MEC, o Projeto UCA, criado em 2005, é uma 

iniciativa do Governo Federal, que tem como meta contemplar cada estudante da 

rede de ensino básico com um computador portátil, em busca de contribuir para 

alcançar a qualidade da educação pública brasileira. Esse Projeto prevê a promoção 

da inclusão digital, por meio da distribuição de um computador portátil (laptop) para 

cada estudante e professor de Educação Básica em escolas públicas, o que, em 

tese, permitiria passar da educação centrada no professor para uma pedagogia 

voltada ao desenvolvimento autônomo, baseado na cooperação de alunos que 

aprendem juntos e partilham objetivos comuns. A expectativa subjacente é a de que 

o aluno se torne protagonista do processo de construção do conhecimento. Em 

2007, cinco escolas brasileiras foram contempladas com o Projeto UCA, com o 

objetivo de conhecer os principais impactos e resultados dessa nova forma de 

utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, balizada pela 

necessidade de melhoria da qualidade da educação, da inclusão digital, da inserção 

da cadeia produtiva brasileira no processo de fabricação e manutenção dos 

equipamentos, bem como as dificuldades de implantação do referido projeto. 
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De acordo com o Portal do MEC, em 10 de junho de 2010, foi criado o 

PROUCA, com o objetivo de promover a inclusão digital pedagógica e o 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores 

das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis, 

denominados laptops educacionais. O equipamento a ser adquirido contém sistema 

operacional específico e características físicas que facilitam o uso e garantem a 

segurança dos estudantes e foi desenvolvido especialmente para uso em ambiente 

escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) facilita a 

aquisição desses equipamentos com recursos dos próprios estados e municípios. 

 

4.5 Discussão 

 

No Brasil, o movimento de implantação da Informática na Educação parece 

intensificar-se nas décadas de 1980 e 1990. Com o intuito de garantir o progresso 

técnico-científico, o Estado brasileiro investe em projetos de implantação de 

tecnologias no sistema educacional. Neste ponto, cabe retomar Libâneo (1998) e 

sua premissa de que a escola atual se mantém como instituição necessária à 

democratização da sociedade e tem a função específica de formar cidadãos 

participantes em todas as instâncias da vida social contemporânea, garantindo aos 

alunos efetivas condições de exercer a liberdade política e intelectual.  

Segundo Moraes (1997), uma nova educação visando à cidadania global 

consiste em formar seres conscientes da amplidão e dos desafios do mundo atual, 

preparar o indivíduo para ser contemporâneo de si mesmo, membro de uma cultura 

sem fronteiras, e, ao mesmo tempo, de uma comunidade próxima, que, além de 

exigir sua instrumentação técnica para a comunicação à longa distância, requer, 

também, o desenvolvimento de uma consciência de fraternidade, de solidariedade e 

a compreensão de que a evolução é individual, e, ao mesmo tempo, coletiva.  

Outrossim, Echalar et al. (2015) afirmam que a escola é o locus privilegiado 

para que se concretizem as funcionalidades de determinados interesses dirigidos a 

um estado que possui obrigações sociais para muito além da educação. No entanto, 

a falta de reconhecimento e a desvalorização dos que se dedicaram à implantação 
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desses projetos, a descontinuidade dos processos ocasionadas por mudanças de 

governos, prejudicaram os avanços tecnológicos na educação, na medida em que 

as ações e os investimentos do Governo se subordinam a interesses econômicos e 

políticas internacionais.  

 

5 Considerações finais 

 

A realidade brasileira nas décadas de 1970 e início de 1980 não era favorável 

para o desenvolvimento da informática na educação brasileira, pois carecia de 

conhecimento técnico-científico para subsidiar políticas e estratégias a serem 

adotadas.  

A história da implantação da Informática na educação no Brasil teve início 

com o Projeto Educom, que deu origem a vários outros projetos e ações que hoje 

integram a atual política de incorporação de tecnologias à educação brasileira. O 

referido Projeto forneceu as bases para a estruturação de outro, mais completo e 

amplo, o PRONINFE.  

A partir de 1984, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) assumiu a 

liderança do processo de implantação da Informática na educação brasileira, por 

entender que se tratava de questões de natureza pedagógica, relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem, envolvendo escolas e universidades públicas 

brasileiras. Em Goiás, a implantação da Informática na escola pública de Educação 

Básica teve início em 1993, com o ProInfo. 

O exposto sugere que existe um movimento de incorporação das tecnologias 

à educação no Brasil, incluindo Goiás, no entanto, ainda aguardamos por políticas 

públicas que promovam a efetiva integração das tecnologias digitais na escola, não 

como panaceia ou mais uma forma de alienação do sujeito, expropriando-o, uma vez 

mais, de seu trabalho, mas como forma de valorização da profissão docente e de 

respeito ao direito do aluno de aprender. 
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Resumo: Este trabalho é um recorte da pesquisa desenvolvida para o Programa de 
Doutoramento em Educação da Universidade de Santiago de Compostela, na 
Espanha. Seu objetivo é identificar o crescimento dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu ofertados no município de Jataí (GO) e situar a contribuição do 
Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática do IFG para tal 
fato. Para isso, realizou-se o levantamento utilizando a Plataforma Sucupira, 
identificando as quantidades de alunos matriculados nesses programas, em 2017, e 
titulados por esses programas no período de 2008 a 2016. Quanto à metodologia, a 
pesquisa classifica-se como quantitativa em relação ao problema, exploratória 
quanto ao objetivo e operacionalizada pelo procedimento de pesquisa documental. 
Os resultados apontam que, atualmente, existem 250 alunos matriculados nos 
programas de pós-graduação stricto sensu ofertados na cidade de Jataí. O curso 
que mais possui alunos matriculados é o Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde 
da UFG, seguido do Programa de Mestrado Profissional em Educação para Ciências 
e Matemática do IFG. Verifica-se, ainda, um aumento gradativo na quantidade de 
alunos titulados acompanhando o aumento na quantidade de cursos ofertados na 
cidade, em 2008 foram três alunos titulados enquanto em 2016 esse número subiu 
para setenta e dois alunos. 
 
Palavras-chave: Pós-Graduação. Alunos Titulados. Mestrado Profissional. 

 

Introdução 

 

Este estudo é um recorte da pesquisa que se encontra em desenvolvimento 

para o Programa de Doutorado em Educação da Universidade de Santiago de 

Compostela, na Espanha. Seu objetivo geral é identificar o crescimento dos cursos 

de pós-graduação stricto sensu ofertados no município de Jataí (GO) e situar a 
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contribuição do Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática do 

IFG para tal fato. 

Para atingir o objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar quais são os programas de pós-graduação stricto sensu 

ofertados em Jataí (GO), no regime presencial; 

b) Conhecer a quantidade de alunos matriculados, no ano de 2017, nos 

programas de pós-graduação stricto sensu ofertados em Jataí (GO), no regime 

presencial; 

c) Conhecer a quantidade de alunos titulados pelos programas de pós-

graduação stricto sensu ofertados em Jataí (GO), no regime presencial, no período 

de 2008 a 2016. 

Segundo Balbachevsky (2005), ao refletir sobre a história da pós-graduação 

no Brasil, observa-se que embora nosso país enfrente muitos problemas 

relacionados à Educação, como um todo, e à Educação Superior, a pós-graduação 

se destaca como motivo de orgulho para a academia brasileira e autoridades 

públicas. Para Santos e Azevedo (2009) esse reconhecimento se deve ao formato e 

à seriedade em que são conduzidas as políticas públicas para a pós-graduação.  

Tanto o formato como a seriedade na condução das políticas públicas para a 

pós-graduação resultou numa expansão contínua que pode ser verificada nos 

últimos anos, levando em consideração o aumento dos programas de pós-

graduação stricto sensu e o aumento dos alunos matriculados e titulados por esses 

programas. 

Acredita-se que essa pesquisa pode contribuir para compreender a evolução 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu no cenário no qual estamos inseridos, 

observando se está de acordo com o panorama apresentado no Brasil, além de 

subsidiar nossas reflexões para o desenvolvimento da pesquisa que já está em 

andamento para o curso de Doutorado em Educação da Universidade de Santiago 

de Compostela. 
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Uma reflexão sobre a pós-graduação stricto sensu no Brasil 

 

O processo de constituição da pós-graduação stricto sensu no Brasil passou 

por um longo processo de constituição iniciado em 1930. Segundo Santos (2003), 

em uma breve retrospectiva da pós-graduação stricto sensu no Brasil, nesse ano, foi 

proposto o Estatuto das Universidades Brasileiras, no qual a implantação de uma 

pós-graduação seguia os moldes europeus. Esse modelo foi praticado na 

Universidade do Rio de Janeiro e na Universidade de São Paulo. 

Em 1940, foi utilizado formalmente o termo “pós-graduação” no Artigo 71 do 

Estatuto das Universidades Brasileiras. 

Em 1950, foram iniciados acordos e convênios entre instituições dos Estados 

Unidos e do Brasil a fim de promover intercâmbio de estudantes, pesquisadores e 

professores. 

Em 1960, aconteceu um grande impulso para os cursos de pós-graduação no 

Brasil. Foi firmado convênio entre a Universidade do Brasil e a Fundação Ford na 

área de Ciências Físicas e Biológicas e na área de Engenharia. Nesse mesmo ano, 

implantou-se o Mestrado em Matemática na Universidade de Brasília, o Doutorado 

no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Mestrado e o Doutorado na Escola 

Superior de Agricultura de Viçosa e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

e os cursos de pós-graduação do ITA e UnB. A partir dessa década os cursos 

começaram a seguir o modelo das universidades norte-americanas (SANTOS, 

2003). 

Em 3 de dezembro de 1965, a pós-graduação stricto sensu no Brasil foi 

formalmente instituída com a publicação do Parecer nº. 977, do Conselho Federal de 

Educação. Esse documento tem a preocupação em distinguir a pós-graduação lato 

sensu da pós-graduação stricto sensu e definiu a estrutura organizacional da pós-

graduação stricto sensu, centradas em dois níveis, o Mestrado e o Doutorado. 

O Parecer nº. 977/65 reconhece a possibilidade de cursos de Mestrados para 

as áreas aplicadas, o Mestrado Profissional, entretanto, não traz maiores 

esclarecimentos sobre isso. Apenas em 1995 foi publicado o primeiro documento 

especificando características dessa modalidade de pós-graduação stricto sensu. A 
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partir daí, outros documentos foram formulados, sendo o mais recente, a Portaria nº. 

17, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Mestrado Profissional no 

âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. 

No ano de 1965, quando ocorreu a publicação do Parecer nº. 977, existiam no 

Brasil, segundo o Conselho Nacional de Educação, 38 programas de pós-graduação 

stricto sensu Dez anos depois, em 1975, esse número subiria para 578 programas 

(BALBACHEVSKY, 2005).  

Em 1998, ano de publicação da portaria de reconhecimento do Mestrado 

Profissional, o país contava com 1259 programas de pós-graduação stricto sensu. 

Em 2005, essa modalidade da pós-graduação stricto sensu alcançou os 2057 

programas. Apenas um ano depois, em 2006, esse número já chegava aos 2265 

programas e em 2015, já totalizavam 3905 programas de pós-graduação stricto 

sensu ofertados no Brasil (MELO; VAL; CASTRO, 2016). 

Especificadamente, sobre o Mestrado Profissional, que é o foco principal da 

pesquisa da qual este estudo é recorte, pode-se observar um aumento considerável 

na quantidade de programas ofertados ao longo dos anos. Em 2006, existiam 157 

programas e em 2015, 603 programas (MELO; VAL; CASTRO, 2016). Ainda sobre o 

salto na quantidade de programas de Mestrados profissionais, os autores afirmam 

que em 2006 a quantidade de programas dessa modalidade representava 6,93% da 

quantidade total de programas de pós-graduação stricto sensu, em 2015, já 

representava 15,44%. 

 

Metodologia 

 

Quanto ao delineamento metodológico, a pesquisa classifica-se como 

quantitativa em relação ao problema, exploratória quanto ao objetivo e 

operacionalizada pelo procedimento de pesquisa documental. 

Para Gil (2007, p. 41), as pesquisas exploratórias “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”.  
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Para atingir os objetivos estabelecidos nesse estudo, realizou-se um 

levantamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados na cidade de 

Jataí - GO. Inicialmente, a coleta de dados foi realizada no site das instituições de 

ensino superior da cidade. Após essa primeira etapa, recorreu-se à Plataforma 

Sucupira2, a fim de verificar a quantidade de alunos matriculados, no ano de 2017, 

nesses cursos. Além disso, procurou-se identificar, também, a quantidade de alunos 

titulados no período de 2008 a 2016. Foi considerado esse período, pois em 2008 

aconteceram as primeiras defesa do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado na cidade de Jataí – GO. 

Paralelamente a consulta à Plataforma Sucupira realizou-se uma pesquisa 

nos documentos que regulamentam a pós-graduação no Brasil, desde o Parecer nº. 

977, de 03 de dezembro de 1965, até os documentos mais recentes que tratam 

sobre o Mestrado Profissional. 

Os dados coletados foram sistematizados em tabelas e são apresentados na 

próxima seção deste artigo. 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

Após o levantamento observou-se que, até a presente data, há sete 

programas de pós-graduação stricto sensu ofertados no município de Jataí – GO. O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) oferta um 

desses programas, o Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e 

Matemática. A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferta os outros seis 

programas de pós-graduação stricto sensu existente na cidade, são eles: o 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia, o Programa de Pós-Graduação em 

Biociência Animal, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, 

o Programa de Pós-Graduação em Educação, o Programa de Pós-Graduação em 

                                                 
2
 Lançada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a 

Plataforma Sucupira é uma ferramenta para coletar informações, realizar análises, e 

avaliações e servir de base de referência para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

Disponível em: < https://sucupira.capes.gov.br/sucupira>. 
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Geografia e o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional.  

Vale ressaltar que embora totalizem em sete os programas de pós-graduação 

stricto sensu ofertados na cidade, são ofertados oito cursos, uma vez que o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia possui os cursos de Mestrado e de 

Doutorado em Geografia. 

Os Programas de Pós-Graduação em Agronomia, Biociência Animal, Ciências 

Aplicadas à Saúde e Educação ofertam seus cursos em nível de Mestrado. Já o 

Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, também 

conhecido como PROFMAT, como o nome do programa já diz, oferta o curso na 

modalidade de Mestrado Profissional em regime semipresencial. O Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Educação para Ciências e Matemática oferta o 

curso na modalidade de Mestrado Profissional. 

Para esse estudo, a amostra será composta pelos sete cursos de pós-

graduação stricto sensu ofertados na cidade de Jataí – GO na modalidade 

presencial, a saber: Mestrado em Agronomia, Mestrado em Biociência Animal, 

Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, Mestrado em Educação, Mestrado em 

Geografia, Doutorado em Geografia, todos da Universidade Federal de Goiás, e pelo 

Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 

Por conta das particularidades do Mestrado Profissional em Matemática em 

Rede Nacional ofertado pela Universidade Federal de Goiás, em regime 

semipresencial, indica-se a necessidade de um estudo mais específico para esse 

programa de pós-graduação. 

O Quadro 1 traz algumas informações sintetizadas sobre os cursos que serão 

utilizados para compor a amostra desse estudo. 
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Quadro 1: Programas de Pós-Graduação stricto sensu de Jataí – GO em regime presencial 

INSTITUIÇÃO CURSOS MODALIDADE DATA DE CRIAÇÃO 

UFG 

 Mestrado em Agronomia 
Mestrado 

Acadêmico 
 

01/01/2006 

Mestrado em Biociência Animal 04/04/2016 

Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde 01/03/2013 

Mestrado em Educação 01/01/2013 

Mestrado em Geografia 01/01/2009 

Doutorado em Geografia Doutorado 02/01/2016 

IFG 
Mestrado Profissional em Educação para 

Ciências e Matemática 
Mestrado 

Profissional 
01/01/2012 

Fonte: Elaborado pela a autora, com base em levantamento realizado na Plataforma Sucupira 

 

Observa-se que o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu a ser 

ofertado no município de Jataí – GO foi o Mestrado em Agronomia, criado no ano de 

2006. Após três anos foi criado o curso de Mestrado em Geografia. Apenas depois 

de seis anos de abertura do primeiro curso, foi criado o terceiro curso ofertado na 

cidade e o primeiro em na modalidade de Mestrado Profissional. Os cursos mais 

recentes foram criados em 2016, o Mestrado em Biociência Animal e o Doutorado 

em Geografia. 

É possível notar que embora o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu 

ofertado aqui na cidade tenha sido criado apenas em 2006, aconteceu nos últimos 

anos um crescimento considerável, visto que após 2010, foram criados cinco dos 

sete cursos que compõem a amostra da pesquisa. Um crescimento de 250%. 

 Em relação à quantidade alunos matriculados nos cursos de pós-graduação 

stricto sensu ofertados em Jataí – GO, em 2017, têm-se as informações 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Alunos matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu de Jataí - GO 

CURSO 
ALUNOS 

MATRICULADOS 

Mestrado em Agronomia 37 

Mestrado em Biociência Animal 16 

Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde 58 

Mestrado em Educação 42 

Mestrado em Geografia 27 

Doutorado em Geografia 22 

Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática 48 

Fonte: Elaborado pela a autora, com base em levantamento realizado na Plataforma Sucupira 

 

 Nota-se que há 250 alunos matriculados nesses programas. O Mestrado em 

Ciências Aplicadas à Saúde é o que tem mais alunos matriculados, 58. O Mestrado 
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Profissional ofertado pelo IFG possui 48 alunos matriculados atualmente e está em 

segundo lugar em relação à quantidade de alunos matriculados, no presente ano, o 

que corresponde a 19,20% dos alunos matriculados em programas de pós-

graduação stricto sensu ofertados na cidade. 

 Para o levantamento da quantidade de alunos titulados pelos programas de 

pós-graduação stricto sensu ofertados em Jataí – GO levou-se em consideração o 

período de 2008, ano das primeiras defesas do primeiro curso ofertado na cidade, a 

2016. Os dados coletados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Alunos titulados nos programas de pós-graduação stricto sensu de Jataí - GO 

CURSOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mestrado em Agronomia 
03 09 05 13 08 12 13 13 12 

Mestrado em Biociência Animal 
- - - - - - - - - 

Mestrado em Ciências Aplicadas à 
Saúde 

- - - - - - - 15 13 

Mestrado em Educação 
- - - - - - - 07 17 

Mestrado em Mestrado em Geografia 
- - - - - 11 17 13 13 

Mestrado em Doutorado em 
Geografia 

- - - - - - - - - 

Mestrado em Educação para Ciências 
e Matemática 

- - - - - - 17 14 17 

TOTAL DE ALUNOS TITULADOS 03 09 05 13 08 23 47 62 72 

Fonte: Elaborado pela a autora, com base em levantamento realizado na Plataforma Sucupira 

 

Da mesma forma que foi possível notar o aumento na quantidade de cursos 

de pós-graduação stricto sensu ofertados em nossa cidade, observa-se, também o 

aumento na quantidade de alunos titulados por esses programas. Em 2008, foram 3 

alunos. Já em 2016, foram 72 alunos titulados.  

No ano de 2016, o Mestrado em Educação e o Mestrado Profissional em 

Educação para Ciências e Matemática foram os que tiveram maiores quantidades de 

alunos titulados, 17 alunos cada.  

Observa-se que a partir de 2014, o Mestrado Profissional em Educação para 

Ciências e Matemática tem contribuído proporcionalmente aos demais cursos para a 

quantidade de alunos titulados em cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados 

em Jataí – GO. No primeiro ano que realizou as primeiras defesas do programa, 
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2014, a quantidade de alunos titulados representava 36,17% do total de alunos 

titulados. Em 2015 e 2016, representava 22,58% e 23,61% respectivamente. 

  

Considerações Finais 

 

Os principais resultados desse estudo apontam para a existência de sete 

programas de pós-graduação stricto sensu, ofertados em Jataí (GO). É importante 

ressaltar que embora totalizem em sete os programas de pós-graduação stricto 

sensu ofertados na cidade, são ofertados oito cursos, uma vez que o Programa de 

Pós-Graduação em Geografia possui os cursos de Mestrado e de Doutorado em 

Geografia. Dos oito cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados atualmente em 

Jataí (GO), tem-se 05 na modalidade de Mestrado, 01 na modalidade de Doutorado, 

01 na modalidade de Mestrado Profissional no regime presencial e 01 na 

modalidade de Mestrado Profissional no regime semipresencial.  

Para esse estudo consideramos os cursos na modalidade presencial: 

Mestrado em Agronomia, Mestrado em Biociência Animal, Mestrado em Ciências 

Aplicadas à Saúde, Mestrado em Educação, Mestrado em Mestrado em Geografia, 

Mestrado em Doutorado em Geografia, todos ofertados pela Universidade Federal 

de Goiás, e o Mestrado em Educação para Ciências e Matemática, ofertado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 

Em 2017, tem-se 250 alunos matriculados em programas de pós-graduação 

stricto sensu ofertados no município de Jataí (GO). O curso que possui o maior 

número de alunos matriculados é o Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde, com 

58 alunos, seguido pelo Mestrado Profissional em Educação para Ciências e 

Matemática, com 48 alunos matriculados. 

A partir de 2013, nota-se um crescimento gradativo na quantidade de alunos 

titulados pelos programas de pós-graduação stricto sensu ofertados no município de 

Jataí (GO), acompanhando o crescente número de programas. Em 2008 foram 03 

alunos titulados, em 2013, 23 alunos e em 2016, 72 alunos. Um número relevante se 

pensarmos que há pouco mais de dez anos atrás, Jataí não contava com nenhum 

curso de pós-graduação stricto sensu. 
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O número de alunos titulados em cursos de pós-graduação stricto sensu de 

Jataí, na modalidade de Mestrado Profissional não se diferencia dos demais cursos, 

porém tem contribuído proporcionalmente aos demais cursos para a quantidade de 

alunos titulados em cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados em Jataí – GO. 
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Resumo: No momento em que se tecem comentários sobre a docência no ensino 
superior, os principais fatores observados é a ciência, pesquisa e transmissão de 
conhecimento, todavia, a sua função social e cidadania figuram entre os constructos 
de uma nova sociedade. Assim, este artigo trouxe como objetivo geral analisar o 
papel do docente superior no processo que envolve a função social e o exercício da 
cidadania. O caminho metodológico para o desenvolvimento deste estudo foi de 
pesquisa bibliográfica, método exploratório e análise qualitativa. Os dados coletados 
e analisados apontaram que, ao docente atuante no ensino superior, não basta 
somente oferecer seu conhecimento técnico-teórico para a construção do ensino da 
ciência aos universitários, mas cabe a este profissional instigar o questionamento 
dos demais para a construção de uma sociedade mais humana e digna. Concluiu-se 
que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o papel do docente 
no ensino superior deixou de ser estático e ganhou notoriedade para o processo de 
função social (nível de conscientização do desempenho de cada indivíduo no 
contexto social) e exercício da cidadania, que constitui o exercício dos direitos 
enquanto cidadão. 
 
Palavras-chave: Docência no Ensino Superior. Consciência. Cidadania. 

 

Introdução 

 

Concebe-se no decorrer deste artigo que o exercício da docência traz em seu 

bojo a concepção de ação no campo social e cidadania. Aponta-se que no Brasil, 

existe discussão a respeito do exercício da cidadania, especialmente, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, nomenclaturada de Constituição 

Cidadã. Não obstante a estes elementos a maioria da sociedade ainda permanece 
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distante do exercício de seus direitos e, neste contexto a universidade agiganta-se 

como instrumento com efetiva função social. 

Durante um longo período de tempo a universidade no Brasil foi apenas o 

reflexo da globalização e das exigências de um mercado impulsionado pelos 

avanços tecnológicos, não obstante a um processo de evolução e revolução no 

campo da docência no ensino superior, aprimorou-se a concepção de que para as 

instituições de ensino superior cabe uma função social, que se aflora com o 

despertar do exercício de cidadania de cada indivíduo. 

Na interpretação de Lima (2009) a sociedade contemporânea traz em seu 

bojo um processo de transformação nos campos econômico, político, artístico, 

científico, tecnológico e, especialmente, no que concerne à educação, que ganhou 

maior relevância no comprometimento com o exercício da cidadania e 

acompanhamento das transformações sociais, fundamentando estes fatores na 

produção de conhecimento no meio acadêmico com reflexos no campo social. 

Diante das novas responsabilidades do ensino universitário, o docente passa 

a desempenhar um papel social e cidadão efetivo, capacitando e qualificando os 

futuros profissionais para uma atuação consciente. Na interpretação de Santos (et 

al., 2015) a partir da década de 1980, para a docência universitária couber assumir 

um papel de educação consciente e cidadã, com capacidade de transformação da 

sociedade em um processo de humanização que se reveste de importância e 

influência no campo cientifico e social.  

Ao observar os aspectos que figuram na docência no ensino superior na 

contemporaneidade o presente artigo trouxe como objetivo geral analisar o papel do 

docente superior no processo que envolve a função social e o exercício da 

cidadania. 

O alcance do objetivo traçado teve sua viabilidade vinculada ao 

desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica, com método exploratório e análise 

qualitativa, que contempla a análise do conteúdo trabalhado em um procedimento de 

construção de conhecimento. 

Fundamentos Teóricos 
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Os fundamentos teóricos que embasaram a construção deste artigo se 

alicerçaram em estudos compilados e analisados de forma a permitir a exploração 

analítica dos temas docência no ensino superior, função social e exercício da 

cidadania, trazendo a lume a importância de uma instituição de ensino superior 

voltada para a pesquisa e produção de ciência, no mesmo espectro do que para a 

cidadania. 

As discussões aqui apresentadas são pertinentes a estudos realizados e 

consubstanciam o entendimento acerca do que é docência no ensino superior e o 

papel dos profissionais da área no campo social e de cidadania de seus 

universitários. Assevera Radaelli (2016), que além das competências e habilidades 

que um docente deve ter para o desempenho de suas atividades no processo 

ensino-aprendizagem, cabe instigar seus alunos para o exercício da cidadania 

plena. Isto ocorreu devido à compreensão da sociedade sobre o real papel do 

professor no campo da educação e social. 

Sob o entendimento de Ferreira e Santos (2011) a sociedade brasileira se 

percebeu envolta por um processo de globalização, que afetou o mundo e, por isso, 

as universidades passaram a figurar como as instituições que têm capacidade de 

possibilitar uma formação condizente aos desafios apresentados, inclusive no campo 

social. Assim, as universidades, bem como à docência no ensino superior figuram 

como instrumentos de mudança no campo social e, capacitadoras dos universitários 

de forma a permitir o exercício da cidadania.  

Neste sentido, pode-se considerar que a universidade entra como um 

instrumento de viabilização para suprir as expectativas e os anseios de toda a 

sociedade, no que concerne o exercício da cidadania, a capacidade de solucionar os 

problemas existentes no campo social e a evolução/revolução na construção de uma 

sociedade mais justa. 

Nas palavras de Santos e Albuquerque (2012) o docente que atua no ensino 

superior tem um vasto campo de trabalho, não sendo possível que se restrinja a sua 

formação acadêmica, enquanto profissional, mas também aos aspectos sociais 

enquanto transformador e capaz de manifestações cidadãs, discutindo e 

compreendendo a diversidade que envolve a universidade e toda a sociedade. 
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Nesta perspectiva, este docente precisa compreender os processos históricos da 

humanidade, a dinâmica de evolução e involução no campo econômico e até social 

e, as conjunturas sociais e filosóficas presentes na sociedade enquanto fatores 

transformadores da realidade vivenciada. 

Compreende-se que a universidade e o docente que atua nesse ambiente são 

promotores de transformações, assim, tais profissionais precisam ter consciência de 

seu papel social, enquanto questionadores, críticos e aptos a oferecer aos 

universitários mais do que uma formação acadêmico-científica, mas uma formação 

social e cidadã. 

Na concepção de Ferreira e Santos (2011) a universidade é uma instituição 

capaz de promover mudanças não apenas no campo científico, mas também, no 

campo social, para isso os docentes precisam avaliar sua atuação acadêmica e 

social, satisfazendo as cobranças da sociedade, que necessita de instituições 

dinâmicas, que tenham potencial para adequar transformações a partir de uma 

formação voltada para o processo que envolve a função social e o exercício da 

cidadania. 

Não cabe aqui um devaneio utópico de que a transformação da sociedade 

esteja vinculada unicamente ao meio universitário, porém, é preciso que a 

racionalidade e a consciência de seu papel neste processo estejam presentes entre 

os docentes, visto que de acordo com Santos (et al., 2015, p.34484-85): “[...] A 

Universidade tem a missão de cultivar o saber científico, mas também abre espaço 

para a formação humana e social dos sujeitos, pessoas e profissionais 

comprometidos com a sociedade. [...]”. 

É célere a necessidade de a universidade rever seu papel na sociedade não 

cabendo à mesma desempenhar uma atividade unicamente acadêmica, mas de 

acordo com Ferreira e Santos (2011) é preciso promover ações que possam gerar 

impactos positivos no campo social, trazendo um movimento de reflexão crítica que 

esteja efetivamente ligado a formação da cidadania, refletindo um contexto de 

conquistas sociais. As universidades precisam ser apreciadas pela sociedade como 

instrumentos de transformação e evolução social que se agiganta a partir do 

exercício de cidadania. 



 
 
 
 
 
 
 

5 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

Esta universidade voltada para a função social e exercício de cidadania tem o 

docente como um dos fatores que podem ser instrumentos efetivos de 

transformação, isto posto, consta-se que a docência no ensino superior é elemento 

de mudanças no ambiente das universidades, sejam estas públicas ou privadas. 

Nas palavras de Coutinho (2007, p.63) o ensino superior constitui uma 

engrenagem essencial para o desenvolvimento da sociedade: “e, ao mesmo tempo, 

um instrumento de transmissão científica e cultural, exigindo assim para sua prática, 

docentes qualificados para desempenhar com êxito seu papel”. Considera-se neste 

sentido que o docente no ensino superior é um capacitador de indivíduos, 

dinamizador da sociedade e capaz de transformar o contexto social em que se 

encontra inserido. 

Pode-se apontar que a docência no ensino superior ganha uma conotação de 

importância no processo de transformação da sociedade, enquanto apto a levantar 

discussões sobre o exercício da cidadania, considerando todas as pessoas como 

fonte de transformação da sociedade como um todo. 

O docente que atua no ensino superior precisa desenvolver uma prática 

educativa consciente, apresentando concepções pedagógicas instigadoras, 

reconhecendo o seu papel no campo acadêmico e social e, ao mesmo tempo 

repassando aos universitários a consciência de que é necessário transformar a 

sociedade, tendo o campus universitário como palco de transformação.  

Para que estas mudanças ocorram, segundo ponderações de Santos e 

Albuquerque (2012) é preciso a compreensão de que a educação superior não é 

somente construída sob a ótica do ensino técnico eficiente, mas de forma especial, a 

partir da aprendizagem do acadêmico e sua consciência em relação ao papel social 

que deve ser desempenhado, pois, se isto não ocorrer o ensino superior brasileiro 

terá profissionais tecnicamente preparados, porém, com limitações no que concerne 

à transformação social que tanto se faz premente no país. 

Na concepção de Lima (2009) é preciso pensar à docência no ensino superior 

como instrumento de formação acadêmica e social, de forma a originar mudanças 

nos campos políticos, econômicos, sociais e culturais a partir do ambiente da 
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instituição de ensino superior, ressignificando a educação superior e o seu papel 

social. 

Conscientes da análise de Bispo e Santos Junior (2014) de que a educação é 

fonte transformadora da sociedade e, quando se ausenta gera um quadro de 

desigualdade social é preciso trabalhar o trinômio educação superior/função 

social/exercício da cidadania. Neste sentido, o docente tem importante papel pois 

ensinar constitui uma arte de fomentar o conhecimento, na intenção de formar e 

transformar a sociedade em que se encontra inserido. 

Ao tratar sobre o processo de transformação social que pode ter origem na 

atividade docente, tem-se a análise de Bispo e Santo Júnior (2014, p.6) esclarecem 

que: “[...]. É uma profissão que ocupa particularidades e especificidades no tecido 

social, porque o próprio fenômeno educativo tem uma natureza diferenciada dos 

demais fenômenos sociais e naturais”.  

Trata-se nesta seara de levantar o papel da docência na possibilidade de 

exercício da cidadania, porém é preciso observar que: 

 
[...] não há uma essência única e emanente ao conceito de cidadania, seu 
conteúdo e seu significado não são universais, não estão definidos e 
delimitados previamente, mas respondem à dinâmica dos conflitos reais, 
tais como vividos pela sociedade num determinado momento histórico 
(DAGNINO, 2004, p.107). 
 

Neste sentido, quando o papel da docência no ensino superior está 

diretamente relacionado ao exercício da cidadania, diz-se que é influenciador do 

contexto social em que vive, ou seja, é promovedor de respeito aos direitos de todos 

e da construção de uma sociedade mais justa. 

Assim, pode-se considerar o entendimento de Rios (2001, p.114) de que a 

cidadania vem a ser uma “[...] consciência de pertença a uma comunidade e também 

da responsabilidade partilhada”. Desse modo, a cidadania passa a ter um sentido de 

participação democrática, em que o bem do grupo, isto significa dizer, a 

solidariedade são princípios éticos respeitados e capazes de construir uma nova 

sociedade. 

Cabe aqui a percepção de que a docência no ensino superior é uma atividade 

não apenas laboral de ordem acadêmica, mas de ordem social, com a possibilidade 

de transformar a sociedade a partir do exercício da cidadania e da capacidade de 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

fomentar este exercício entre os universitários, toda a comunidade acadêmica e 

própria sociedade. 

Considerando a possibilidade de transformação da sociedade a partir da sala 

de aula no meio acadêmico, aponta-se a necessidade, conforme explica Radelli 

(2016), de ocorrer um processo de transformação inclusive do espaço em sala de 

aula, para um contexto dinamizado e dinamizador a partir do diálogo. Deve ser um 

espaço não de oferecimento aos alunos de um conteúdo pronto e acabado, mas de 

um processo de ressignificação da vida no campo pessoal, profissional e social, 

utilizando-se da ressignificação do mundo sob uma ótica social e cidadã, de não 

aceitação da realidade quando opressora e de transformação. 

Ao tratar sobre o ambiente da educação e sua influência na sociedade, tem-

se que: 

 
A educação é um processo de humanização que torna os indivíduos 
participantes, mas também transmissores do processo civilizatório às 
gerações futuras. É prática social, e como tal, deve ser de responsabilidade 
de todas as instituições da sociedade; enquanto processo sistemático e 
intencional ocorre, efetivamente, na escola (SIMÕES, 2008, p.11). 
 

Esta educação transformadora não está somente nas salas de aulas de 

crianças e adolescentes, como, por exemplo, ensino fundamental e médio, mas 

envolve-se no campo acadêmico trazendo para dentro da universidade a sua 

responsabilidade social e prática de cidadania. 

Para que a docência no ensino superior desempenhe seu papel de 

transformadora da sociedade, segundo Fávero (2013) não deve ser exercida por 

profissionais unicamente detentores de diferentes áreas do conhecimento, que se 

encontram docentes como uma forma de emprego temporário e secundário, mas 

profissionais reflexivos que atuam com responsabilidade social e cidadania. 

Esta docência crítica e consciente de seu papel na sociedade somente é 

alcançada com o comprometimento do profissional docente com a transformação em 

sala de aula, de um ambiente de transmissão de disciplina para construção de 

conhecimento, de forma reflexiva e capaz de problematizar a própria vida em 

sociedade. 

 

Metodologia 
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Para desenvolver este artigo o caminho metodológico realizado foi de 

pesquisa em dados secundários, ou seja, do tipo bibliográfica, com método 

exploratório e análise qualitativa, que contemplam um conjunto de ações que 

possibilita o conhecimento profundo de um assunto a partir de outros estudos já 

realizados. 

Na interpretação de Marconi e Lakatos (2013) a pesquisa bibliográfica 

possibilita a revisitação a conceitos já analisados e, conquanto a um novo olhar 

interpretativo do pesquisador, a confirmação do conhecimento já pronto ou 

reconstrução do mesmo. 

O método exploratório que permitiu a elaboração deste artigo é conforme 

explica Gil (2010) um caminho capaz de facilitar o entendimento do pesquisador, a 

respeito da coisa pesquisada, a partir do aprofundamento conceitual e histórico que 

se contempla a partir de exaustivas leituras e análises em dados secundários, como 

livros, trabalhos acadêmicos e demais estudos como é o caso do artigo científico. 

Aponta-se ainda que o método exploratório viabiliza a dinamização das 

informações coletadas e, com isso, uma releitura que pode tanto ratificar, quanto 

retificar o que já foi apresentado em relação a abordagem analisada, que no caso 

deste artigo contemplou o papel da docência no ensino superior no campo social e 

de exercício da cidadania. 

Ao tratar sobre o tipo de análise utilizada para a elaboração deste artigo, 

ressalta-se que foi a qualitativa, que constitui segundo Marconi e Lakatos (2013) 

uma forma flexível e ampla de análise de conteúdo, capaz de permitir ao 

pesquisador um processo de revisitação interpretativa sobre o conteúdo já 

apresentado. 

Especificamente em relação ao conteúdo deste artigo, contemplou-se que o 

mesmo tratou sobre a docência no ensino superior e o seu papel no campo da 

transformação social e do exercício da cidadania, tendo como origem de mudanças 

a sala de aula. 

 

Considerações Finais 



 
 
 
 
 
 
 

9 

 

CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

 

O primeiro ponto discutido neste artigo foi que para a transformação da 

sociedade a partir de um trabalho consciente, no campo da docência no ensino 

superior é relevante, que a sala de aula não seja apenas um ambiente de repasse 

de conteúdo acadêmico, mas de construção de conhecimento que abrange o 

contexto científico dos temas acadêmicos e, ao mesmo tempo a realidade social em 

que se encontra inserida a instituição, buscando a transformação da sociedade a 

partir da transformação da sala de aula. 

Analisou-se que o papel do docente no ensino superior no processo que 

envolve a função social e o exercício da cidadania vincula-se a sua conscientização 

acerca da necessidade de respeitar a vida de cada indivíduo, seus aspectos 

pessoais, laborais e sua condição de exercício de cidadania, construindo uma 

sociedade mais justa e digna, que se agiganta com profissionais de alta qualidade 

acadêmica. 

Considerou-se que a responsabilidade dos profissionais que atuam na 

docência no ensino superior no que concerne a mudança social, está na capacidade 

de instigar os acadêmicos para a construção de um conhecimento científico 

qualitativo e, ao mesmo tempo, uma visão crítica sobre o destino deste 

conhecimento e os benefícios deste junto à sociedade, de forma a possibilitar o 

exercício de cidadania. 

Concluiu-se por fim, que existe uma relação direta da universidade com a 

transformação na sociedade, sendo que a consciência do papel desta instituição 

enquanto extrato de transformação social e de exercício da cidadania, em uma 

sociedade que tem em suas instituições de ensino superior mais do que uma 

transmissora de informações, mas uma construtora de conhecimento humanizado, 

humanizador e cidadão, que se agiganta frente ao cotidiano de todas as pessoas e 

torna-se um instrumento de transformação. 
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Resumo: A educação superior foi historicamente e, continuará sendo, um espaço de 
embates e disputas de projetos de sociedade. No âmbito do Estado brasileiro, o 
acesso à educação (e mais precisamente na educação superior) sempre cumpriu, 
primordialmente, o papel de manutenção do poder das classes dominantes, 
constituindo-se assim em privilégio das classes economicamente dominantes na 
consolidação do Estado capitalista em sua tendência histórica de modernização 
conservadora. Nosso objetivo, a partir de uma pesquisa documental, neste trabalho 
é destacar os principais pontos de aproximação e continuidades na proposta de 
reforma da educação superior do programa democrático e popular representados 
pelos governos Lula da Silva (2003-2010). A análise do Projeto de Lei 7200/2006 e o 
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
demonstram a intencionalidade na proposta de um novo modelo de universidade 
 que altera os conceitos de autonomia, gestão e financiamento, sob o discurso 
da expansão e democratização do acesso às universidades federais.  
 
 
Palavras-chave: Contrarreforma da Educação Superior. Governo Lula. Reuni 
 

 

Introdução 

 

Passados dez anos da criação e implementação do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), através 

do Decreto Presidencial n° 6069 de 24 de abril de 2007, há ainda a necessidade de 

um acompanhamento crítico sobre os impactos do programa nas Universidades 

Federais. 

O Reuni, ainda que sinalize para o atendimento de uma demanda 

histórica para a expansão das Universidades Federais, resulta de uma proposta de 

Reforma da Educação Superior que reflete a manutenção do projeto de reforma 
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gerencialista adotada pelo Estado brasileiro a partir da primeira metade dos anos de 

1990.  

A expectativa dos setores mais progressistas da sociedade era de que o 

governo Lula da Silva (2003-2010) pudesse conduzir o Estado brasileiro a 

abandonar o projeto neoliberal dos governos anteriores. Essa expectativa, no 

entanto, foi transformada em frustração – por alguns setores populares – quando as 

evidências de permanência e aprofundamento da contrarreforma do Estado foram 

intensificadas, sobretudo, nas propostas de políticas educacionais da primeira 

década dos anos 2000. 

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a proposta de reforma da 

educação superior e a implementação do Programa Reuni sem perder de vista o seu 

contexto histórico, político e principalmente suas determinações econômicas.  

Para isso, temos em Leher (2010) algumas considerações quanto aos 

princípios metodológicos na análise de uma política educacional de um determinado 

governo. Segundo o autor essa análise é sempre uma tarefa complexa, sobretudo 

porque há riscos de se cair nas “tentações por cantos de sereia e pelas paixões”, 

que podem levar ao estabelecimento de comparações entre governos, colocando as 

análises nos marcos dos avanços ou retrocessos das políticas educacionais.  

Ainda para este autor (LEHER, 2010), o estabelecimento de estudos 

comparativos pode induzir o pesquisador a cair no chamado “canto da sereia”, 

levando-o a aceitar, implicitamente, a lógica subjacente que é apresentada nos 

documentos sobre políticas educacionais deste ou daquele governo. Tal equívoco 

contribui para ocultar, no conjunto de leis sobre a educação brasileira, as 

contraditórias relações sociais de produção e de seu padrão de acumulação. 

 

A contrarreforma na Educação Superior: aproximações entre passado e o 

presente 

 

Incorporado como uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), o Reuni teve como uma de suas principais metas o aumento do número de 

alunos nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a alteração da relação 
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quantitativa aluno-professor e a ampliação da taxa de conclusão dos cursos de 

graduação.  

Além das metas citadas, o Projeto de Lei (PL) n° 7200/2006, 

encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional já ao final do primeiro mandato 

do governo Lula da Silva, previa necessariamente o estabelecimento de normas 

gerais e regulação da educação superior no sistema federal de ensino. Se o Reuni 

era a proposta de ampliação de vagas nas IFES e a busca pelo atendimento pela 

demanda na expansão e democratização do acesso, a proposta de reforma da 

Educação Superior já sinalizava para o atendimento das pressões e demandas do 

mercado. Uma das alternativas do governo foi lançar mão de propostas para a 

expansão de vagas também nas instituições privadas com o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e a reorganização do Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). 

Uma breve avaliação do PL, batizado como projeto de reforma da 

Educação Superior pelo Ministério da Educação (MEC) indica, de forma bastante 

ampla, a intencionalidade de alteração significativa das finalidades dessa 

modalidade educacional, como demanda do processo de financeirização da 

educação superior e da pretensão do governo federal em atender as demandas da 

sociedade civil organizada quanto à democratização do acesso as universidades, 

indicando, assim, uma possível disputa no interior do governo. 

 

[...] o jogo interno dos governos expresso pelo contingenciamento 
orçamentário que, objetivamente, paralisam as medidas anunciadas como 
“progressistas”. É como um jogral: o Ministério da Educação, por exemplo, 
aloca recursos em seu orçamento para assegurar medidas democratizantes, 
contemplando reivindicações de forças sindicais aliadas, mas 
antecipadamente sabe que tais recursos jamais serão liberados. O roteiro 
se confirma quando o Ministério do Planejamento informa que imperativos 
de ordem econômica o obrigam a contingenciá-los. Na aparência, tais 
confrontos entre ministérios alimentam a crença do governo em disputa, 
opondo, de um lado, o braço social e, de outro, o braço econômico e 
conservador do governo. O exame da materialidade das políticas contribui 
para compreender a previsibilidade desses jograis. (LEHER, 2010 p.372) 

 

No PL esse jogral se apresenta a partir de pontos fundamentais para um 

novo modelo de universidade, ou seja, a proposta de regulação do sistema federal 

de educação. Não apenas no PL, mas o próprio Decreto Presidencial n° 6069 de 24 
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de abril de 2007, que institui o Programa Reuni, como destacado anteriormente, 

aponta para a necessidade de um processo de expansão que passe pela 

reorientação da universidade para o atendimento das demandas de uma sociedade 

em transformação. Em outras palavras, deve-se atender as demandas do modo de 

produção capitalista para a expansão do “mercado educador”, uma inflexão em 

direção ao setor privado, difusão da Educação à Distância (EaD), lógica do controle 

por meio de avaliação e a adesão à agenda bancomundialista “da educação ao 

longo da vida” (BARRETO e LEHER, 2008; LEHER, 2010). 

Não por acaso o que se busca repensar é o próprio conceito de Educação 

Superior e aspectos fundamentais da universidade, principalmente nas públicas, 

uma vez que as tendências de desresponsabilização do Estado incluem o 

atendimento de demandas sociais, no entanto, através da prestação de serviços 

públicos via organizações sociais.  

Ficava evidente, já nas primeiras ações do governo Lula da Silva, que o 

processo de Reforma da Educação Superior deveria buscar a alteração dos 

aspectos fundamentais para a sobrevivência das IFES como a autonomia, mas a 

partir de um novo modelo de financiamento, para atender a demanda por expansão 

e por democratização do acesso. Reestruturar também a carreira docente no 

magistério superior torna-se fundamental na readequação da universidade no século 

XXI. Uma das primeiras ações neste sentido foi a proposta de reforma da 

previdência do setor público (2003), “objetivando conjugar os regimes de distribuição 

e capitalização e preparar o terreno para que os novos servidores fossem 

deslocados para o regime de capitalização” (LEHER, 2010, p. 377). 

Para Cislaghi (2012), ainda que as expectativas do projeto de Reforma da 

Educação Superior proposto pelo governo Lula da Silva fossem as de romper com a 

histórica desigualdade no acesso à universidade no país, a pesquisadora chama a 

atenção para o caráter de permanência e consonância com os demais processos de 

reforma propostos desde a Lei n. 5540 de dezembro de 1968 no contexto da 

ditadura empresarial-militar, passando pelos pequenos avanços conquistados em 

meio a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, ou ainda com a inflexão 

neoliberal da proposta de Reforma do Estado da década de 1990. Não se pode, 
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contudo, desconsiderar as influências, recomendações e estratégias para a 

Educação dos organismos multilaterais, que tem no Banco Mundial um de seus 

principais articuladores para que a “educação superior assuma o papel de destaque 

para o alívio da pobreza e para a coesão social (CISLAGHI, 2012, p.267)”.  

Behring (2008), ao analisar a influência do Estado historicamente na 

constituição da universidade brasileira, não dissocia o processo de reforma da 

educação superior da própria “disputa ideológica no mundo da cultura e a 

refuncionalização da universidade”. A autora chama a atenção para o pós-64, 

quando a universidade é reorientada, se adaptando à feição tecnocrática que 

predomina na sociedade brasileira durante os desdobramentos do golpe 

empresarial- militar (p. 114-5). 

O processo de reforma da Educação Superior proposto ainda no primeiro 

mandato de Lula da Silva parece dar continuidade na transformação da estrutura da 

universidade e da educação superior em consonância com as exigências da nova 

fase de acumulação do capital, apassivando e cooptando setores mais organizados 

da classe trabalhadora. Ao executar esse duplo movimento, de atendimento as 

demandas do capital e de contenção das demandas do mundo do trabalho, 

podemos entender que o que caracteriza o governo em questão trata-se de uma 

contrarreforma. 

Para compreender esse duplo movimento é preciso não perder de vista 

que, concomitante ao exíguo processo de expansão do setor público na educação 

superior, há no setor privado uma movimentação para garantir uma nova fase de 

expansão.  

As parcerias público-privada (PPP) e sua interface na educação, ProUni e 

FIES, representam nesse sentido a segunda desilusão de parte dos setores que 

ainda alimentavam esperanças de um governo que fosse capaz de consolidar uma 

alternativa ao processo de privatização e precarização das IFES. 

Para Leher (2010) os interesses das classes dominantes, caracterizadas, 

sobretudo, a partir dos benefícios que a aliança entre frações da burguesia de 

serviços, da indústria e das commodities, encontram atendimento às suas demandas 

nas propostas do governo através da sinalização de criação e expansão de um 
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chamado mercado educador. Essa alternativa está em consonância com o período 

de expansão capitalista que antecede a crise cíclica de 2008 e 20092. No entanto, as 

dimensões desse processo de contrarreforma parecem ter na expansão da 

educação superior instrumentos que operam no setor privado e público. Como 

exemplo desse duplo movimento, temos as Leis de Inovação Tecnológica3, as PPP4, 

Lei do Bem5 (com isenções tributárias e fiscais) e o Decreto Presidencial que cria as 

Fundações de Apoio6. Esse conjunto de leis e decretos aponta quais os sentidos da 

contrarreforma da educação superior em processo e que seriam apresentadas nas 

versões do anteprojeto de lei, bem como em suas exposições de motivos.  

Uma leitura mais atenta da Exposição de Motivos Interministerial (E.M.I) 

nº 015 de 10 de abril de 2006, apresentada no Projeto de Lei nº 7200/2006, 

demonstra em seus principais pontos no texto encaminhado pelo Executivo, a 

pretensão de contemplar o estabelecimento de “normas gerais da educação 

superior”, prevendo a regulação da “educação superior no sistema federal de 

ensino”, propondo uma nova forma de gestão, organização e financiamento, 

sobretudo das Instituições Federais de Ensino Superior , sem, contudo, deixar de 

sinalizar para o setor privado a abertura de novas possibilidades de investimento 

(BRASIL, 2006, p. 21). 

                                                 
2
 Sobre a crise do capital (2008-2009) como crise global do sistema de acumulação mundial que 

representa na macroestrutura a superacumulação de capitais e a impossibilidade de valorizar na 
esfera produtiva os imensos recursos que circulam na órbita das finanças, ver COSTA, Edmilson. A 
crise mundial do capitalismo e as perspectivas dos trabalhadores. Novos Temas: Revista de Estudos 
Sociais e Ciências Humanas/Instituto Caio Prado Jr. – n. 1, set. 2009 – Salvador: Quarteto; São 
Paulo: Instituto Caio Prado Jr., 2009.p.133-159. 
 
3
 Lei de Inovação tecnológica, Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 que dispõe sobre incentivos 

à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 
 
4
 Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, “institui normas gerais para licitação e contratação de 

parcerias público-privada no âmbito da administração pública. 
 
5
 Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, “institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma 

de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe 
sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica”.  
 
6
 Fundações de Apoio, de acordo com o Decreto Presidencial n.5.205 de 2004. 
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A adoção de uma contrarreforma para a educação superior reafirma o 

caráter moderno e conservador que se faz presente na própria constituição do 

Estado brasileiro.  O governo Lula da Silva transformou sua proposta de reforma da 

educação superior em uma continuação de outras tentativas de reformas 

universitárias que não alteraram o caráter excludente da universidade brasileira e a 

manutenção de sua influência tecnicista. 

Esse é um forte indício do caráter tecnicista que predominou nos 

processos de formação e sobreviveu, em grande medida, no interior da universidade 

brasileira até os dias atuais, tornando-se bastante visível, sobretudo, na manutenção 

de sua estrutura tecnocrática que forjou o seu funcionamento, a partir da reforma 

universitária proposta pela Lei n° 5540/1968. 

As medidas decorrentes da reforma da educação superior durante o 

regime empresarial-militar apresentaram uma tímida expansão de vagas – menos 

nas universidades públicas e muito mais no setor privado – em resposta às 

demandas sociais apresentadas pelas camadas médias da sociedade. Esse 

atendimento, no entanto, não perde de vista a influência tecnicista na organização e 

no direcionamento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

É nesse período, entre a forte burocratização e racionalização no setor 

público e a expansão no setor privado, que o atendimento da crescente demanda 

pela educação superior encontra, nas recomendações dos organismos multilaterais, 

através do protagonismo do acordo MEC-Usaid, a inserção na lógica empresarial na 

educação. 

Para Fernandes (1979) esse caráter conservador da Reforma 

Universitária em 1968 é apropriado no interior da universidade, ao qual o autor 

denomina de “universidade esterilizada”. A sua implantação reproduziu igualmente 

um ambiente conservador no interior da universidade, silenciando assim as 

resistências e possibilidades dos projetos de uma reforma progressista ou mesmo 

revolucionária que estava presente antes do golpe de 1964. 

Os efeitos do golpe empresarial-militar e o processo de reforma pelos 

quais passaram a universidade garantiram, não apenas pela força das armas, mas 
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também pela aceitação de professores e estudantes uma acomodação e 

apassivamento da comunidade acadêmica.  

Mesmo nas décadas de 1980 e 1990 com o fim da ditadura empresarial-

militar e a reorganização do Estado brasileiro, ou ainda com as pressões populares 

por uma Assembleia Nacional Constituinte e pela eleição direta para Presidência da 

República, passando pela luta pela democratização do acesso à Escola Pública não 

foram suficientes para alterar o caráter excludente da universidade brasileira. 

A necessidade de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação que 

pudesse dar expressão ao processo de democratização almejado, encontra como 

limitador a inflexão gerencialista do Estado. Tais limitações se expressam 

politicamente em consonância com as recomendações dos organismos 

internacionais, com o Banco Mundial abrindo espaço para a reconfiguração do papel 

do Estado no atendimento das demandas sociais. O Estado não deixa de ser 

responsável pelo “oferecimento de serviços públicos”, mas altera significativamente 

“a concretização dessa responsabilidade” (EVANGELISTA; SHIROMA, 2014, p. 4). 

Interpretar essas mudanças promovidas no interior do funcionamento do 

Estado brasileiro como uma das faces da contrarreforma também na educação 

superior possibilita a interpretação das ambiguidades e metamorfoses, 

especialmente na manutenção dos privilégios das classes dominantes. A autocracia 

burguesa brasileira, desde sua conformação, tem a “influência do liberalismo formal 

como fundamento do seu patrimonialismo” inerente as suas expressões e práticas 

políticas (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 75). 

É essa, em tese, a universidade que chega ao século XXI no Brasil. Entre 

a necessidade de atendimento às demandas pelo acesso à Educação Superior e as 

influências da reforma gerencialista do Estado que tem como pontos centrais a 

privatização dos serviços públicos e a desresponsabilização do Estado no 

atendimento das demandas sociais. 

 

O Reuni como face da contrarreforma na Educação Superior 

A proposta de contrarreforma da Educação Superior que foi encaminhada 

para a tramitação no Congresso ainda durante o primeiro mandato do governo Lula 
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da Silva, o PL 7200/2006, aponta para uma fórmula historicamente experimentada: a 

expansão de vagas no setor público e o aproveitamento de recursos materiais 

(estrutura física) e humanos (professores e técnico-administrativos em educação). 

O Reuni é para Leher (2010) a porta de entrada para a concretização das 

recomendações do Banco Mundial que começaram a ganhar força a partir dos anos 

de 1990. Para este autor as recomendações de diferenciação da educação superior 

pública, que resulta de documentos como Processo de Bolonha (1999), são 

fundamentais para atacar o que os organismos multilaterais classificam como 

modelo anacrônico de educação superior, ou seja, o modelo europeu baseado na 

indissociabiidade entre ensino, pesquisa e extensão e gratuidade. 

Cislaghi (2012) destaca que a proposta de contrarreforma da Educação 

Superior implementada pelo governo Lula da Silva, ainda que a tramitação do 

processo tenha sido substituída por ações, decretos e programas específicos, está 

intimamente relacionada com o documento do Banco Mundial de 2002 intitulado 

“Construir Sociedades de conhecimento: novos desafios para a educação terciária”.  

Para a autora, dentre as principais propostas para o ensino terciário 

estariam os objetivos de “redução da pobreza, através do aumento da produtividade 

dos países capacitando a força de trabalho local, gerando novos conhecimentos e 

adaptando conhecimentos globais ao uso local”, aumentando, com isso, o acesso à 

Educação Superior e as oportunidades de ascensão para estudantes de baixa 

renda, recomendações as quais serão confirmadas em ações do governo, sobretudo 

a partir de seu segundo mandato, entre os anos de 2007 a 2010 (CISLAGHI, 2012, 

p.268-269). 

O contexto de criação do Programa Reuni se dá a partir da demonstração 

de que a expansão do acesso via setor privado, através do ProUni, não alcançaria a 

expectativa almejada pelo governo. Dessa forma o governo federal lança mão de 

uma forte campanha publicitária para divulgar a criação de vagas nas IFES.  A 

“criação de novas vagas nas universidades públicas” é “uma demanda genuína”, 

sobretudo, “em um país que tão somente 3% dos jovens de 18 a 24 anos chegam a 

uma instituição pública” (LEHER, 2010, p.394). 
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No entanto, o que chama a atenção é que o modelo de expansão que se 

anuncia através da propaganda governamental parece não revelar o pano de fundo 

do cenário de reforma universitária, a influência e a adesão às recomendações do 

Banco Mundial na passagem de um modelo de educação superior à uma educação 

terciária. 

Considerações Finais 

A proposta de Reforma Universitária e o estabelecimento de normas para 

a educação superior pretendido pelo governo democrático e popular, ainda que 

tenha propagandeado a expansão e democratização do acesso a esse nível 

educacional – mesmo consolidando a ampliação via setor privado e com uma 

desordenada expansão no setor público – teve como objetivo principal uma profunda 

mudança no funcionamento das IFES. Essas mudanças pretendiam alterar 

princípios da autonomia universitária, estabelecer um modelo de financiamento, com 

uma rarefeita expansão e democratização do acesso. Vale destacar que um dos 

seus objetivos principais, já presentes nas versões preliminares do PL 7200/2006, 

era a não menos importante reestruturação da carreira docente no magistério 

superior. 

Ao estabelecermos algumas conexões do processo histórico recente da 

universidade no Brasil notamos que o atendimento às demandas para a 

democratização do acesso à educação superior que são colocadas em prática, 

tendo em vista, não o aperfeiçoamento de políticas sociais, mas, sobretudo o 

atendimento das necessidades de formação de força de trabalho (para atividades 

complexas) para o pleno funcionamento do modo de produção capitalista. 

Nossa análise até aqui, da proposta de Reforma da Educação Superior do 

governo Lula da Silva e dos dados referentes ao processo de expansão das 

Universidades Federais no período, não indicam a interrupção ou ruptura no 

processo de burocratização, privatização e tampouco da precarização das condições 

de trabalho existentes nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

característicos dos governos anteriores, mas, pelo contrário, apontam para o 



 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

aprofundamento da contrarreforma do Estado e, consequentemente, da 

contrarreforma na Educação Superior no Brasil. 
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Simpósio Temático 02 - Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Para atender os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e novo modelo de saúde elaborou-se uma política de reorientação da formação na 
área de saúde, para a efetivação dessa política o docente é protagonista. Os 
objetivos deste estudo foram verificar o conhecimento dos docentes sobre as 
políticas de reorientação da formação na área de saúde e identificar as técnicas de 
ensino utilizadas pelos mesmos em sua prática. Metodologia: trata-se de uma 
pesquisa descritiva com abordagem qualitativa Resultados: os docentes parecem 
não conhecer as políticas de reorientação da formação. Há um despreparo 
especialmente no conhecimento sobre as técnicas de ensino e na maioria das vezes 
continuam utilizando técnicas tradicionais de ensino. E não há na instituição políticas 
de formação permanente dos docentes. Conclusão: o estudo evidenciou que existe 
um despreparo do docente quanto às políticas de formação e a necessidade de 
ações institucionais de capacitação dos docentes. Sugere-se que haja discussões 
sobre a temática na área da saúde que evidencie o papel de protagonista do 
docente e da sua formação para efetivação das políticas na saúde. Sugere-se 
também que hajam novos estudos para o fortalecimento desta relevante temática. 
  
Palavras-chave: Formação. Docente. Ensino Superior 

 

Introdução 

 Este presente trabalho teve como ponto de partida a política denominada 

Programa Nacional da Formação Profissional de Saúde que se constituiu como uma 

ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, lançado em 

2005, contemplando os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia e 

reformulado em 2007, estendido para todos os cursos da área de saúde (BRASIL, 

2007). 

Baseou-se na ideia da centralidade dos profissionais de saúde para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde produção de cuidados e que o 

investimento em rede física, tecnologias, em medicamentos e outros insumos é em 

                                                 
1 Doutora, professora da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. E-mail: valquiria.enf.ufg@gmail.com 
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vão se não houver a formação adequada dos profissionais de saúde (BRASIL, 

2007).   

Esta formação constitui-se um desafio permanente e deve ocorrer articulando-

se as instituições formadoras e o serviço de saúde. Desta forma, para cumprir 

princípios constitucionais, exigem-se novos perfis profissionais e o comprometimento 

das instituições de ensino através do cumprimento de diretrizes curriculares 

(BRASIL, 2007). 

Assim esta política buscou a transposição da visão reducionista e curativa do 

processo de saúde e doença para um enfoque que leva em consideração os 

princípios e diretrizes do SUS, as demandas da população, a visão ampla do 

processo de saúde e doença com seus fatores condicionantes e determinantes e o 

enfoque de prevenção e promoção da saúde. O seu principal enfoque é a integração 

do ensino com o serviço, tendo em vista a abordagem integral do processo de saúde 

e doença e a ênfase na atenção primária à saúde e a consonância da formação dos 

profissionais de saúde com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2007). 

Neste sentido, compreende que a formação do profissional de saúde e a 

produção de conhecimento melhora a qualidade da assistência à população e 

fortalece o SUS.  Para tal estabelece três eixos de mudanças: Orientação teórica, 

cenários de prática, orientação pedagógica. O primeiro eixo, trata da transformação 

da abordagem dada aos conteúdos preconiza-se a formação interdisciplinar, 

articulando as disciplinas básicas com as específicas com enfoque na visão ampla 

da saúde. O segundo eixo trata dos cenários de prática, onde estes se tornam 

“laboratórios” para que os alunos aprendam com a realidade a partir das demandas 

da população, dos problemas reais vivenciados nestes espaços. O terceiro eixo é a 

orientação pedagógica que pressupõe a utilização pelos docentes de metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem que proponham desafios concretos para a 

construção do conhecimento (BRASIL,2007). 

Neste sentido, o professor deve propor o ensino baseado na problematização 

da realidade vivenciada nos cenários de prática, as discussões devem ser em 

pequenos grupos e avaliação deve ser formativa levando em consideração os 
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aspectos cognitivos, de habilidade e de atitude do estudante em formação. Neste 

contexto o professor é o orientador do processo de ensino e aprendizagem e deve 

estimular o aluno a construir o seu próprio conhecimento (BRASIL,2007).  

Desta forma, as mudanças na formação dos profissionais de saúde passam 

necessariamente pela prática do professor, pois é ele quem conduz o processo de 

ensino e aprendizagem, quem é o agente de informação e transformação pela sua 

“capacidade de ligar e religar os saberes” (BACKES at. al, 2010). Assim como é 

importante discutir as políticas de formação, os métodos de ensino e aprendizagem, 

o novo perfil do profissional de saúde é fundamental para reconhecer o papel 

“insubstituível” do professor de formular, organizar, orientar o conhecimento e de 

efetivar as políticas de saúde e de educação na prática (RODRIGUES; 

MONTOVANI, 2007). 

 Portanto, não há como discutir políticas de formação sem discutir a formação 

do docente uma vez que o mesmo é protagonista no processo de ensino e 

aprendizagem. E o trabalho docente não se reduz à função de transmissão dos 

conhecimentos já construídos, o professor é o agente de transformação dentro da 

universidade e aquele que efetiva as mudanças em sua prática (RODRIGUES; 

SOBRINHO, 2008; TARDIF,2012; SEBOLT; CARRARO,2013). 

Justificativa 

Portanto existe a proposta de uma nova formação para o profissional de 

saúde e esta formação ocorre especialmente, no âmbito das Instituições de Ensino 

Superior (IES), nas quais o professor é um dos protagonistas. Eles são sujeitos 

primordiais do processo de ensino e aprendizagem, responsáveis por integrar o 

conhecimento teórico com o prático da profissão para qual o aluno está sendo 

formado, ele que conduz o processo e que adequa o conteúdo à realidade do aluno, 

que orienta o melhor caminho a ser seguido. Sendo assim, a materialização das 

políticas somente ocorre através da ação docente.  

Desta forma, a prática docente contribui diretamente para a qualidade da 

formação dos profissionais de saúde. Entretanto, existe uma lacuna na literatura na 

área de saúde sobre a prática docente. 
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Desta forma, a pesquisa sobre a prática docente é uma rica oportunidade de 

os professores resinificarem as suas próprias ações, pois os resultados estimulam à 

reflexão e mobiliza-os para transformar suas próprias realidades. 

Há a necessidade de fazer pesquisas sobre a prática docente, especialmente 

nos cursos da área de saúde, onde essa temática ainda é pouco discutida, pois 

preocupa-se com os conhecimentos próprios da área e não com o contexto e os 

agentes nos quais e através dos quais acontecem a aquisição dos conhecimentos 

da área e a formação dos profissionais de saúde. 

Tornam-se então essenciais, pesquisas como esta, que estuda a realidade da 

formação onde ela ocorre, pois, a visualização desta realidade possibilita a reflexão 

sobre a própria prática, mobiliza os agentes para a busca de soluções dos 

problemas visualizados e possibilita a concretização das mudanças necessárias. 

Objetivos 

 Este estudo tem como os objetivos verificar o conhecimento dos docentes 

sobre as políticas de reorientação da formação na área de saúde e identificar as 

técnicas de ensino utilizadas pelos mesmos em sua prática 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada 

com os docentes dos cursos da área de saúde da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí.  A coleta de dados foi através de um questionário com questões 

abertas e fechadas elaborado a partir dos objetivos do trabalho de pesquisa. Após a 

coleta foi realizada a análise descritiva com abordagem qualitativa dos dados. 

 

Resultados e discussões 

Participaram da pesquisa professores dos cursos de saúde da UFG, Regional 

Jataí: enfermagem, biomedicina, educação física e fisioterapia. Os participantes têm 

idade entre 24 a 55 anos. A maior parte na faixa etária entre 30 a 40 anos. Quanto 

ao gênero há o predomínio do feminino.  

No que se refere à naturalidade há o predomínio de professores que 

nasceram no estado de Goiás, sendo que a maior parte no interior do estado. Mas 

existe um número expressivo dos que vieram de outro estado, especialmente de 
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Minas Gerais e de São Paulo.  Em relação à situação conjugal a maioria é casada. 

No que se refere ao número de filhos há o predomínio dos que não tem filhos ou que 

tem apenas um.  

No que se refere à formação a maior parte dos docentes fizeram suas 

graduações e pós-graduações em instituições de ensino públicas. Terminaram suas 

graduações num tempo que variou entre sete meses a vinte e três anos. Quanto ao 

tempo de atuação no ensino superior variou entre um mês e vinte anos. Sendo que 

a maior parte dos docentes tem entre cinco a dez anos de experiência no ensino 

superior. No que trata ao vínculo empregatício a maior parte dos docentes têm 

dedicação exclusiva à universidade com uma carga horária de 40 horas semanas na 

Universidade. Quanto à formação na pós-graduação a maioria dos professores é 

mestre.  

Esta caracterização dos docentes permitiu conhece-los enquanto sujeitos e 

atores do processo de ensino e aprendizagem, permitiu vislumbrar quem são os 

indivíduos que atuam na docência na área da saúde da Regional Jataí. E esse 

conhecimento é de suma importância em uma pesquisa qualitativa pois esta permite 

ao pesquisador a possibilidade de captar a maneira pela qual os indivíduos pensam 

e reagem frente as questões focalizadas (MERIGHI; PRAÇA 2003). 

 Com o intuito de verificar o conhecimento a respeito das Diretrizes 

Curriculares e sobre a política de reorientação da formação na área da saúde os 

docentes foram questionados se conheciam tanto as diretrizes quanto a política de 

reorientação da formação. Todos os docentes participantes responderam que 

conhecem as Diretrizes, mas a maior parte referiu que não tive a oportunidade de 

discutir essas Diretrizes em seus cursos, a exceção foram os professores que 

participam dos Núcleos Docentes Estruturante dos cursos, que são responsáveis por 

elaborar o plano de curso e por acompanhar a implantação dos mesmos.  

Os docentes referiram que ainda há um despreparo dos mesmos sobre as 

políticas de reorientação da formação. Dois fatores contribuem para esse 

despreparo a falta de formação específica sobre a temática e a falta de espaços 

promovidos pela instituição para a discussão dessas políticas, uma vez que o 
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conhecimento dos docentes vem de forma pontual por meio de uma busca individual 

e isolada. 

Essa reorientação da formação na área da saúde propõe que haja mudanças 

no conteúdo, nos cenários de prática e na orientação pedagógica dos cursos 

(BRASIL,2007). E neste contexto é o docente o responsável por conduzir o processo 

de ensino, assim seria necessário que os mesmos tivessem conhecimento sobre o 

que contempla a política e reorientação da formação e as Diretrizes curriculares dos 

cursos. E as mudanças na formação dos profissionais de saúde passam 

necessariamente pela prática do professor, pois o mesmo é quem conduz o 

processo de ensino e aprendizagem, quem é o agente de informação e 

transformação pela sua “capacidade de ligar e religar os saberes” (BACKES et al., 

2010).  

Assim este estudo mostrou que ainda há uma contraposição entre o que é 

preconizado na política e a prática docente uma vez que, mesmo os docentes sendo 

um dos protagonistas do processo e aquele que conduz o processo de ensino e 

aprendizagem e que coloca em prática as políticas de reorientação da formação, 

essa política não é discutida de forma institucional com os docentes, os mesmos 

buscam conhece-la por conta própria e as mudanças proposta pela política acabam 

ficando apenas no papel. 

No intuito de conhecer quais são as técnicas utilizadas pelos docentes e se 

na prática a orientação da política de formação sobre utilizar várias técnicas de 

ensino e priorizar as que estimulem o aluno a construir o seu próprio conhecimento 

questionamos os docentes quais técnicas utilizam com maior frequência. Os 

docentes citaram a aula expositiva como a mais utilizada. Sendo que 93,2% dos 

docentes a citaram como principal escolha.  

A resposta dos docentes contrapõe a política de reorientação da formação de 

profissionais de saúde que pressupõe a utilização de metodologias de ensino-

aprendizagem que proponham concretamente desafios a serem superados pelos 

estudantes, que lhes possibilitem ocupar o lugar de sujeitos na construção do 

conhecimento (BRASIL,2007; MASETTO,2012). 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

7 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

De acordo com essa política para a formação na área de saúde deve haver 

uma diversificação de técnicas de ensino que estimule o aluno a buscar o 

conhecimento e ser sujeito de sua formação. Para formar o aluno ou profissional 

crítico reflexivo, o professor precisa ser crítico reflexivo, fazer reflexões sobre a sua 

prática e estimular o aluno para além da sala de aula (BACKES, 2013). 

Neste sentido, o professor deve estar preparado deve ter conhecimento do 

que vai ensinar, mas também uma habilidade didática pedagógica: 

Logo não existem receitas prontas no processo de ensino 
aprendizagem, mas existe uma necessidade de conhecer 
metodologias de ensino para serem bem abordadas, 
adequando-as a diferentes situações e indivíduos. O professor 
precisa aliar teoria á prática, por isso precisa ser líder do 
processo precisa auto motivar-se e construir-se 
constantemente, e atualizar-se para propor, organizar as 
melhores ferramentas para o aprendizado dos alunos (BAKES 
et al.,2010 pag.424). 
 

Os docentes deste estudo referenciaram que tem dificuldade para diversificar 

as técnicas de ensino e aprendizagem, pois ainda há um despreparo dos mesmos 

para a utilização de técnicas ativas, uma vez que, a maioria não tem formação 

específica para a docência e buscam o conhecimento das mesmas de forma pontual 

e não há na instituição políticas de formação permanente dos docentes. 

Essas respostas dos docentes vão ao encontro da discussão que vem 

ocorrendo no meio acadêmico da área da saúde sobre o despreparo dos docentes 

que se “tornam” docentes sem uma formação específica para a docência. Como 

enfatiza Castanho (2002) a área de saúde a maioria os professores “se tornam 

professores” por sua experiência profissional e realização de pesquisas na área, não 

tendo nenhuma formação específica e preparo para exercer a docência.  

Nesta área existe uma desvalorização da formação docente em detrimento a 

função de pesquisador que é considerada mais importante, existe um despreparo do 

docente para a docência. O ser docente é encarado como “algo a mais” para além 

do exercício da profissão não sendo o trabalho principal. Os movimentos para a 

profissionalização docente são bastante recentes, no entanto ainda o profissional é 

professor “ nas horas vagas” e não há uma dedicação á universidade na maior parte 

dos casos (BATISTA,2005). 



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

No entanto, o exercício da docência tem uma epistemologia própria que exige 

um amplo conhecimento e uma aprendizagem contínua para que os professores se 

instruam como sujeitos e consigam perceber sua responsabilidade no 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem e possa escolher as 

estratégias que contribuam efetivamente com a formação profissional (MADEIRA, 

LIMA,2010).   

E o trabalho docente não se reduz a função de transmissão dos 

conhecimentos já construídos. Sua prática integra diferentes saberes, com os quais 

os corpos docentes mantem diferentes relações (TARDIF,2012).  

Assim, para exercê-la é necessário que o docente mobilize saberes, pois há o 

reconhecimento de que para saber ensinar não bastam a experiência e o 

conhecimentos específicos de sua área de atuação, mas se fazem necessários os 

saberes pedagógicos e didáticos e que pensar em qualidade de ensino é pensar na 

qualificação do docente (PIMENTA,2012). 

Portanto, o estudo evidenciou e corroborou com a literatura estudada que 

pode-se investir em políticas de reorientação da formação, em infraestrutura, mas se 

não houver um investimento nos agentes que concretizam as políticas no cotidiano 

das instituições de ensino, estas orientações não passarão de documentos a serem 

arquivados. Os profissionais continuarão sendo formados sem o devido preparo para 

lidar com as demandas complexas da saúde e a assistência continuará tendo 

problemas, pois a centralidade da assistência à saúde está nos profissionais que a 

executa. 

 

Conclusão  

          O estudo demonstrou que o professor é protagonista na efetivação das 

políticas de reorientação da formação na área da saúde, no entanto os docentes 

parecem não conhecer essas políticas e terem dificuldades de modificar as suas 

práticas. Existe um despreparo dos docentes, uma vez que a maior parte deles se 

tornam professores sem uma formação específica para a docência e não existem 

ações de capacitação permanente desses docentes na instituição. Os professores 

continuam com o enfoque em técnicas de ensino tradicionais, com enfoque 
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tecnicista. Ratifica-se que se não houver um investimento na capacitação dos 

docentes que são os que conduzem o processo de ensino e aprendizagem e os que 

colocam em prática o que é preconizado na política de reorientação as mudanças 

propostas ficaram apenas no campo da retórica. 

Evidencia-se assim a necessidade de as instituições promoverem espaços 

permanentes de discussão e capacitação dos docentes sobre a formação na área da 

saúde. Sugere-se que outros estudos sejam realizados e que haja o fortalecimento 

dessa temática.  
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Resumo: Esta pesquisa está em andamento e tem como objetivo principal investigar 
se as atividades desenvolvidas pelos docentes que atuam, ao mesmo tempo, na 
graduação e em Programa de pós-graduação da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) influenciam negativamente na saúde desses 
professores, buscando compreender esse processo. Diante da realidade vivida pelos 
professores-pesquisadores da REJ em que muitos são oriundos de várias 
localidades brasileiras, ocupam outras funções além da docência em si e vivem a 
precarização e o produtivismo consequentes das reformas econômicas e políticas 
ocorridas no Brasil, em especial a partir da década de 1990, viu-se que a situação 
vivenciada poderia levar ao adoecimento devido a sobrecargas de trabalho e trazer 
prejuízos no exercício de suas atribuições institucionais. Trata-se de uma pesquisa 
empírica, de natureza qualitativa, que está sendo desenvolvida com base nos 
pressupostos do materialismo histórico-dialético, destacando as contradições 
presentes na realização do trabalho destes docentes. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas compostas por questões fechadas e abertas com quinze 
professores que possuem os requisitos exigidos para a amostra e, perante uma 
análise inicial dos resultados, é possível perceber certo adoecimento nestes 
profissionais. 
 
Palavras-chave: Adoecimento. Precarização. Trabalho docente universitário. 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa tem como proposta investigar como está a saúde dos 

professores que atuam na docência em curso de graduação e em Programa de pós- 

graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), diante da  
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realidade vivida por esses profissionais da REJ, que têm algumas especificidades 

como: serem oriundos de várias localidades brasileiras, ocuparem outras funções 

além da docência em si e ainda viverem a precarização e o produtivismo 

consequentes das reformas econômicas e políticas ocorridas no Brasil, em especial 

a partir da década de 1990.  

Desde que o profissional psicólogo iniciou seu trabalho na UFG/REJ, em julho 

de 2010, teve oportunidades de ver que o quadro de docentes da instituição é 

composto por muitos profissionais vindos de outras cidades do Brasil e, até mesmo 

de outro país da América do Sul. Vivenciou situações distintas que o fizeram 

perceber que o fato de virem para uma cidade do interior de Goiás, ficarem distantes 

de laços emocionais e parentais, e encontrarem uma instituição de ensino superior 

em crescimento e estruturação, de alguma maneira, poderia atingir em maior ou 

menor grau o estado emocional do docente, acarretando algum tipo de adoecimento.  

A partir das experiências iniciais, observa-se que na universidade o docente 

assume várias tarefas que podem impedi-lo de perceber o quanto é difícil manter-se 

saudável em suas atividades producentes (FREITAS, 2013; SOUZA, 2012). Afinal, 

ele precisa preparar as aulas que serão ministradas, desenvolver projetos de 

extensão e de pesquisa, ocupar cargos administrativos (de gestão, de coordenação 

de curso ou de assessoria), participar de comissões, ter tempo para atendimento aos 

discentes, publicar artigos em revistas especializadas, em geral para fins de 

enriquecimento de currículo, participar de eventos (congressos, seminários, 

simpósios, etc.), dentre outras atribuições que, no limite, precisam ser desenvolvidas 

em conjunto com necessidades e obrigações próprias das relações inerentes à vida 

familiar e social. Além do fato de um grande número de docentes almejarem se 

inserir em algum Programa de pós-graduação por saber que é o local onde se é 

possível fazer pesquisas com melhores financiamentos e ter maior reconhecimento 

entre seus pares. Só que para atingir este objetivo é necessário “alimentar” muito 

bem seu currículo Lattes com publicações, projetos de pesquisa e outras produções 

acadêmicas. 

A condição de psicólogo da instituição, então, possibilitou apreender algumas 

queixas comuns, como: 1- excesso de atividades; 2- desorganização mental e 
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temporal; 3- sentimento de incapacidade; 4- adoecimento físico e mental; e 5- 

esgotamento, as quais se apresentam como obstáculos ao docente no entendimento 

de possíveis soluções para situações enfrentadas tanto na vida profissional quanto 

na pessoal. Foi diante do contato com esse quadro que surgiu em um primeiro 

momento, o interesse, e gradualmente a necessidade de investigar e compreender 

melhor como as atividades desenvolvidas pelos docentes da UFG/REJ podem 

influenciar negativamente sua saúde, principalmente os que estão atuando na 

graduação e na pós-graduação concomitantemente, e que ainda acumulam 

inúmeras funções além da docência.  

 

Desenvolvimento 

 

A saúde dos docentes no Brasil tem sido analisada por diferentes instituições 

de ensino superior (IES) e, no entendimento de Neves e Silva (2006, citadas por 

FREITAS, 2013), problemas com a voz, problemas alérgicos devido ao pó de giz, 

problemas de visão devido o esforço visual na correção de muitos trabalhos e 

problemas na coluna decorrentes da postura são os adoecimentos físicos mais 

comumente encontrados. 

O docente universitário vivencia diariamente um intenso processo burocrático 

institucional e um constante desinteresse por parte dos discentes, que acabam por 

desmotivá-lo a desenvolver um trabalho de qualidade. A autoexigência, a 

desvalorização social, a jornada de trabalho muito longa e a culpa por não conseguir 

lidar com as atividades familiares devido a grande demanda de trabalho também 

contribuem para gerar um sofrimento psíquico que, normalmente, é expresso através 

de fadiga, desânimo, depressão, irritação, angústia, esgotamento físico e mental. 

Todas essas dificuldades e os conflitos existentes no ambiente de trabalho 

podem afetar a saúde do docente e é provável que cuidar dela não esteja inserido 

em seus afazeres profissionais, mesmo sabendo que consequentemente se reflita 

neles. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), “saúde não é 

somente ausência de doença ou enfermidade, mas também o estado completo de 
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bem estar físico, mental e social”. Já as definições para saúde mental abarcam o 

bem estar subjetivo, a autonomia, a competência, a autoeficácia e não apenas a 

ausência de transtornos mentais. 

Até o fim do século XVIII, a medicina referia-se muito mais à saúde do que à 

normalidade, assinalando para as condições de vigor, flexibilidade e fluidez que a 

doença faria perder e que se deveria reparar. No que diz respeito à saúde mental 

especificamente, Filho (1999) fez uma retrospectiva histórica sobre as modificações 

realizadas no conceito de loucura, e averiguou que do século XV até o século XVIII, 

ela foi definida pelo seu valor negativo, seguindo uma lógica binária, ou seja, sendo 

o oposto da razão: o desatino. Já o louco do século XIX não era mais o insensato do 

século XVIII, mas o alienado, sendo ao mesmo tempo ele mesmo e outra coisa que 

não ele mesmo. 

Nos dias atuais, segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde, os 

chamados transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores 

ocupados e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. No Brasil, de acordo 

com estatísticas do INSS, referentes apenas aos trabalhadores com registro formal, 

os transtornos mentais ocupam a 3ª posição entre as causas de concessão de 

benefício previdenciário como auxílio doença, afastamento do trabalho por mais de 

15 dias e aposentadorias por invalidez (Ministério da Saúde do Brasil, 2001).  

De uma perspectiva marxista, os pressupostos da psicologia social histórico-

crítica fundamentam que o trabalho aparece como parte essencial do psiquismo e do 

processo saúde/doença mental. De acordo com Jacques (2003), o trabalho é “uma 

dupla relação de transformação entre o homem e a natureza, geradora de 

significado”, e traz também que “o sofrimento psíquico e a doença mental ocorrem 

quando e apenas quando, afetam esferas da nossa vida que são significativas, 

geradoras e transformadoras de significado” (CODO, citado por JACQUES, 2003, 

p.107), com o intuito de reforçar que o trabalho é uma das atividades humanas mais 

geradoras de significado. 

Martinelli (2007), apoiada em pressupostos do materialismo histórico, afirma 

que até o início do século XI, os artesãos produziam seu produto de forma manual e 

participavam de todo o processo de fabricação, o que possibilitava a eles se 
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reconhecerem no resultado final de seu trabalho. Nos séculos seguintes e na medida 

em que as relações produtivas se desenvolviam, esse processo ganhou novos 

elementos, passando à produção em larga escala com as manufaturas, porém, 

ainda, com características artesanais. 

Já no contexto da modernidade, Martinelli (2007) lembra que entre os séculos 

XVII e XIX se desenvolveu o capitalismo concorrencial, em sua fase mercantil e 

industrial, quando a articulação de tais conjunturas e fluxos estimulou condições 

propícias para o crescimento da sociedade capitalista alavancada pela burguesia, 

contexto em que o trabalho ganhava cada vez mais conotação de atividade árdua e 

penosa. 

Como recorda a autora, foi a Revolução Francesa a responsável pelo 

desenvolvimento do capitalismo no plano político, afinal foi por meio dela que o 

Antigo Regime foi substituído pela sociedade burguesa, levando à queda da 

estrutura social do feudalismo. No novo contexto, os trabalhadores se mantinham 

presos a uma atitude individualista no desenvolvimento de suas atribuições e não 

conseguiam estabelecer sua identidade de classe, o que impedia que produzissem a 

sua existência, a sua vida material, enfim, que produzissem a história humana de 

modo consciente.  

No plano objetivo, a Revolução Industrial consolidou uma mudança efetiva, 

uma vez que levou a transformações no modo de produção social. Com ela se 

intensificou a exploração da força de trabalho em curso desde que o camponês foi 

apartado da terra e afastado dos meios de produção, e, ao final do século XVIII, 

paulatinamente substituído pela máquina – que já não dependia de sua força física 

extenuante para se movimentar. Uma das principais características do trabalho 

nesse contexto foi a sua consolidação como mercadoria, aprofundando a sua 

condição de compra e venda no mercado capitalista, e apenas ela importava aos 

donos do capital (MARTINELLI, 2007).  

Na primeira metade do século XIX, o desenvolvimento das forças produtivas 

forneceu ao capitalismo o solo fértil para sua trajetória expansionista, intensificando 

ao mesmo tempo a exploração do trabalho e o processo de desvalorização do ser 
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humano. Nessa nova conjuntura, é possível observar o quanto esse processo levou 

à coisificação das relações entre os homens:  

 

A força da vida, criadora de valores humanos, foi tragada pela mercadoria, 
símbolo do capital. O próprio movimento da vida humana foi substituído pelo 
movimento da mercadoria no mercado: à medida que esta se tornava valor, 
o homem se tornava mercadoria; as relações entre as pessoas já não eram 
mais humanas, mas relação entre coisas (MARTINELLI, 2007, p. 42). 

 

Na sociedade capitalista, o trabalho é formado e organizado a partir das 

exigências da divisão social do trabalho e da divisão em classes sociais. Mediante 

as relações que se estabelecem nesse tipo de organização social, instaura-se um 

processo de alienação do trabalho, “pois o trabalhador não domina os objetos de 

trabalho (matéria-prima), os meios de trabalho (ferramentas) e o próprio trabalho 

vivo” (SOUZA, 2012). Nessa acepção, se o trabalho pode ser compreendido como 

resultado das relações que o homem estabelece com o próprio homem e com a 

natureza, no trabalho alienado o homem não se reconhece como agente ativo de 

seu domínio sobre o mundo, e sim que o mundo se mantém alheio ou estranho a 

ele. Sendo assim, o trabalho humano torna-se alienado porque trabalhar não faz 

mais parte da natureza do trabalhador e, por conseguinte, ele não se reconhece em 

seu trabalho e tem uma sensação de angústia em vez de bem estar, sentindo-se 

fisicamente e mentalmente esgotado. O trabalhador, deste modo, desenvolve a 

sensação de que o bem-estar só é conseguido em seus momentos de descanso e 

lazer, enquanto que na lida sente-se subjugado. 

Com base nos autores acima citados, compreende-se que a alienação do 

trabalho existe no decorrer de toda a História, contudo alcança seu ápice na 

sociedade capitalista, e que a classe trabalhadora, por não dispor dos meios 

necessários à produção, é a que mais sofre os efeitos da exploração do trabalho. 

Esta hipótese ganha relevo no fato de que o operário, não tendo participação na 

direção do trabalho, sendo apenas “empregado” – como uma mera peça da 

maquinaria a que serve – acaba se transformando em coisa, devido sua 

dependência do capital para sobrevivência. Nesse processo, o trabalho alienado 

promove uma inversão entre sujeito e objeto, em que o homem (sujeito) passa à 

condição de objeto e a máquina (objeto) passa a figurar como sujeito.  



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

7 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

No cenário de trabalho alienado, devido ao modo capitalista de produção, a 

profissão docente apresenta-se também abalizada por processos alienantes, pela 

divisão técnica e social do trabalho e por condições precárias para seu 

desenvolvimento: salários desvalorizados, carência de materiais pedagógicos, 

instalações físicas mal estruturadas e falta de investimento em sua formação. No 

entendimento de Silva, o trabalho docente deve ser 

 

compreendido como uma das facetas do trabalho, que se objetiva pelas 
mediações das circunstâncias determinadas de diferentes particularidades 
históricas. Assim, o trabalho docente representa o papel em que 
determinados indivíduos exercem, de forma profissional (professores e 
professoras), o ato de produzir conscientemente a humanidade construída 
social e historicamente em cada indivíduo singular (SILVA, 2011, p.44). 

 

Imagina-se, então, que quando uma pessoa opta por seguir a profissão de 

docente é porque se vê na condição de repassar seu conhecimento a alguém e 

através dessa escolha ser reconhecido, valorizado e ter boas condições financeiras 

para viver bem. Esse indivíduo se gradua, estuda continuamente para atingir suas 

metas, e, ao entrar no mercado de trabalho, percebe que não é como imaginava. 

Não há reconhecimento nem remuneração a contento – quando comparada com 

outros cargos e funções sociais, especialmente aqueles relacionadas às profissões 

liberais. E ainda lhe é exigido uma gama de outras atividades que vão além de sua 

formação inicial: como aquelas atribuições que são mais comumente desenvolvidas 

por assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, entre outros, para conseguir lidar 

com as demandas trazidas, especialmente, pelos discentes.  

Além das dificuldades citadas, o docente universitário vivencia uma realidade 

mais crítica, pois precisa ter uma sólida formação para conseguir formar novos 

profissionais e ainda propor projetos de pesquisa e/ou de extensão, especializar-se 

constantemente e desempenhar tarefas administrativas e de gestão. De acordo com 

Mancebo (2007, citado por FREITAS, 2013), a universidade apressa a atuação dos 

docentes através de leituras aceleradas, pesquisas imediatistas incentivadas pelo 

produtivismo, aligeiramento de cursos e formação de discentes em tempo mínimo, 

quadro que aponta para a submissão do trabalho intelectual docente ao modelo de 

trabalho imposto pelo modo de produção capitalista. Com isso, o docente precisa 
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construir estratégias para suportar as dificuldades do trabalho na universidade no 

contexto atual, sob pena de se sentir excluído da “vida docente”.  

O trabalho do docente universitário foi atingido principalmente a partir da 

década de 1990 com as reformas realizadas pelo Estado, nos planos econômico e 

político, na intenção de incitar as economias nacionais a ponto de se tornarem 

competitivas no mercado internacional.  

Chauí (1999) confirma que a Reforma do Estado Brasileiro teve a intenção de 

modernizar e racionalizar algumas de suas atividades que foram distribuídas em 

setores, sendo que um deles é denominado de “setor dos serviços não exclusivos do 

Estado” e que podem ser realizados por instituições não estatais, como prestadoras 

de serviços. Estão incluídas nesses serviços a educação, a saúde, a cultura e as 

utilidades públicas, compreendidas como “organizações sociais” que têm “contratos 

de gestão” com o Estado.  

Com essas mudanças, setores como a educação e a saúde, foram 

degradados. A educação foi transferida para o setor privado, o que acabou 

interferindo profundamente no trabalho docente, pois passou a seguir as regras 

mercantis do capitalismo. Ou seja, este profissional teria que atuar no ensino, na 

pesquisa, na extensão e na administração, e ainda produzir e publicar muito para 

conseguir respeito e financiamentos.  

Sguissardi e Silva Junior (2009) trazem que devido à mercantilização da 

educação, o docente universitário acabou “aceitando” as novas regras e começou a 

investir na sua formação e a produzir cada vez mais, buscar financiamentos privados 

e entrar em programas de pós-graduação para se tornarem docentes-

pesquisadores. Para alcançar estes objetivos, ele acabou abnegando sua vida 

pessoal e estendendo cada vez mais suas horas de trabalho. De acordo com os 

autores, a ideologia do produtivismo acadêmico já foi aceito pelos docentes: 

O professor-pesquisador já a incorporou de tal forma que, para ele, tornou-
se natural não ter tempo para o lazer, para a família, para o legítimo, 
necessário e humano descanso do final de semana. Seu trabalho 
converteu-se em sua droga cotidiana, sua paixão. Muitos trabalhos ou 
“obrigações” de ofício, tornados messianicamente como missão, têm levado 
os professores à exaustão, isolando-os de sua própria família 
(SGUISSARDI E SILVA JUNIOR, 2009, p.45). 
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Diante da problematização sobre a importância do trabalho na vida do ser 

humano em todo tempo de sua existência, da atual realidade profissional vivenciada 

pelo docente universitário brasileiro que atua principalmente na graduação e na pós-

graduação concomitantemente, e das percepções diárias do profissional psicólogo 

no desempenho de suas funções na UFG/REJ, buscar-se-á, sob inspiração do 

método do materialismo histórico-dialético, pesquisar como esse quadro conflituoso 

interfere na saúde dos professores-pesquisadores da instituição em questão. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa empírica, de natureza qualitativa, foi desenvolvida com base nos 

pressupostos do materialismo histórico-dialético, destacando as contradições 

presentes na realização do trabalho dos docentes que atuam na graduação e na 

pós-graduação da REJ/UFG. 

O primeiro momento exigiu a demarcação do marco teórico, tendo em vista a 

compreensão das condições de trabalho dos docentes e sua possível relação com o 

aparecimento/vivência de doenças. O levantamento bibliográfico foi importante para 

a definição de categorias de análise e o levantamento da produção científica que 

aborda a temática permitiu o mapeamento dos enfoques já pesquisados e mostrou o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores até o momento. 

Devido ao recorte do objeto, também foi realizado, junto ao departamento de 

pós-graduação da UFG/REJ, um levantamento documental a fim de conhecer quem 

são os docentes que compõem seu quadro e quais as resoluções e os regimentos 

que regem cada um dos sete Programas, sendo eles: mestrado acadêmico em 

Educação, Agronomia, Ciências Aplicadas à Saúde, Biociência Animal e Geografia, 

mestrado profissional em Matemática e doutorado em Geografia. 

A pesquisa empírica foi realizada diretamente com os professores de 

graduação e pós e contou com uma entrevista semiestruturada com questões 

fechadas e abertas realizada com quinze docentes, para fins de enriquecimento da 

compreensão do objeto investigado, qual seja: a relação do desenvolvimento das 

atividades realizadas por eles com sua saúde. 
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Neste momento estão sendo feitas as tabulações dos dados e o início das 

análises do conteúdo. 

 

Considerações Finais 

 

Mesmo tendo apenas iniciado as análises dos resultados, já foi possível 

perceber que a maioria dos professores-pesquisadores está preocupada com o 

produtivismo exigido pela universidade e pelo sistema, mas não vê outra saída para 

a situação. Inclusive, alguns relataram que há sim necessidade de publicar para a 

sociedade as pesquisas realizadas em seu interior, porém o grau de exigência das 

agências de fomento chega a ser perverso e desumano. 

Somente após todas as análises serem feitas com base no método do 

materialismo histórico e dialético é que será possível fazer considerações reais 

sobre o que foi detectado com as entrevistas, contudo não é exagero dizer que foi 

possível perceber no decorrer do processo e por meio das percepções iniciais dos 

resultados que a maioria dos sujeitos ou já esteve doente devido o excesso de 

trabalho ou ainda está adoecido por não conseguir sair da situação vivida: trabalho 

demais tanto como docente quanto ocupando cargo administrativo, sem tempo para 

família e sem condições de cuidar de si mesmo. 
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Simpósio Temático 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta dados compilados a partir de uma revisão 
bibliográfica de autores que discutem as condições do trabalho docente, bem como 
Anadon (2004), Oliveira (2005), Sampaio (2004), Rebolo (2010, dentres outros, e 
também a partir de resultados oriundos da aplicação de um questionário à 
professores de uma escola estadual da rede pública de ensino regular da cidade de 
Ituiutaba, Minas Gerais. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar e compreender, sob a 
ótica desses professores, as relações entre o processo de trabalho docente e as 
reais condições sob as quais ele se desenvolve, considerando em que medida essas 
condições interferem e/ou contribuem na realização das suas atividades. Os 
resultados do trabalho apontam, após o entrecruzamento das respostas obtidas, que 
a questão salarial, considerada baixa, podem ser o fator predominante que mais 
impacta na vida profissional e pessoal dos professores, contudo não é o único, uma 
vez que muitos indicaram que o trabalho é desgastante e estressante, apesar de 
não ser a maioria. 
 

 
Palavras-chave: Trabalho docente. Condições de trabalho. Reformas educacionais.  

 

Introdução 

 

Pensar em condições do trabalho docente é tentar compreender as relações 

entre o processo de trabalho docente e as reais condições sob as quais ele se 

desenvolve, considerando em que medida essas condições interferem e/ou 

contribuem na realização das suas atividades. O modo como ele é realizado e suas 
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condições, possivelmente, resultarão no tipo de ensino-aprendizagem que os alunos 

terão na escola, seja ele voltado para formação de indivíduos capazes de se 

reconhecerem enquanto sujeitos pertencentes a uma sociedade ou para a mera 

reprodução do saber e capacitação de mão-de-obra para o capital. Por isso, as 

condições de trabalho têm grande importância no efetivo trabalho do docente e são 

a peça chave para definir a qualidade do ensino. 

 Nesse sentido, este artigo apresenta uma pesquisa realizada com base na 

revisão bibliográfica sobre autores que debatem sobre as condições do trabalho 

docente, bem como de um questionário aplicado a 24 docentes de escola estadual 

da rede pública de ensino regular da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, com o 

objetivo de compreender como as condições de trabalho desses profissionais têm se 

delineado e como impactam em seu trabalho pedagógico.  

Para empreender essa análise, torna-se necessário, primeiramente, discutir 

sobre as reformas educacionais ocasionadas nos anos de 1990, que trazem 

mudanças expressivas para o campo educacional. 

 

 Reflexões sobre as reformas educacionais e o trabalho docente 

 

 

 Para que possamos tratar sobre as condições de trabalho dos docentes faz-

se necessário refletir sobre as reformas educacionais ocasionadas na América 

Latina, incluindo o Brasil, a partir dos anos de 1990. Segundo Silva Júnior (2002, p. 

109), essas reformas tiveram suas orientações implantadas por meio de documentos 

políticos como: Declaração mundial sobre educação para todos, de Jomtien 

(UNESCO, 1990) e a Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 1993), que instituíram 

medidas políticas e administrativas de regulação dos sistemas escolares. Essas 

medidas contribuíram efetivamente para as transformações dos objetivos, funções e 

organização do campo escolar, ocorridas nos vários níveis e modalidades do ensino.      

Na tentativa de atender às novas demandas exigidas pela sociedade 

capitalista, essas medidas tornaram o projeto educacional de cunho neoliberal, 

reduzindo a responsabilidade do Estado em relação à educação, conforme assinala 

Oliveira: 
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Na realidade, tais medidas, implantadas em contexto de reformas que 
muitas vezes extrapolam o setor educacional, surgem como supostas 
soluções técnicas e políticas para a resolução de problemas de ineficiência 
administrativa dos sistemas escolares ou da busca por racionalização dos 
recursos existentes para a ampliação do atendimento, vindo ainda 
acompanhadas da ideia de transparência (prestação de contas e 
demonstração de resultados) e de participação local. De uma maneira geral, 
têm acompanhado a tendência de retirar cada vez mais do Estado seu 
papel executor e transferir para a sociedade – esta muitas vezes traduzida 
de forma simplificada como o mercado – a responsabilidade pela gestão 
executora dos serviços, alterando a relação com o público atendido. 
(Oliveira, 2005, p.763) 
 

 
Essas reformas defendiam a retórica de educação para a equidade social, 

promovendo a discussão do direito à igualdade do ponto de vista econômico, 

visando o desenvolvimento do país e viam na escola o meio mais propício de 

formação do indivíduo para a empregabilidade, atendendo assim a demanda de um 

mercado capitalista e globalizado, contribuindo para a consolidação e expansão do 

capital.  

No âmbito das políticas neoliberais, a escola é entendida como um 

instrumento capaz de formar indivíduos capacitados para cumprir seu devido papel 

no mercado de trabalho. A educação de modo geral é tomada como condição 

principal para ingressar no mundo do trabalho formal e regulamentado, podendo 

assumir assim características de competição, eficiência, flexibilidade e produtividade. 

Segundo Oliveira (2004, p.24), essas reformas educacionais induziram à 

reestruturação do trabalho docente e da função desses nos programas de governo, 

nos quais o docente deve utilizar de ações e orientações pedagógicas com 

características empresariais e tratar a educação como uma mercadoria a ser 

fornecida, visando como toda e qualquer empresa, resultados quantitativos e que 

ficam sujeitos a avaliações e a comparações de desempenho de acordo com o 

produto final obtido. 

Em contrapartida, essas mudanças não foram acompanhadas de melhorias 

nas condições de trabalho desses professores, uma vez que as mesmas têm 

modificado fortemente a forma de funcionamento da escola, trazendo novas formas 

de ensinar e avaliar, o que, por sua vez, repercutem diretamente no trabalho 

docente, exigindo uma demanda maior de tempo para as organizações, 

ocasionando a intensificação do trabalho. Essas novas ações e determinações das 
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políticas públicas instituídas nas Reformas Educacionais interferem diretamente no 

cotidiano das instituições escolares e, consequentemente, nos sujeitos que a 

compõem, desde a forma com que a escola se organiza até o interior da sala de 

aula.  

Compreender tais medidas é fundamental para ter clareza de como as 

escolas funcionam atualmente e de que forma os docentes executam seu trabalho. 

Em tese, o docente passa a ser um dos principais responsáveis pelo desempenho 

dos alunos e da escola e em síntese é culpabilizado pelo fracasso e/ou sucesso da 

escola, pois na perspectiva do trabalho neoliberal o conceito de competência se 

desloca inteiramente para o indivíduo, responsabilizando-o pelos resultados das 

ações pedagógicas. 

O docente se encontra cada dia mais envolvido em inúmeras situações e 

atividades e, para tanto, precisa adaptar-se a essas novas demandas e a pressões 

externas que recebe das famílias, dos alunos, de seu ambiente de trabalho e 

principalmente das políticas regulatórias do sistema de ensino. De acordo com 

Oliveira: 

 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem 
de responder a exigências que estão além de sua formação. Em contexto 
de demasiada pobreza, como é o caso dos países latino-americanos, os 
professores veem-se obrigados a desempenhar funções que estão além da 
tarefa educativa, do ato de ensinar. São compelidos, em dadas 
circunstâncias, a assumirem os papéis de agente público, assistente social, 
enfermeiro, psicólogo, entre outros. (Oliveira, 2005, p. 769) 
 

 
Portanto, entende-se que a escola acaba perdendo seu real papel social, uma 

vez que a educação passa a ser conceituada como mercadoria, como um serviço a 

ser comprado e não mais como um direito social de todo cidadão. Essa lógica retira 

a autonomia do professor, pois este já não tem o controle, organização e domínio do 

seu trabalho, vivendo à mercê de regras e imposições por parte de um sistema 

político. Também tem convivido cada vez mais com ações que desvalorizam a 

profissão docente.  

A nova ordem econômica tem condicionado a escola a assumir o papel de 

organização empresarial que visa estabelecer metas e resultados de acordo com o 

interesse político do sistema. Cabe ao professor tomar a frente e se responsabilizar 
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pelo ensino requerendo uma aprendizagem que seja satisfatória com as demandas 

do mercado. 

Nesse contexto de reformas educacionais surge então a busca por melhores 

“condições de trabalho docente” que, segundo Tardif e Lessard (2005, p.111), “são 

variáveis que permitem caracterizar certas dimensões quantitativas do ensino: o 

tempo de trabalho diário, o número de horas de presença obrigatória em classe; o 

número de alunos por classe [...]” além, de abranger aspectos que se referem à sua 

qualidade, como as dimensões sociais, pessoais e físicas. A luta por melhores 

condições trabalhistas acontece a partir de reivindicações e discussões dos próprios 

professores, em que se evidenciam as circunstâncias nas quais o trabalho é 

realizado para que haja melhoria e valorização da profissão docente. 

Geralmente, associam-se essas reivindicações somente às questões 

salariais, porém além dessas, existem vários fatores que determinam as condições 

de trabalho docente, como: a quantidade de alunos por sala, o tempo disponível 

para preparação das aulas, a estrutura física das escolas, os materiais didáticos, o 

bem-estar físico e mental, a carga horária de trabalho, a indisciplina dos alunos, 

dentre outros. Tais fatores interferem na satisfação e na qualidade do trabalho do 

professor, como afirmam Rebolo e Carmo: 

 

A impossibilidade de participar das decisões sobre o rumo do ensino, o 
excesso de burocracia e o controle do trabalho do professor, a falta de 
apoio e de reconhecimento do trabalho por parte das instâncias superiores 
do sistema educacional, a escassez de recursos materiais, a falta de apoio 
técnico-pedagógico e a falta de incentivo ao aprimoramento são fatores 
geradores de desmotivação e insatisfação com o trabalho. (Rebolo e 
Carmo, 2010, p.08): 

 
Se avaliarmos o cotidiano escolar constataremos que o cenário apresentado 

anteriormente se configura em muitas instituições. Assim, a maioria dos docentes 

não consegue desempenhar de forma eficiente e satisfatória seu trabalho, 

acarretando diversas consequências que tendem a afetar significativamente a 

produção escolar no que se refere à qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.  

Percebemos atualmente que as instituições escolares têm ganhado, cada vez 

mais, novas atribuições por parte das políticas públicas, as quais exigem resultados 
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rápidos e quantitativos dos seus alunos, introduzindo formas de controle e 

intensificação do trabalho docente, além de buscar a massificação da escola, 

garantindo o aumento do número de alunos com o intuito de diminuir a evasão 

escolar. Em consequência, os professores sem condições de trabalho propícias, são 

obrigados a se adaptarem às exigências e cumprir as metas requeridas pelo poder 

público e tornam-se, aos olhos da sociedade e das políticas educacionais, os 

principais responsáveis pelos resultados obtidos por meio do processo educativo. 

No Brasil os professores trabalham em dois ou mais cargos em escolas 

diferentes, o que torna sua carga de trabalho mais intensa. Essa elevada carga 

horária refere-se à necessidade de manter um padrão de vida razoável, pois, na 

maioria dos casos, um único cargo não é o suficiente, devido à baixa remuneração.  

Outro aspecto que também pode levar a uma sobrecarga mental e física do 

professor é a quantidade de alunos por sala, pois também interfere nas condições 

de trabalho docente, gerando desgaste à saúde, além de grandes dificuldades no 

desenvolvimento e execução das atividades em sala. Sampaio e Marin (2004, 

p.1215) já anunciavam em 2004 que a tendência era de aumento de alunos por sala 

a cada ano: “Os dados de 2001 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), ligado ao MEC (Brasil, 2002), revelam que o 

número médio de alunos por turma era de 28,3, numa escala que variava de 22,2 a 

32,9 (...)”. Esse excesso de alunos em sala de aula pode ocasionar ao professor 

uma atuação insatisfatória, pois nesse cenário a atenção dada pelos professores a 

cada estudante é muito menor, não sendo possível atender às necessidades 

específicas de cada um. 

A questão do espaço físico educacional também afeta e/ou contribui para um 

bom resultado da qualidade da educação, já que ele se não estiver em bom estado 

pode acarretar desconforto aos profissionais da educação e aos alunos ou 

impossibilidade para a realização de atividades previstas.  

As condições de trabalho docente apontadas anteriormente não podem ser 

generalizadas, pois elas podem variar de acordo com cada escola, sendo ela pública 

ou privada e ainda de acordo com o segmento escolar (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio ou ensino superior). 
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As condições do trabalho docente: a concepção dos professores de uma 

escola pública estadual em Ituiutaba, Minas Gerais 

 

Nessa seção, pretende-se, com base nos referenciais teóricos supracitados, 

analisar os dados obtidos por meio da aplicação de um questionário com 13 

perguntas a 24 docentes de uma escola pública de Ituiutaba-MG. Questionamos aos 

professores quanto tempo tinham de atuação na escola; 12,5% assinalaram que 

atuam há menos de um ano, 4,1% há 01 ano, 37,5% têm 02 a 05 anos, 29,1% entre 

06 e 10 anos, 4,1% estão na escola entre 11 a 15 anos, 8,3%, entre 21 a 25 anos, e 

4,1% têm acima de 26 anos de atuação nessa instituição.  

Com base nestes dados, percebe-se que 83,1% dos profissionais trabalham 

como professores há mais de 02 anos, o que pode evidenciar que conhecem a 

realidade escolar dos alunos e da comunidade. Se a maioria possui certa 

experiência, devemos nos questionar como foi a formação acadêmica deles. 

Neste sentido, verificamos que 16,6% tem de 01 a 05 anos, 20,8% exercem o 

magistério entre 06 e 10 anos, 16,6% atuam entre 11 e 15 anos, 20,8% são 

professores entre 21 a 25 anos, 16,6% entre 16 a 20 anos, e 8,3% acima de 26 

anos. Assim, apenas 16,6% dos profissionais da educação tiveram uma formação 

mais recente. Não podemos afirmar que os professores com mais tempo de 

magistério sejam melhores, mas queremos destacar aqui a importância de se ter 

uma formação continuada, no sentido de que é preciso que a docência requer que 

estejamos aptos às mudanças sociais que vem ocorrendo e que refletem na sala de 

aula. 

Dentre os docentes pesquisados, 54,1% trabalham em duas escolas, outros 

ainda aguardam surgir vagas em outra instituição escolar. Como sabemos, muitos 

profissionais da educação precisam trabalhar em dois turnos para complementar sua 

remuneração. Isso é reflexo de uma política pública que demonstra pouco interesse 

em oferecer condições mínimas para quem exerce o trabalho docente. Atualmente, é 

perceptível a falta de condições de trabalho do professor: salas cheias, falta de 

materiais pedagógicos, acúmulo de funções exercidas, pois ele não é apenas 

mediador do conhecimento, mas também precisa exercer a função de psicólogo, 
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fonoaudiólogo, assistente social dentre outras, descaracterizando, desse modo, a 

profissão, bem como a formação adquirida, pois não estudou para exercer outras 

atividades que não a docência. 

Questionamos também quanto à situação profissional destes professores, 

37,5% relataram que são efetivos (concursados), 25% são designados (contratos) e 

37,5% são professores não concursados, mas que têm o amparo da Lei 

Complementar n.º 1004.  Verifica-se que são poucos na escola que passaram por 

concursos públicos, evidenciando a necessidade de se construir uma política pública 

de formação docente que tenha como propósito a realização de concursos de 

provas e títulos para o exercício do magistério, propiciando a estabilidade 

profissional e o fim ou diminuição da rotatividade de profissionais nas escolas. 

Outro questionamento feito aos docentes foi quanto à realização pessoal com 

relação à profissão docente. Dos 24 professores pesquisados, 62,5% responderam 

que sempre se sentem realizados com sua profissão e 37,5 apenas eventualmente. 

Deve-se problematizar essa questão, uma vez há fatores que os impedem de fazer 

um trabalho melhor como a baixa remuneração, o desinteresse do aluno e da 

família, conforme serão apontados posteriormente. Perguntamos quanto ao ritmo de 

trabalho e 70,8% consideram bom e 29,1% ótimo. Quando perguntados sobre o que 

gostam em sua profissão, obtivemos respostas como: “prazer em ensinar, o 

resultado da prática pedagógica que contribui para o aprendizado do aluno, 

ambiente bom para trabalhar, companheirismo, possibilidade de aprender e 

criatividade”. Enumeramos, em ordem decrescente, o que mais gostam e o que 

menos gostam. 

Em contrapartida, solicitamos no questionário que descrevessem o que não 

gostam na profissão docente. Informamos que poderiam expor quantos fatores 

compreendessem como pertinentes. Assim, obtivemos as seguintes respostas: 11 

profissionais apontaram muita burocracia, o que dificulta o trabalho do professor e 

                                                 
4
 Essa lei altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e dá outras providências. O inciso I do art. 

3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 3º (...) I - o titular de 

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas do Estado, assim considerado o servidor cujas atribuições, deveres e responsabilidades 

específicas estejam definidas em estatuto ou normas estatutárias e que tenha sido aprovado por meio de concurso 

público de provas ou de provas e títulos ou de prova de seleção equivalente, bem como aquele efetivado nos 

termos dos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado (...)”   
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demais profissionais; 13 relataram sobre a baixa remuneração salarial, 08 a 

sensação frustrante quando o aluno não aprende, 08 descreveram que alunos 

desinteressados são fruto de famílias omissas, 06 profissionais apontaram a 

indisciplina, 02 indicaram a falta de ética dos profissionais, 02 apontaram ainda a 

rotina, 01 a falta de recurso financeiro e 01 profissional, os desafios diários da sala 

de aula.  

Os professores relataram que na escola estadual em que a pesquisa foi 

realizada, não é possível oferecer alimentação para os profissionais, pois a verba é 

destinada apenas para custear o lanche dos alunos. Observamos então, a pouca 

valorização dos profissionais da educação pelo poder público, uma vez que nem as 

condições básicas são respeitadas. 

A alimentação, assim como tantos outros fatores, revela alguns aspectos das 

condições de trabalho na escola. Buscamos também ouvir do docentes, o que para 

eles significa ter boas condições de exercer sua profissão com respeito e dignidade. 

Nesta questão, poderiam indicar mais de um fator. Catorze profissionais 

responderam sobre o ambiente favorável para o aprendizado do aluno: iluminação, 

ventilação, lousa, espaço físico adequado, silêncio (quando necessário na escola). 

Catorze contestaram a valorização do profissional, uma vez que compreendem que 

reconhecimento corresponde a melhores salários; 11 apontaram ter menos 

burocracia (preenchimento de papéis) para ter maior qualidade no planejamento das 

aulas e organização de materiais, assim haveria obtenção de melhores resultados. 

Oito descreveram a necessidade de ter material didático para trabalhar na sala de 

aula com os alunos, 09 profissionais apontaram estar preparados para exercer a 

função, atualizando-se, 06 sinalizaram o bom ambiente de trabalho (entre equipe 

gestora e professores), 05 profissionais destacaram o apoio pedagógico, tanto da 

equipe gestora como de outros profissionais (psicólogas, fonoaudiólogas, 

terapeutas) para trabalhar com os alunos que necessitam desse atendimento e se 

possível com os profissionais também; 03 professores assinalaram a necessidade 

de conhecer a realidade do(s) aluno(s), 03 destacaram o bem estar em relação à 

saúde (física e psicológica), 03 indicaram a autonomia e 02 apontaram a importância 

da troca de experiência entre os professores. 
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Verifica-se, pelos dados apresentados, que o trabalho docente é impactado 

por uma complexa rede de fatores e, nesse sentido, mesmo se alguns deles 

passarem a não interferir mais na condição do trabalho do professor, outros ainda 

incidirão sobre o exercício da docência, revelando que melhorar a remuneração 

desses profissionais é ação primordial para a valorização docente, contudo não é a 

única causa para a solução de todos os problemas.  

Quando questionados se acham justo o salário que recebem, todos os 

professores apontaram com convicção que não. Então perguntamos o que seria uma 

remuneração digna para um professor da sua categoria. Treze não se manifestaram 

quanto ao valor de uma remuneração digna, o que revela também, aparentemente, 

uma falta de autoconsciência e de compreensão de seu próprio campo de trabalho 

em relação às outras áreas profissionais. A maioria desses disse merecer um salário 

que fosse digno para ter uma vida razoável, com conforto, ter uma moradia própria, 

uma alimentação saudável, convênios médicos, proporcionar estudos aos filhos, ou 

seja, atender às suas necessidades básicas e às de sua família. 

Buscamos no questionário abarcar também perguntas relacionadas à saúde 

do professor, inquirindo se nos últimos cinco anos tiraram licença de saúde por 

problemas ligados às suas condições de trabalho. Da totalidade de professores 

pesquisados, 10 responderam que sim, alegando problemas como stress, afonia, 

coluna e bursite. 

Observamos dessa forma, que os educadores querem e precisam ter boas 

condições de exercer a profissão, salários dignos, pois o trabalho docente não 

termina ao tocar o sinal do fim das aulas. Este precisa levar tarefas para casa, como 

correção de provas e trabalhos, planejamento das aulas o que, muitas vezes, devido 

ao trabalho em duas escolas, acaba sendo prejudicado, impactando sua vida social 

e familiar, acarretando desgastes significativos em sua condição profissional e 

humana.  

Assim, indagamos quantas horas os professores se dedicam semanalmente à 

família. Dez responderam que 02 dias (sábado e domingo), e que ainda têm que ser 

divididos com o planejamento das aulas; 06 professores disseram ter poucas horas, 
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06 profissionais dedicam o fim de semana à família (sábado e domingo), 01 afirmou 

ser 03 horas por noite e final de semana e 01 não respondeu. 

Questionamos ainda, se este tempo já foi ocupado com atividades de 

trabalho, 08 professores responderam que trabalham nos sábados letivos. Os 

demais professores não responderam. Perguntamos também como a família lida 

com o trabalho extra que levam para casa, 03 professores alegaram que seus 

familiares sentem falta da presença ou participação nos eventos familiares, 09 

responderam que a família entende, 03 profissionais relataram que a família não 

gosta e 01 profissional diz que destina dois terços de seu horário para a família, pois 

ela é o mais importante.  

Pelo exposto, compreende-se a relevância de pesquisas sobre essa temática, 

pois podem contribuir para a elaboração de políticas públicas que levem em 

consideração os aspectos mais significativos quanto às condições do trabalho 

docente. 

 
Considerações finais  
 

 
Os resultados obtidos por meio da coleta de dados com os 24 docentes de 

uma escola pública de Ituiutaba-MG, revelaram que pouco mais dos 50% 

pesquisados trabalha em duas escolas, e em torno de 60% não é concursado, 

sujeitando-se, desse modo, às contratações ou processo seletivo realizado pela rede 

municipal de ensino ou designações, na rede estadual, o que gera, anualmente, alta 

rotatividade, impactando também, em sua identidade docente.  

Em relação às condições de trabalho, mais de 50% dos docentes respondeu 

que a relação professor-aluno, o comportamento dos alunos e o número de discente 

em sala de aula, dentre outros aspectos, são boas, e o único fator ruim é a 

remuneração salarial. Após o entrecruzamento das respostas obtidas, problematiza-

se que os baixos salários podem ser o fator que mais impacta na vida profissional e 

pessoal dos professores, contudo não é o único, uma vez que muitos indicaram que 

o trabalho é desgastante e estressante, apesar de não ser a maioria. 

Portanto, compreende-se que debater sobre as condições do trabalho 

docente é problematizar sobre a qualidade de vida de professores. É pertinente 
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ressaltar que só atingiremos a qualidade necessária de ensino nas escolas, sejam 

elas do setor público ou privado, quando nossos professores tiverem seu trabalho 

valorizado. É preciso que o Estado valorize e invista financeiramente no setor 

educacional, implementando modificações na escola enquanto espaço de 

desenvolvimento humano, social e profissional. 
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Simpósio Temático número 2: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: O tema deste artigo é a gestão escolar. O motivo para esta escrita foi a 

exigência da produção de um artigo científico após estagiarmos numa escola pública 

municipal de Ituiutaba-MG. O objetivo principal é compreender como se configura o 
papel do gestor frente aos poucos recursos pedagógicos, financeiros e estruturais. 

Os objetivos específicos são: discutir como o gestor escolar pode “se virar” com os 
parcos recursos que a instituição pública recebe e conseguir atender as 
necessidades emergentes da escola; analisar como ele pode buscar outras 

possibilidades e outros recursos para promover o incentivo à leitura, usando a 
ludicidade. Quanto à metodologia, em campo realizamos entrevista com a diretora 

(D1), e alunos do 3º ano (A1), e utilizamos a pesquisa bibliográfica, sob uma 
abordagem qualitativa. As análises se organizam em três partes: a falta de recursos; 
ações do gestor na falta de recursos; papel do gestor: incentivar a leitura por meio 

da ludicidade. E os resultados estão expostos no item: Os alunos frente à falta de 
biblioteca: o projeto de intervenção na escola. Defendemos que o papel do gestor 

escolar deve ser o de compromisso com a leitura e a ludicidade, enquanto aguarda a 
ampliação dos recursos.  
 

Palavras-chave: Papel do gestor escolar. Escassez de recursos. Incentivo à leitura. 

 

Introdução 

Nossas reflexões caminham no sentido de pensar a gestão da escola, no viés 

do gestor escolar e o seu enfrentamento junto à falta dos recursos financeiros, 

pedagógicos e estruturais indispensáveis ao seu trabalho, com vistas ao bom 

andamento da instituição, sob sua responsabilidade. O texto foi produzido na 

disciplina de “Estágio Curricular Supervisionado Gestão Escolar” no curso de 

Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, da Universidade Federal 

                                                 
1
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2
 Doutora em Educação, professora da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, Ituiutaba, Estado de 
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de Uberlândia (FACIP/UFU). O motivo para esta escrita foi a exigência da produção 

de um artigo científico após estagiarmos numa escola pública municipal na cidade 

de Ituiutaba-MG, com o desejo de refletir sobre as vivências construídas na escola 

campo do estágio.  

A instituição escolar concedente do estágio atende a Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) e enfrenta muitos desafios como a 

falta de recursos financeiros, pedagógicos e estruturais. Diante do exposto, a 

pergunta norteadora da tessitura deste texto é: qual seria o papel do diretor para o 

enfrentamento da falta de recursos e a possível interferência no trabalho da leitura 

aliada à ludicidade, como recurso pedagógico fundamental para as crianças? 

Diante dessa problemática, o objetivo principal é compreender como se 

configura o papel do gestor frente aos poucos recursos pedagógicos, financeiros e 

estruturais. Os objetivos específicos são: discutir como o gestor escolar pode “se 

virar” com os parcos recursos que recebe, para conseguir atender as necessidades 

emergentes da escola; entender como ele pode buscar outras possibilidades e 

outros recursos para promover o incentivo à leitura, usando a ludicidade.  

Em termos de metodologia, em campo realizamos entrevista com a diretora 

(D1), e alunos do 3º ano (A1), e utilizamos a pesquisa bibliográfica, sob uma 

abordagem qualitativa. As análises foram feitas à luz do referencial teórico localizado 

para refletir acerca do papel do gestor escolar. As análises se organizam em três 

partes: a falta de recursos; ações do gestor na falta de recursos; papel do gestor: 

incentivar a leitura por meio da ludicidade. E os resultados estão expostos no item: 

Os alunos frente à falta de biblioteca: o projeto de intervenção na escola. 

 

Conhecendo as funções do gestor escolar 

De acordo com Oliveira (2015), o Brasil sofreu durante a década de 90 um 

processo de reestruturação do Estado, que impunha ajustes estruturais na maneira 

de administrar os setores públicos e o paradigma adotado foi a adoção de critérios 

da economia privada na gestão da coisa pública, se configurando como a Nova 

Gestão Pública, traduzida na administração pública gerencial, ou seja, foram 

adotados critérios capitalistas para a educação pública.  
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  Nesse sentido, o diretor de escola pública se tornou um gestor da educação 

semelhante ao que ocorre nas empresas privadas, assim, os termos “diretor”, 

“administrador escolar” e gestor escolar”, às vezes são percebidos como sinônimos, 

e neste trabalho, o diretor escolar será também chamado de gestor, que tem a 

função de coordenar a parte administrativa da escola e a parte pedagógica. 

Assim, para se pensar no papel do gestor é preciso descobrir as suas funções no 

cargo da direção escolar, ou seja, suas funções a cumprir neste cargo, e sobre elas 

Libâneo (2001) explana que: 

 

O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, 

auxiliado pelos demais componentes do corpo de especialistas e de 
técnicos-administrativos, atendendo às leis, regulamentos e determinações 
dos órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões no âmbito da 

escola e pela comunidade. (LIBÂNEO, 2001, p. 5). 

 

Neste sentido, além dessas atribuições, de acordo com Barros, Nunes e Silva 

(2013), o gestor educacional, ou diretor possui um papel muito importante para 

melhorar o ensino, considerando que é no processo de organização e coordenação 

do trabalho escolar, que as ações dos professores se concretizam e então, 

acontecem as práticas pedagógicas que primam pela aprendizagem do aluno. Ou 

seja, o papel do gestor educacional é muito relevante, pois a sua presença auxilia e 

direciona o trabalho do professor, além de conduzir as ações que a escola 

desenvolve.  

 

Análises e reflexões  

 Enquanto estagiárias percebemos que a gestão escolar observada durante o 

período do estágio demonstra traços de uma gestão gerencial porque o diretor 

escolar também é considerado um gestor educacional, que coordena a parte da 

administração escolar e pedagógica ao mesmo tempo. Além disso, observamos 

também traços de uma gestão compartilhada, tendo em vista a escassez de 

recursos financeiros, pedagógicos e estruturais, esta gestão convida a comunidade 

escolar, pais, amigos da escola, e patrocínio de terceiros, para que possam 

compartilhar da responsabilidade de angariar recursos. 
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A falta de recursos 

Diante do exposto, serão feitas reflexões sobre a realidade vivenciada durante 

o período de estágio. Por meio das observações percebemos que os recursos 

enviados pelo poder público não atendem todas as necessidades da escola, dentre 

elas a construção de uma biblioteca. O projeto desta construção já foi enviado à 

Secretaria da Educação do município há aproximadamente quatro anos, mas ainda 

não foram liberados recursos para a construção da mesma. 

Desse modo, compartilha-se da opinião de Silva (1995) apud (BENASSI E 

SAVELI, 2007, p.3.140) que: “[...] a biblioteca escolar é um objeto desprezado pela 

Educação [...] grande injustiça [...] a sofrível situação em que funciona, na maioria 

das escolas, faz com que ela se torne um grave e, inexplorado problema 

educacional”. E, na escola observada, percebeu-se que o poder público ainda não 

oportunizou a criação deste espaço. Sendo assim, estas autoras chamam a atenção 

para esse tipo de descaso, e afirmam que: “[...] Os ambientes das bibliotecas 

parecem denunciar que a escola ainda não percebeu que a leitura é uma ferramenta 

imprescindível para apropriação de novas aprendizagens [...]” (BENASSI e SAVELI, 

2007, p.3141). 

Em função da falta de recursos pedagógicos, muitas vezes, gerada pelas 

políticas públicas engendradas pelo município, esta escola não possui biblioteca, 

brinquedoteca e nem parque. Existe apenas um espaço adaptado que funciona 

como sala de pintura e brinquedoteca adaptada com materiais reciclados.  

Então, diante desta realidade, no momento da pesquisa nos documentos 

oficiais Regimento Escolar e Proposta Pedagógica (antes chamada de PPP), 

fornecidos pela escola, foram realizadas anotações nos cadernos de campo de 

Coelho (2016) e de Pereira (2016), informações consideradas relevantes e 

indispensáveis à nossa reflexão. Em pesquisa ao Regimento Escolar, constatamos 

que por causa da falta de biblioteca na escola, as crianças não utilizam o espaço  da 

biblioteca e sim nos Cantinhos de Leitura. No Regimento diz que a escola possui 

nestes Cantinhos um acervo literário diversificado quanto à estética, ao gênero, ao 

conteúdo literário e à complexidade, e que cada turma pode permutar os livros com 

as outras. 
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Percebemos que, por causa da falta de biblioteca, as atividades para 

contemplar a leitura ficam  restritas às salas de aula, nos chamados Cantinhos de 

leitura. Entretanto, ao analisar estes espaços, acreditamos que o seu acervo não é 

diversificado, neles, existem mais livros didáticos do que propriamente livros infantis, 

postos em prateleiras no fundo das salas, e estes poucos livros infantis ficam 

empilhados nas prateleiras, e/ou guardados em caixas organizadoras, junto aos 

livros didáticos.  

A esse respeito, Bernassi e Saveli (2007) ressaltam que é necessário apostar 

em uma biblioteca diversificada, para que de fato a aprendizagem seja desenvolvida, 

por meio de atividades e materiais diferenciados. Sendo assim, deduziu-se que 

estes espaços não são totalmente adequados para motivação da leitura, porque os 

livros infantis não se encontram expostos para fácil acesso e a maior parte destes 

livrinhos fica guardada em armários na Secretaria da escola, sem a possibilidade de 

livre acesso dos alunos se desejarem lê-los. Além disso, o Cantinho em sala de aula, 

não é um ambiente favorável e adequado para que as crianças se sintam 

estimuladas a interagir-se nele e com ele. Frente a esta realidade detectada, 

verificamos que os momentos de incentivo à leitura na escola não recebem destaque 

por causa da falta de espaço adequado para a leitura, uma biblioteca ausente e 

poucos livros infantis.  

 

Ações do Gestor na falta de recursos 

Em entrevista concedida pela diretora, ela explicou que os recursos recebidos 

da Secretaria da Educação são poucos. Assim sendo, com o objetivo de discutir 

como o gestor escolar pode “se virar” com os parcos recursos que recebe, para 

conseguir atender as necessidades emergentes da escola, serão expostas as ações 

que a gestora escolar tem realizado para driblar os desafios presentes na escola que 

gesta.  

Deste modo, o depoimento da diretora revelou que as verbas recebidas não 

são suficientes para atender a todas as necessidades. Então, entre as alternativas 

adotadas pela diretora para administrar os recursos recebidos e conseguir atender a 

todas as demandas da escola estão: a realização de eventos a fim de ter recurso 
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próprio extra que socorra as necessidades mais urgentes na escola, aquelas que 

não podem aguardar a burocracia do governo para chegar como o material de 

consumo, quando há danos à estrutura elétrica e hidráulica da escola, etc. E, para 

atender necessidades estanques como, por exemplo, a colocação de um sombrite 

num corredor escolar para ameninar a luz solar que incidia nas sala de aula, dentre 

outras. A diretora ainda explicou algumas ações,  

 

[...] Com o recurso que eu tenho [...] que é pouco, a gente tem que estar 
sempre fazendo alguma coisa [...] a gente vai em busca de alguma ajuda de 

doação de alguma coisa [...] na Festa Junina, que a gente procura ver se 
ganha alguma coisa, alguma verdura [...] Mas assim, no dia-a-dia mesmo 
em outros épocas o que a gente faz? No ano passado, montamos um 

projeto recreativo pedagógico, ele é feito mensalmente [...] aluga uma cama 
elástica, e faz uma lanche especial [...] nós pedimos uma contribuição de 
5,00 reais. [...] foi a única condição de saída, e isso é sempre feito em 

reunião [...] os pais são cientes [...] não é obrigado  a dar os 5,00 reais [...] E 
isso aí é uma coisa quem tem dado muito certo [...] (D1).  

 

Diante disso, acredita-se que a falta de recursos financeiros impacta 

diretamente a gestão da escola, pois a desafia constantemente, buscar novas 

alternativas e meios para atenuar os problemas existentes. Observamos que essa 

gestora realizou várias ações alternativas para “se virar” com o recurso que recebe e 

buscar novas alternativas com a parceria de terceiros. 

A autora Oliveira (2015) explica que por causa racionalização da gestão 

pública, que envolve a diminuição dos gastos do governo com as instituições 

públicas, há uma debilitação das instituições, como foi o caso da escola alvo do 

estágio, que passa por escassez de recursos financeiros. A autora expõe que neste 

contexto, a NGP (Nova Gestão Pública), se apresenta como uma possibilidade de 

refazer o contrato entre Estado e Sociedade, ao propor maior envolvimento da 

comunidade, por meio de parcerias, quando a instituição pública possui poucos 

recursos. De acordo com Popkewitz, (2008) apud Oliveira (2005, p. 632-633): “As 

parcerias aparecem como soluções que podem promover uma relação cooperativa 

entre o mundo dos negócios, as instâncias governamentais locais, os grupos de pais 

e o Estado”.  

Esse tipo de gestão é uma gestão compartilhada, ou seja, a escola se vê 

obrigada a buscar essas parcerias com a comunidade, porque deseja melhorar a 
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qualidade do ensino, pois os recursos recebidos do Estado não são suficientes. Aos 

poucos a escola tem cada vez mais incorporando ações gerenciais, e o gestor é 

forçado a desempenhar a administração dos recursos escolares, recorrendo a 

parcerias, para conseguir “se virar”. 

Hoje a escola está sendo privatizada a conta gotas, cada vez que um pai, a 

sociedade, ou uma empresa assume algo dentro da escola, a responsabilidade está 

sendo compartilhada e ela está sendo privatizada, isso configura uma 

desresponsabilização do Estado em ampliar os recursos, pois, acaba desobrigando 

o governo em melhorar a ampliação do envio das verbas. 

Deste modo, torna-se importante suscitar o objetivo principal deste trabalho, 

que é compreender como pode ser o papel do gestor frente os poucos recursos 

pedagógicos, financeiros e estruturais.  Trabalhamos com o pressuposto que o 

gestor não pode resolver o problema da falta de recursos, pois o envio das verbas é 

determinado pelo poder público municipal por meio da Secretaria da Educação em 

colaboração com o governo federal. Assim, cabe ao gestor diante das dificuldades 

expostas, somente administrar esses recursos que chegam, tendo que se “virar”, 

mesmo que eles sejam escassos, “fazer milagres” com o que se recebe e ainda 

correr atrás de parcerias com os pais e empresas privadas. 

Diante dessa realidade, já que o diretor não pode resolver a falta de recursos 

financeiros, pedagógicos, e estruturais como a construção da biblioteca e, faz de 

tudo que está ao seu alcance para “se virar” na administração escolar, defendemos 

então, algumas iniciativas podem ser tomadas pelo gestor em nível interno e não se 

incomodar com essas dificuldades. Ele precisa recorrer às alternativas que incluam a 

busca de recursos pedagógicos acessíveis à sua realidade, usando sua criatividade. 

Defendemos que o papel do gestor escolar mesmo com a falta da biblioteca, deve 

ser o de compromisso com a aprendizagem, enquanto aguarda um olhar do poder 

público na ampliação dos recursos, e a futura construção da biblioteca escolar. 

  Neste sentido, mesmo com exíguos recursos pedagógicos, o gestor é quem 

direciona as ações escolares e ele precisa fazer com que a escola prossiga, 

considera-se que para o desempenho de uma gestão de qualidade, é preciso 

estabelecer sintonia com o processo ensino e aprendizagem dos estudantes.  
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No nosso caso a questão era bem particular: a biblioteca, a leitura para as 

crianças. Deste modo, percebe-se que a influência do gestor no processo de leitura 

é muito importante para a formação de leitores e o incentivo à leitura não deve ser 

feito somente pelo professor em sala de aula, este incentivo também faz parte da 

responsabilidade do diretor, como afirma Facenda (2012): 

 

[...] o professor [...] é um dos grandes responsáveis pela busca de 
estratégias de leitura que melhor atendam aos alunos, e a sua ação 
alicerçará o processo de formação de leitores. Para tanto, acredita-se que 

cabe à gestão escolar se co-responsabilizar pela aprendizagem dos alunos. 
Assim, diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico devem se engajar [...] 
(FACENDA 2012, p.2). 

 

Desta forma, havendo o engajamento da gestão escolar em colaboração com 

os demais educadores da escola, com atividades lúdicas que incentivem o gosto 

pela leitura, este alunos certamente estarão no caminho para adquirirem o hábito 

pela leitura, pois na concepção desta autora, o hábito de ler estimula os alunos à 

perspicácia e à interpretação:  

 

O hábito de ler deve ser estimulado desde a infância, algo que pode projetá-
lo como um adulto culto, dinâmico e perspicaz. Saber ler e compreender o 
que os outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e 

dormir esses também sabem; entretanto, é a leitura que proporciona a 
capacidade de interpretação. (FACENDA, 2012, p.6). 

 

Sendo assim, o papel do gestor educacional dentre as suas tantas funções e 

atribuições, também deve ser o de incentivo à leitura na escola que coordena, e se 

ele o fizer de modo lúdico, poderá alcançar mais alunos e impulsioná-los não só a se 

introduzirem no mundo leitor, mas a também a ter um contato constante com a 

leitura, o gosto e o possível hábito por ela.  

 

Os alunos frente à falta de biblioteca, o projeto de intervenção na escola 

Considerando as exposições até aqui realizadas, por causa da falta da 

biblioteca, e dos poucos livros infantis existentes, nasceu o interesse de realizarmos 

o projeto de intervenção proposto no estágio na gestão escolar denominado: 

“Geladeira Literária e Teatro de Fantoches: um incentivo à ludicidade e à leitura na 
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escola”. Esta intervenção funcionou como uma tentativa de incentivar a leitura 

agregando a ludicidade, para que este trabalho fosse atraente aos alunos. 

Outro motivo que reforçou ainda mais a escolha desse projeto de intervenção 

foi a entrevista com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I, suas falas 

inspiraram nos levaram a pensar em ampliar o acervo literário infantil que a escola 

possuía. Embora tenha sido possível realizar apenas uma entrevista com eles, 

autorizada pela professora de Educação Física, eles foram convidados a pensar 

sobre o que mais sentem falta na escola, e os indagamos sobre o que eles 

gostariam que tivesse na escola: Biblioteca, parque, brinquedos? Em seguida os 

alunos disseram: “Balanços”, “parque,” “biblioteca”, “mais brinquedos”, “mais livros” 

(A1).  

Nestes estudantes, percebemos  o desejo de terem uma biblioteca no seu 

espaço escolar. Foi surpreendente a resposta obtida da turma quando foram 

indagados com a pergunta: “Entre o parque e uma biblioteca, o que vocês acham 

que seria mais legal?” Todos responderam em coro que preferiam uma biblioteca. 

Assim, por causa destes três motivos aqui expostos, a falta da biblioteca, a pouca 

diversidade de livros nos Cantinhos de Leitura, e o desejo dos alunos por uma 

biblioteca é que culminou a nossa intervenção, intentando incentivar a leitura de 

maneira lúdica. Desta maneira, configurou como uma possibilidade para a gestão 

escolar adotar diante da falta de recursos financeiros, materiais e estruturais.  

Compreendemos neste sentido, que o hábito de ler contribuirá para o 

desenvolvimento cognitivo, a produção de textos com coesão e coerência, facilidade 

na interpretação de textos, e de problemas matemáticos, precipuamente, o gosto 

pelo mundo encantado das histórias, viajando pelo mundo e pelas diversas culturas. 

Enfim, o hábito de ler produzirá um pleno desenvolvimento das capacidades 

intelectivas dos estudantes, e é papel do gestor tentar promover ações que 

contemplem essas necessidades que envolvem o ensino e a aprendizagem, mesmo 

em tempo de escassez de recursos.  

 

Considerações Finais 
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A temática aqui discutida não se esgota neste texto, porque carece de 

debates que ampliem e desenvolvam novos estudos, quanto ao papel do gestor 

escolar. Considera-se que embora as necessidades da escola não possam ser 

resolvidas pelas estagiárias, estas podem ajudar a instituição escolar, se propondo a 

pensar no papel do gestor escolar, porque enquanto alunas do curso de Pedagogia 

e futuras gestoras, refletimos sobre possíveis sugestões para atenuar as dificuldades 

situadas. 

As vivências do estágio contribuíram para esta reflexão em meio a tantos 

desafios aqui levantados; entendemos que mesmo havendo dificuldades para gerir 

os recursos, existem possibilidades e alternativas para a amenizar os problemas 

existentes e abrir caminhos para se fazer uma gestão compromissada com a 

melhoria do ensino  e aprendizagem dos estudantes e dar conta desse grande 

desafio. Defendemos neste trabalho, que o gestor escolar tem que “se virar” com os 

parcos recursos recebidos, todavia, ele não pode se acomodar, ele precisa buscar 

novas alternativas para conseguir gestar sua escola. Deste modo, a intervenção feita 

no referido estágio configurou uma proposta, ou alternativa que minimize as 

dificuldades encontradas, pensamos como pode agir o gestor escolar, em tempo de 

escassez de recursos.  

Mas, ressaltamos que embora tenhamos desenvolvido no referido estágio 

ações que sinalizam traços de uma gestão compartilhada, nós acreditamos que o 

melhor tipo de gestão é a gestão democrática, em que o gestor conclama a 

comunidade escolar a participar da tomada de decisões referentes à escola, e conta 

com a sua colaboração.  

Considerando este aspecto, as vivências desse estágio aqui mencionadas 

também corroboraram para sugerir à direção escolar ações que também pudessem 

democratizar o relacionamento da escola com a sua comunidade escolar, 

convidando-a a não somente ter conhecimento das dificuldades que a instituição 

sofre, mas também convidando-a à colaborar com a minimização destas 

dificuldades, primando por um trabalho em equipe, a fim de construir uma escola 

melhor e gestada para servir a todos. 
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Simpósio Temático número 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: O presente relatório, escolhido para finalização da disciplina Estágio 
Gestão, ofertada pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia/ 
Campus Pontal, tem como objetivo apresentar a análise e reflexões a respeito da 
gestão de uma escola de educação especial da cidade de Ituiutaba/MG contrapondo 
com autores como Sagrilho (2011), Barbosa (2009), Carbello; Croce (2009) e 
Barreiro; Gebran (2006). O convívio com o gestor de uma escola nos remete à sua 
experiência e nos possibilita melhor compreensão das designações específicas da 
gestão escolar, possibilitando ao graduando em licenciatura, vivenciar e refletir sobre 
seus futuros campos de atuação. A gestão democrática deve permear as escolas 
públicas, efetivando a participação tanto dos profissionais da escola, alunos e 
comunidade buscando no coletivo melhores estratégias para alcançar melhorias no 
ensino/aprendizagem. O que se percebeu na escola pesquisada foi uma gestão 
centralizada, que compromete a autonomia dos profissionais e dificulta nas relações 
com a comunidade escolar. Dessa forma para o futuro professor, e de grande valia 
buscar absorver dos estágios subsídios que auxiliarão na reflexão de sua futura 
prática pedagógica, assim, construindo novas possibilidades de atuação frente aos 
desafios encontrados dos egressos que almejam atuar no campo educacional.  
 
Palavras-chave: Estágio Gestão. Escola especial.  Gestão Democrática.  Formação 
Inicial. 

 
Introdução 

Este texto é fruto das discussões propostas para a finalização da disciplina 

Estágio Gestão4, ofertada pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

                                                 
1 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal (FACIP/UFU), 
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. deyselucydantas@hotmail.com. 
2 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal (FACIP/UFU), 
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. jessicadias_91@hotmail.com 
3 Professora Doutora do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, Campus 
Pontal (FACIP/UFU), Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. luciahelena.ufu@gmail.com 
4 É um componente curricular obrigatório proposto pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Uberlândia Campus Pontal, com duração de 60 horas de observação em campo e 30 horas 
teóricas. 
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Uberlândia/ Campus Pontal e tem como objetivo explicitar as reflexões elaboradas a 

partir da realidade encontrada em uma escola de educação especial em 

Ituiutaba/MG buscando contrapô-la aos autores discutidos em sala de aula. A 

proposta do estágio gestão é promover ao graduando a possibilidade de ter uma 

experiência enquanto futuro profissional da educação, aos espaços tão pouco 

frequentando pelos professores que é a gestão escolar. Propiciando a ele vivenciar, 

discutir, compreender o que circunda a gestão escolar, suas maiores dificuldades e a 

partir das experiências com os gestores mensurar novas possibilidades de atuação 

nesta área. 

Nesse sentido, o estágio viabiliza observar na prática a atuação da gestão 

escolar, permite ao graduando contrapor o olhar dos teóricos em relação à realidade 

escolar, oferecendo, dessa maneira, subsídios que poderão nortear a atuação do 

estudante não somente como gestor em espaços escolares, bem como naqueles 

não escolares. 

Do ponto de vista teórico, abordaremos conceitos de gestão democrática 

segundo os autores Sagrilho (2011), e as contribuições do estágio para a formação 

do professor, apresentadas e discutidas por Barbosa; Amaral (2009) e Barreiro; 

Gebran (2006). 

Neste viés, compreendem ser de suma importância às vivências do estágio 

gestão ao aluno de pedagogia, e sob tal argumento propomos discussões de como o 

estágio pode ou não contribuir para a formação acadêmica dos licenciandos, 

sobretudo, contrapondo o que é discutido nos referenciais teóricos e com a realidade 

encontrada nas escolas. 

 

 A escola: lócus do estágio 

A escola5 na qual foi realizado o estágio gestão, conforme descrito no 

Regimento Escolar (RE), passou por grandes mudanças durante os últimos anos, 

em busca de sua identidade e emancipação. A instituição era vinculada, 

anteriormente, à outra, de cunho filantrópico, também de educação especial, mas 

                                                 
5 Por questões éticas não será citado nome da instituição. 
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que por motivos ideológicos diferentes buscou conquistar seu próprio espaço 

perante a sociedade e o Estado. Ao refletir sobre o processo pelo qual passou a 

escola e seus profissionais, são relevantes as considerações de Barreiro e Gebran 

(2006, p.88). “O professor deve ter autonomia intelectual, o direito e a 

responsabilidade para a tomada de decisões profissionais, ou seja, além de saber e 

que saber fazer, deve compreender o que faz e por que faz.” Nesse sentido, 

ponderamos a escola passou por um processo de consciência de seu papel social, 

pois ela é muito mais que tijolos, sobretudo, são os sujeitos da sua própria história 

professores, alunos, gestores e toda a comunidade escolar.  

Devido às questões de identidade, a escola enfrentou dificuldades de diversas 

naturezas, inclusive, em relação a própria estrutura do prédio, a falta de uma quadra 

escolar por  problemas no processo de licitatório. A Diretora da escola esclarece 

quanto a tal processo, como deve ser realizado pela escola, seguindo orientações 

preestabelecidas pelo Estado. Para ela, a planta do prédio e da quadra, ainda 

possuem limitações, não sendo espaços totalmente acessíveis e inclusivos 

(RIBEIRO,2015. Nota de campo 1). Tal situação nos leva a refletir sobre a estrutura 

de outras escolas públicas de educação básica, universidades, e tantas outras que 

não possuem acessibilidade para cadeirantes, cegos e outros mais. 

Nessa perspectiva, nossa reflexão caminha também no sentido de como as 

políticas públicas tem se atentado para que as escolas se tornem inclusivas, se nem 

mesmo a escola de educação especial tem acessibilidade. 

Atualmente, esta escola conta com a precariedade de uma quadra esportiva6, 

que impossibilita o desenvolvimento de aulas de educação física que poderiam 

ajudar no desenvolvimento integral do aluno. 

Nesta instituição, é inviável a locomoção, por exemplo, de um cego, pois não 

possui piso tátil, o terreno não é regular, de certo modo, tal situação inviabiliza a 

independência, dos estudantes com necessidades especiais, todavia, um espaço 

que deveria promover o desenvolvimento autônomo destes, tornando-os limitados às 

orientações de outras pessoas; essas evidências nos dão guarita para afirmar que, 

na escola pública, a inclusão ainda está muito longe de sair do papel. 

                                                 
6 Localizada ao lado do refeitório, em um espaço de chão batido e tendo como traves do gol pedaços 

de madeira. 
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Mesmo vivendo um contexto de dificuldades e enfrentamentos, existem 

professores que conseguem desenvolver atividades que propiciem o 

desenvolvimento motor dos alunos, como por exemplo, observamos que o professor 

de educação física, desenvolve uma atividade de dança envolvendo movimento de 

lutas, com pedaços de madeira; uma professora regente que também trabalha dança 

com as meninas, dentre outras. Implica dizer que os professores “se viram” e ainda 

buscam uma prática docente significativa. 

Diante deste contexto, observamos que a Escola não deixa de cumprir o que 

é proposto pelo Guia da Educação Especial de Minas Gerais (2014), em geral, os 

professores se esforçam para promover, apesar da escassez de recursos, falta de 

jogos pedagógicos, espaços adequados dentre outros, uma educação que leve o 

estudante ao desenvolvimento físico, intelectual e motor.  

 [...] a educação especial é definida como uma modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, tendo como objetivos a disponibilização de 

recursos de acessibilidade, a formação de professores e o oferecimento do AEE. 

Esses recursos visam atender às necessidades educacionais específicas dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. (Minas Gerais, 2014 p.7) 

  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) a escola conta com 230 

estudantes atendidos nos períodos vespertinos e matutinos. A escola possui grande 

espaço físico, salas de aulas, biblioteca, refeitório, sala de psicólogo, fisioterapeuta, 

sala de recursos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala de oficinas 

pedagógicas. A sala de oficina pedagógica de artes funciona no espaço onde seria 

uma sala de aula e a oficina pedagógica de culinária em uma sala onde seria sala de 

guardar mantimentos. Ainda segundo o PPP  

A escola de Educação Especial é parte do processo de inclusão dos alunos. 
Como a inclusão é um processo continuo estamos oferecendo para o aluno 
com maior comprometimento matrícula e na escola especial a matrícula 
complementar para os alunos que frequentam a escola comum. 
(ITUIUTABA, 2015) 

 

De acordo com as observações e documentos analisados durante o Estágio, 

o RE, o PPP e o Guia da Educação Inclusiva do Estado de Minas Gerais em versões 

atualizadas, a Escola proporciona aos estudantes de outras instituições escolares 

atendimento na sala de recurso com professores especializados, acompanhando-os 
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em seu processo ensino e aprendizagem. Mormente, esses estudantes frequentam 

a escola em contraturno, como forma de complementar o ensino oferecido pela 

escola comum, pois muitas escolas ainda não possuem sala recurso. 

 O Art. 95 do Regimento Escolar elucida que as turmas deverão ser 

organizadas de acordo com o diagnóstico psicopedagógico realizado pelos 

profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da escola. Neste sentindo, faz 

se necessário refletir a presença de um psicopedagogo para intermediar a equipe 

multiprofissional, mas que, atualmente, a escola não conta com a presença deste 

profissional. Há escassez de profissionais especializados, dada a demanda dos 

estudantes com necessidades especiais. Outras questões, de ordem administrativa, 

também inviabilizam o trabalho, de acordo com o quantitativo de estudante a escola 

não possui um vice-diretor, ficando a cargo da diretora a responsabilidade da escola 

em tempo integral.  Essa fragilidade da escola pública, consideramos enfática. Não 

há uma preocupação com um quadro de profissionais suficiente para organizar a 

escola com qualidade.  

No âmbito da gestão escolar, observamos que durante o período do recreio 

eram realizadas pequenas reuniões em que a diretora trazia para os demais 

profissionais da escola propostas a serem discutidas, que geralmente não eram 

debatidas. Esse fato ocorria devido ao pouco tempo para o debate, além da 

centralização da gestão, que trazia propostas como ações informativas para o 

coletivo. A função era informar e referendar. Tal situação, vai na contramão de que o 

entendimento total da escola permite ao professor ter consciência de seu papel 

frente à escola. Neste aspecto Sacrillo (2011) aponta que 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos 
problemas postos pela prática pedagógica, bem como visa romper com a 
separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre 
teoria e prática. (SACRILLO, 2011 p.10712) 

  
Desse modo, se existe na escola uma gestão democrática, possibilita aos 

professores atuarem como sujeitos transformadores, críticos e reflexivos de suas 

ações compreendendo seu papel perante não somente à escola, mas também frente 

à sociedade. Evidenciou-se a falta de entendimento e enfretamento da realidade por 

parte dos profissionais, o que por vezes, limita a atuação destes em debates e 
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decisões importantes, tanto na própria salas de aula, quanto nos demais espaços da 

escola.   

A respeito do atendimento à comunidade escolar, os pais dos estudantes 

demonstram reconhecer na escola o amparo esperado em relação a seus filhos, por 

meio de atendimentos especializados com profissionais qualificados. Por outro lado, 

a escola, além de cuidar da alfabetização dos estudantes, busca junto ao Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Unidade Mistas de Saúde (UMS), 

possibilitar o desenvolvimento físico, intelectual e social do aluno, oferecendo 

também suporte as famílias que necessitam aprender a conviver e estimular seus 

filhos. De acordo com o PPP 

Conforme define a LDB a Educação Especial trata da formação do indivíduo 
usando o exercício da cidadania, devendo respeitar a diversidade dos 
alunos, exigindo diferenças nos atos pedagógicos que comtemplem as 
necessidades educacionais de todos. (ITUIUTABA, 2015) 

 
  Ao abordar os pais sobre ao atendimento que os filhos recebem na 

instituição, a maioria afirma ser essencial o apoio recebido pela escola, pois se veem 

perdidos diante das limitações de seus filhos, precisando aprender também como 

lidar com a situação, dessa maneira, esta passa a ser a base de sustentação das 

famílias. É perceptível o cuidado e preocupação da instituição com os estudantes, 

há muita ênfase ao assistencialista, o cuidar e a alfabetização e inserção dos 

estudantes nas escolas comuns de ensino e o acompanhamento do egresso. 

Atualmente a escola efetivamente faz esse trabalho por meio do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) conforme descrito no PPP, 

A organização do PDI vem criar paras escolas a oportunidade de ouvir o 
aluno, a família, e mediante parceria, outros profissionais que atuam com o 
aluno durante o processo avaliativo. Nesse caso, quanto mais as escolas 
avançarem na democracia de suas estruturas e relações, maiores será a 
participação organizada de outros atores internas e externos na educação e 
no desenvolvimento do aluno. (ITUIUTABA, 2015) 

 

Ainda, segundo o PPP, acontecem reuniões com o Conselho de Classe 

quando se percebe a necessidade de ouvir e falar com o responsável da criança. 

Além disso, são realizadas reuniões bimestrais, semestres e do ano letivo com as 

famílias, cujo objetivo é fazer as intervenções pedagógicas necessárias e avaliar o 

desempenho dos estudantes. Durante o período de observação, não foi realizada 
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nenhum Conselho de Classe, o que ocorria era quando algum professor julgava que 

o aluno estava com problema de disciplina os responsáveis eram chamados na 

escola. Foi possível observar uma discrepância do que está proposto no PPP e 

como tais ações são efetivadas em seu cotidiano. 

Segundo o PPP consultado, a escola está organizada em ciclos, conforme 

orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n°9394/96, pareceres 

Secretaria Estadual da Educação (SEE) n°1132/97, n°1158/98 com a orientação 

01/2005. A Resolução 1086/2008 e Art.3° da Resolução 451 de 27/04/03 que afirma 

que a educação especial tem os mesmos objetivos estabelecidos nas etapas e 

modalidades da educação comum. 

Nessa perspectiva, a Educação Infantil nesta escola, configura -se em 

(Educação precoce-0 a 3 anos e pré-escola 4 e 5 ano), o Ensino Fundamental 1° ao 

5° ano, Ensino Fundamental anos finais 6° ao 9° ano, EJA Educação de Jovens e 

Adultos Ensino Fundamental Anos Finais. Portanto, a proposta curricular contempla 

um currículo mínimo (básico) de acordo com a LDB n°9394/96, adaptados às suas 

necessidades e um outro que contemple as modalidades de atendimento 

educacional especializado e alguns projetos pedagógicos7. 

 Atualmente a instituição conta com 52 servidores, 70,3% possuem ensino 

superior, muitos tem cursos de pós graduação e os que não os detém possuem 

curso de graduação, exceto os Auxiliares de Serviço de Educação Básica (ASB), 

que possuem ensino fundamental; a maioria possui dois cargos e são de classe 

média. Para melhor composição da equipe multidisciplinar a Escola necessita 

designar auxiliadores de enfermagem e também profissional na área de artes, 

músicas e assistência social. A equipe de Analista da Educação é composta por 

Psicólogos, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e 

Fisioterapeuta. Professores, Supervisores, Tesoureira, Secretárias, Professoras 

Eventuais, Professores de Apoio, Diretora e Servidores Gerais. 

A escola atende atualmente 230 (duzentos e trinta) estudantes com 

necessidades educacionais especiais de 0 a 34 anos, classificados como deficientes 

                                                 
7 Cf. PPP(2015) a escola desenvolve Oficinas Pedagógicas de Formação e Capacitação 

Profissional: Saberes e Sabores da Culinária, Arte que Brilha a Mente que Cria e plan’Ação, 

Professor Guia Interprete e Sala de Recurso. 



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

sensoriais (visual, auditivo, físico e múltiplo) mentais com condutas típicas e 

síndromes.   

 

 A Gestão da escola: um contraponto  

A gestão democrática segundo Sagrillo (2011) foi instituída pela Constituição 

Federal de 1988, como resultado da força da participação da sociedade civil,  

[...] constituiu-se em uma bandeira dos movimentos sociais no país, e 
mesmo depois da promulgação da Constituição, a luta permanece, agora 
como o objetivo da consolidação desse princípio regulamentado pela 
legislação. (SAGRILLO, 2011 p.10712) 

Nesta perspectiva observamos que segundo a Constituição Federal de 1988, 

os cidadãos ganham o direito da participação efetiva nas tomadas de decisões 

realizadas na escola, mas, a pergunta central é como de fato esta participação tem 

se concretizado? O que se percebe é a falta de interesse das famílias em participar 

efetivamente da vida escolar de seus filhos, e principalmente na vida escolar da 

própria instituição. Dessa forma, salienta-se o papel da instituição escolar de chamar 

a atenção destas famílias para a participação na escola. 

Sob tal argumento, propomos refletir como a instituição escolar tem proposto 

estratégias para trazer para dentro da escola a comunidade social. Na referida 

instituição, a participação dos pais acontece apenas quando os seus filhos passam 

por “problemas”. Muitos vão para a escola de transportes escolares públicos, o que 

dificulta ainda mais a interação da escola/sociedade. 

 A escola na qual foi realizado o estágio conta apenas com uma gestora, não 

havendo uma segunda pessoa para compartilhar a função, fica a cargo dela toda a 

responsabilidade de responder pela escola, todos os problemas, propostas de 

projetos, são encaminhados e resolvidos pela gestora. Assim, a instituição escolar 

corre o risco de ter um único olhar sobre tal assunto; ao contrário, para que haja uma 

gestão democrática é preciso a participação de todos nas tomadas de decisões e 

que todos precisam ter consciência do que está acontecendo na escola. Ainda 

Sagrillo (2011) 
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A existência da Proposta Pedagógica da Escola, ocasião de encontro entre 
Estado, Famílias, alunos e profissionais da educação para definir o que se 
quer e o como fazer na escola é o ponto de partida operacional para a 
implementação da gestão democrática. (SAGRILLO, 2011 p.10713) 

 

Nesse sentindo, Sagrillo (2011) evidencia a necessidade da gestão 

democrática, não por garantir o pleno funcionamento da escola, mas entendendo 

que é o caminho que permite minimizar, em partes, as dificuldades históricas da 

escola pública. O professor precisa ter consciência de seu papel dentro da instituição 

escolar, dessa forma percebe-se que  

 
[...] a democratização educacional não é um processo que pode ser 
implantado de “cima para baixo” também não se dá “em um passe de 
mágica”, é necessário que o próprio grupo decida e possa no coletivo se 
auto-organizar. Isso implica em envolvimento, participação, tomada de 
decisões, formação continuada e reflexão. (SAGRILLO, 2011 p. 10722) 

.  
A sobrecarga de tarefas que se submete o professor hoje, muitas vezes, o 

desmotiva a participar substancialmente das discussões e decisões cotidianas e, 

nem tampouco, a reflexão da sua prática pedagógica e consequentemente, 

subsídios, fundamentos que os auxiliarão a ter melhor participação nas tomadas de 

decisões realizadas pela escola. 

Partimos do pressuposto de que a formação inicial deva proporcionar um 

olhar mais politizado aos futuros professores, abordando a importância da 

participação nas tomadas de decisões de uma escola para conseguirmos promover 

uma educação que seja mais próxima das necessidades sociais. É nesse sentido 

que o estágio pode e deve proporcionar ao educando adotar um olhar de educador 

em relação as questões do exercício da profissão. (BARBOSA; AMARAL, 2009 

p.3678). 

Neste viés, o estágio possibilita ao graduando vivenciar experiências que não 

são adquiridas em bancos de universidades, que devem levá-lo a refletir sobre sua 

futura prática, seja em qualquer campo específico que deseja atuar. Sendo assim, o 

estágio gestão coloca o graduando frente aos desafios enfrentados pela escola, 

como gestores com poucos recursos financeiros procuram minimizar problemas 

enfrentados pela escola. Barreiro; Gebran (2006) afirmam que o estágio  

[...] e sim um lugar por excelência para que o futuro professor faça a 
reflexão sobre sua formação e sua ação, e dessa forma possa aprofundar 
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conhecimentos e compreender o seu verdadeiro papel e o papel da escola 
na sociedade. (BARREIRO; GEBRAN, 2006 p.90) 

 

Nessa direção, o estágio, consubstanciado à uma formação teórica mais 

crítica e reflexiva muito contribuirá para um sujeito mais participativo nas tomadas de 

decisões, elas  e não ficarão a cargo somente do diretor. Nesse sentido, fica 

evidente a necessidade do sujeito se reconhecer enquanto parte do processo, não 

apenas como executor. O que torna o professor alienado é desconhecer o sistema 

de ensino que atua, reconhecendo apenas um fragmento do processo de ensino, 

portanto, como pensarmos em educação que atenda as especificidades de todos se 

não reconhecemos como funciona o sistema mais amplo? Como lutar para melhorar 

algo que desconhecemos? Percebemos, na instituição do estágio, uma tendência 

em aceitar as ideias e ações que já vem prontas, sem discutí-las, sobretudo, 

executá-las. 

A formação do professor para atuar na escola de educação especial ou na 

escola comum deve proporcionar subsídios teóricos que nortearão suas práticas 

pedagógicas.  Além disso, enquanto tivermos nas escolas professores que não 

discutem e elaboram os principais documentos norteadores da escola, como o PPP 

ou RE não poderemos pensar em gestão democrática. A despeito disso, vale 

ressaltar que a formação do professor de educação especial é um desafio que ainda 

esta capenga. No curso de Pedagogia, do qual fazemos parte, temos uma disciplina 

específica de educação inclusiva com carga horária de sessenta horas, o que 

consideramos insuficiente, dada às especificidades encontradas nesta área; faz se 

necessário refletir como os professores têm sido formados e quais desafios vão 

enfrentar na sala de aula, se realmente a formação inicial consegue abarcar as 

especificidades encontradas nas escolas, sejam comuns ou especiais.  

 

 Considerações finais 
 

O estágio gestão é de suma importância para a formação do licenciando, pois 

pode-se vivenciar momentos de grande enriquecimento na formação acadêmica. O 

convívio com o gestor de uma escola nos remete a sua experiência e nos possibilita 

melhor compreensão das designações específicas da gestão escolar. 
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Mesmo com algumas limitações, houve momentos de grande aprendizado, de 

enriquecimento profissional, conviver com pessoas que já estão atuando, possibilita 

que nosso olhar sobre a educação abranja novos horizontes. Assim podemos 

verificar na prática o que é estudado na universidade. 

Quando um estagiário chega à escola, a primeira coisa a ser dita a ele é, a 

realidade escolar é muito diferente da teoria. Dessa forma, para o estagiário é uma 

possiblidade de aprendizado única na qual esclarece as dificuldades de aplicação da 

teoria na prática, mas acima disso, mostra novas possibilidades de a partir da teoria 

embasar práticas pedagógicas mais eficientes. 

Muitos alunos do curso de Pedagogia noturno, por trabalharem durante o dia 

não participam de projetos como Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), sendo o estágio o único contato com a prática e o convívio 

escolar. Dessa maneira, compreende-se que para um futuro professor conhecer e se 

reconhecer no espaço escolar é essencial para sua formação acadêmica.   

Discutir o papel do estágio gestão na formação é necessário e imprescindível, 

pois estamos vivenciando momentos políticos e sociais nos quais a educação 

pública deve fazer a formação humana e moral dos sujeitos. Dessa forma para o 

futuro professor, gestor, supervisor é de grande valia buscar absorver dos estágios 

subsídios que auxiliarão na reflexão de sua futura prática pedagógica, assim, 

construindo novas possibilidades de atuação frente aos desafios encontrados dos 

egressos que almejam atuar no campo educacional. 

Quanto à gestão da escola, foi possível perceber que é centralizada e a 

tomada de decisão fica a cargo apenas da diretora. Esse fator evidencia a falta de 

participação tanto dos profissionais que trabalham na escola, quanto da comunidade 

escolar que não se reconhece, evidentemente, não desenvolveu o sentimento de 

pertença à instituição.  

Para que a escola possa cumprir seu papel social de formação de sujeitos 

críticos e reflexivos é fundamental que todos estejam engajados nas tomadas de 

decisões. Nesta escola há pouca interação entre a comunidade e a instituição; os 

pais são chamados apenas quando os estudantes têm problemas de saúde, ou por 

indisciplina. Os projetos são pensados e estruturados pelos gestores, cumpridos e 
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executados pelos professores, sem a participação de outros membros da 

comunidade. Dessa forma, compreende-se que os projetos e as ações 

desenvolvidas na escola são elaborados para os estudantes e não com os 

estudantes e nem seus familiares, o que os distanciam da realidade escolar 

cotidiana.     
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A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SOB AS PERSPECTIVAS DOS 

PROFESSORES 

 

CAIXETA, Wender da Silva Caixeta1 - IF Goiano 

RIBEIRO, Cristiane Maria 2 – IF Goiano 

Não contou com financiamento de instituições 

Simpósio Temático 02: Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Este trabalho objetivou analisar as percepções de professores acerca da 
Escola de Tempo Integral (ETI) na Escola Estadual Amélia Issa, localizada em 
Orizona-Go, pertencente à Rede Estadual de Educação de Goiás. A pesquisa de 
natureza qualitativa teve como técnica de coleta de dados a análise documental, a 
observação e aplicação de questionários aos professores. Os dados mostraram que 
a maioria dos professores consideram a ETI muito necessária, embora suas 
percepções ainda apontam marcas assistencialistas, além de constatarmos também 
a precariedade nas condições de trabalho, o que implica na reorganização dos 
espaços e tumulto na escola.  Concluímos que o estado exerce uma “aparente” 
atuação ao ofertar o tempo integral, e, diante dos nossos achados, enfatizamos que 
não basta estender a jornada escolar no tocante à carga horária, é preciso que seja 
subsidiado todo o trabalho envolvido, desde à infraestrutura à recursos pedagógicos 
para que esta política pública seja eficaz para os envolvidos. 
. 
 
Palavras-chave: Escola de Tempo Integral. Políticas Públicas. Professores.  

 

Introdução 

Este trabalho versa sobre a Escola de Tempo Integral (ETI) com o intuito de 

captar as percepções de professores acerca desta política, tendo como objeto de 

pesquisa a Escola Estadual Amélia Issa, localizada em Orizona-Go. 

No Estado de Goiás a implantação das escolas em tempo integral iniciou em 

2006 no governo de Alcides Rodrigues, de forma apressada legalmente amparado por 

Portaria da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás e com a 

ausência de um projeto acerca desta proposta (SILVA, 2011; SANTOS, 2009). 

                                                 
1 Licenciado em Ciênsicas Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus 

Urutaí (IF Goiano/Campus Urutaí), Estado de Goiás. E-mail: wendersilvacaixeta@gmail.com.  
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal São Carlos, Câmpus São Carlos, (UFSCAR), São Carlos, 

Estado de São Paulo. cristiane.maria@ifgoiano.edu.br 

mailto:wendersilvacaixeta@gmail.com
mailto:cristiane.maria@ifgoiano.edu.br
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Nesse aspecto, a rede estadual iniciou com 77 unidades de ensino que 

passaram a funcionar em tempo integral, compondo um conjunto de 18.000 alunos 

atendidos, em período de 10 horas com atividades do núcleo básico de manhã e 

atividades de ampliação da aprendizagem, desportivas, culturais e auxílio nas 

atividades de casa no contra turno. Entre esses períodos, os alunos recebiam 3 

refeições (SANTOS, 2009). 

Segundo Silva (2011), o “projeto” da Escola de Tempo Integral foi motivado 

pelos Projetos Aprender e Projeto de Atividades Educacionais, no âmbito das políticas 

públicas que a SEDUCE executava no ano de início da ETI em Goiás, os quais 

visavam o retorno do aluno para a escola, após o período comum das aulas, além da 

municipalização do ensino fundamental do 1º ao 5ºano e o próprio reordenamento da 

rede pública estadual de educação. 

Atualmente, são 120 instituições de ensino de tempo integral dentre os níveis 

fundamental e médio mantidas pelo Governo do Estado de Goiás (SEDUCE). Em 

Orizona, encontra-se a Escola Estadual Amélia Issa ofertando o Ensino Fundamental 

de 1º a 5º ano em período integral, única instituição pública de tempo integral no 

município e objeto deste trabalho que teve como propósito analisar as percepções dos 

professores acerca desta política pública, tendo em vista a necessidade de 

compreensão desta realidade.  

 

Materiais e Métodos 

 

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Amélia Issa em Orizona-

Go, instituição que funciona em regime de tempo integral com 1503 alunos frequentes 

do ensino fundamental de 1º a 5º ano durante este estudo. 

 Como instrumento de coleta de dados utilizamos a análise documental que 

segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) corresponde à uma análise de diversos 

documentos, uma vez que contêm informações esclarecedoras para a pesquisa e 

fornecem dados ricos, o que justifica seu uso nas várias áreas das ciências humanas. 

                                                 
3 Dados fornecidos pela secretaria da escola durante execução da pesquisa. 
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Os documentos analisados foram as Diretrizes Operacionais 4da Rede Estadual de 

Educação de Goiás, Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP) e o documento 

“Orientações Pedagógicas Preliminares”5. 

 Fez parte do percurso metodológico o método da Observação Participante 

Natural, proposto por Gil (2008, p.122) pertinente “quando o observador pertence à 

mesma comunidade ou grupo que investiga” e possibilita maior compreensão do 

objeto de estudo, bem como facilidade de acesso à dados os quais podem ser 

considerados de domínio privado a um público alheio ao ambiente investigado.  

 O questionário composto por 13 questões também foi utilizado com todos os 

15 profissionais6 com aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,  por 

concordarmos com Moysés e Moori (2007) ao ser apresentado como ferramenta muito 

importante, favorecedora das hipóteses traçada, além idônea ao anonimato dos 

pesquisados no momento da reunião dos dados (GIL, 2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Objetivando identificar uma normatização que direcione o funcionamento da 

Escola de Tempo Integral, foram analisados as Diretrizes Operacionais da Secretaria 

de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola e o documento Orientações Pedagógicas Preliminares. 

 Com o intuito de evidenciar quais são objetivos da proposta de tempo integral 

da SEDUCE, encontramos dados que coadunam com as posições de Libâneo (2014), 

ao apontar que a escola de tempo integral tem como carácter e função socializadora, 

a fim de trabalhar  o aluno nos vários campos. Assim, encontramos nas diretrizes que  

 
 [...] a Educação em Tempo Integral do Estado de Goiás, além de ampliar o 
tempo de permanência dos estudantes e dos educadores na escola, visa a 

                                                 
4 As Diretrizes Operacionais constitui um documento publicado pela Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Esporte, publicadas anualmente para orientar a rede de ensino. Contudo, 

não nos ativemos a analisar diretrizes anteriores a este trabalho. 
5 Este documento constitui de orientações repassadas da SEDUCE à equipe escolar para orientar 

como deverá ocorrer o trabalho com os “novos” componentes curriculares. 
6 Devido a elaboração deste trabalho ser também de autoria de um dos profissionais que atuam 

na escola, este foi excluído do grupo de professores que responderam ao questionário. 
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formação de crianças, adolescentes e jovens em sua inteireza, ou seja, 
considera o sujeito em sua condição multidimensional (GOIÁS, 2016, p. 39-
41). 
 

 Muito embora, não encontramos no documento um projeto que justifique de 

forma coerente o funcionamento desta organização escolar e o público atendido, visto 

apenas uma menção a alguns critérios para que as escolas funcionem em tempo 

integral como ter na região baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 

 Esses fatores nos permitiu inferir que a população a ser atendida é de baixa 

renda conforme evidencia Miranda e Santos (2012) ao tratar que a ampliação da 

jornada escolar afasta o aluno de ameaças como a violência, nas quais estas regiões 

de baixo IDH são mais suscetíveis.   

 Por meio da diretrizes, a matriz curricular é dividida em Núcleo Comum, 

baseado nas disciplinas básicas e  Núcleo Diversificado, no qual  que se destacam  

disciplinas como como: Orientação de Estudo; Iniciação Científica; 

Alfabetização/Letramento; Numeramento; “Eletivas” e Atendimento Individualizado.  

Tabela 1. Matriz Curricular da EETI.  

Fonte: Diretrizes Operacionais da SEDUCE/GO, (GOIÁS, 2016, p. 42) 
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 Pela análise do documento Orientações Pedagógicas Preliminares, 

identificamos que Iniciação Científica, Alfabetização/Letramento, Numeramento e 

Eletivas (disciplinas de livre escolha da escola com caráter prático), são executados 

com reagrupamentos formando “novas turmas com alunos de 1º ao 5º ano” o que  

apresenta dificuldades tanto para a aprendizagem dos alunos quanto pela adequação 

dos trabalhos dos professores. 

 Julgamos importante analisar a carga horária da instituição de tempo integral 

tanto discente como docente.  Os alunos permaneceme 10 horas diárias, das 07:00h 

às 17:00 h, em aulas de 50 minutos, revezando entre os dois recreios de 15 minutos 

inclusos com o almoço na carga horária de Atividades de Convivência, Hábitos de 

Higiene e Alimentares. Já para o professor, preferencialmente Pedagogo, deve 

permanecer 40 horas semanais na instituição, com uma remuneração de 60 h/aulas 

devido aos períodos para planejamento, estudo e reuniões. (GOIÁS, 2016).   

 Para a capacitação destes profissionais a SEDUCE prevê a  “promoção de   

políticas de formação continuada dos profissionais de educação de sua rede” (GOIÁS, 

2016, p. 13). 

 Os dados apontam que o projeto de ETI no contexto goiano ainda apresenta 

ausências, marcante reorganização curricular o que dificulta a compreensão dos 

envolvidos e indubitavelmente não favorece o trabalho do professor (SANTOS, 2009, 

CASTRO E LOPES 2011) 

 Outro documento analisado foi o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

objetivando verificar como é tratada a educação em tempo integral.  Acerca disso, o 

referido documento aponta que a escola passou a ampliar a jornada escolar em 2009 

e  salienta que o objetivo do trabalho   

centra-se na promoção de atividades conjuntas e estabelecimento de 
condições adequadas para promover o desenvolvimento intelectual, 
psicológico, artístico, cultural, esportivo e de integração social de nossos 
educandos (PPP, 2016, p.9). 
 

  

 Com o intuito de analisar o desenvolvimento das ações pedagógicas na escola, 

foi realizada observação e a partir dela verificamos que a instituição funciona 10 horas 

de trabalho diário, bem como identificamos que a modulação dos professores difere 

das  diretrizes operacionais no tocante ao Atendimento Individualizado ao orientar que 
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o professor deve ofertar dois atendimentos individualizados e assim durante o 

acompanhamento estes realizam 3 atendimentos individualizados simultâneos ao 

componente curricular Orientação de Estudo.  

 Constatamos que no reagrupamento dos alunos para início da 

Alfabetização/Letramento, Numeramento e Eletivas há um tumulto de alunos no 

corredor e no pátio até se acomodarem em suas respectivas salas. Além disso, 

verificamos que o aluno tem a livre escolha para participar das sete disciplinas eletivas 

do semestre: Mídias, Xadrez, Dança, Handebol, Futsal, Inglês e Jogos Desportivos. 

 Também encontramos carências de espaço para o trabalho pedagógico, pois a 

quadra de cimento grosso e a céu aberto, torna cansativo tanto para professores 

quanto para alunos permanecerem muito tempo neste ambiente, além de que a 

presença de apenas uma quadra gera um certo tumulto entre as eletivas de Futsal e 

Handebol. Isto é, compreendendo que são aulas duplas, as professoras revezam de 

forma que enquanto uma turma (futsal ou handebol) utiliza o espaço da quadra, a 

outra turma realiza um trabalho na sala de aula ou aguarda realizando atividades 

recreativas no pátio da escola. 

  Verificamos que antigos espaços foram adaptados e reorganizados para a 

criação dos ambientes para atender à sala de Iniciação Científica (que também 

acomoda os alunos de Futsal) era uma sala de vídeo; o almoxarifado onde eram 

acomodados os antigos arquivos, atende à sala de professores; a sala de Atendimento 

Educacional Especializado foi desativada em detrimento do baixo número de alunos, 

para funionar sala de leitura. 

  Vale ressaltar que no horário de almoço os alunos aguardam em sala de 

aula até almoçarem no refeitório, uma extensão do pátio com mesas e carteiras, 

acomodando em média três turmas por vez. Salientamos que durante esta etapa do 

presente trabalho, houve momentos de chuva onde o trabalho foi mais tumultuado 

para professores e merendeiras, Após realizarem as refeições, os alunos retornam 

para a sala de aula e reorganizam os espaços arrastando carteiras para se 

acomodarem ou descansarem em colchonetes. Apenas três salas têm colchonetes 

em condições razoáveis, e, nas demais salas, os alunos improvisam com lençóis 

trazidos de casa.  
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 Observamos que o prédio corresponde a UMA escola desativada e que o 

mesmo é precário, necessitando de uma reforma para que atenda melhor seu público, 

uma vez que os banheiros masculino e feminino têm com poucos sanitários, o 

auditório e salas são pequenos (devido à reorganização do espaço), quadra a céu 

aberto, computadores com sistema “ultrapassado”, dentre outros. 

 Nossos achados vão ao encontro de Silva (2011) ao tratar que as experiências 

do projeto de EETI visaram a implantação em escolas que já existiam, adequando 

apenas o Projeto Político Pedagógico. Para a autora, esta política pública se 

consolidará quando “houver recursos financeiros suficientes para a ampliação de 

espaços escolares diversificados como laboratórios de línguas, de informática, de 

ciências equipados” (IDEM, 2011, p. 93) 

 No decorrer do trabalho, concordamos com Castro e Lopes (2011 p.277), visto 

que ao avançar pesquisa “menos certeza tínhamos de que essa melhoria, decorrente 

da maior extensão do tempo de permanência discente na escola, realmente ocorreria” 

diante do recorrente improviso para a articulação das atividades. Concordamos ainda 

com Santos (2009) ao tratar que a jornada de dez horas diárias, como é o caso desta 

instituição, é excessiva e pode contribuir para o tumulto e indisciplina na escola de 

tempo integral. 

 A aplicação de questionários para este trabalho ocorreu com 15 professores, 

compondo todo o corpo docente da unidade escolar. Os dados coletados quanto ao 

tempo de docência apresentaram um corpo docente heterogêneo, no qual o mais novo 

tem 1 ano e o mais velho 24 anos e 6 meses. Posto isso, os dados estão esboçados 

na tabela abaixo, haja visto que apenas um (01) professor deixou de responder a esta 

questão. 

Tabela 3. Tempo de docência em anos dos professores atuantes na Escola de Tempo Integral. 

Tempo de Docência Número de professores da EETI 

01 a 05 anos 6 

05 a 10 anos 2 

10 a 15 anos 0 

15 a 20 aos 4 

20 a 25 anos 2 

Fonte: Elaboração própria 
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Identificamos os pesquisados com idades variando entre 21 e 53 anos, 

conforme o gráfico abaixo. Esses achados evidenciam que há uma parcela 

significativa de professores recém-atuantes na profissão e que podem demonstrar a 

partir de relatos posteriores que suas perspectivas não divergem daqueles 

considerados “mais experientes” para a Escola de Tempo Integral. 

Gráfico 1. Faixa etária dos docentes pesquisados 

 

. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Consideramos importante ainda analisar o tempo de docência dos professores 

na escola de tempo integral conforme o gráfico abaixo, o qual apontoa que o professor 

mais novo na instituição tem 03 meses e o mais velho 8 anos, que acompanhou o 

início da ampliação da jornada escolar. 

 Gráfico 2. Relação do tempo de docência dos público investigado em anos. 

 

FONTE: Elaboração própria 

 Julgamos importante analisar a configuração de gênero na escola pesquisada 

e evidenciamos que o sexo feminino (93,33%) se sobrepõe fortemente no Ensino 
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 Com o intuito de obter uma percepção acerca do perfil do docente , 

questionamos aos entrevistados a relação de vínculo empregatício e  53,33 % dos 

respondentes são contratos e iniciantes na carreira docente.  

 No que se refere à jornada de trabalho na EETI, todos os professores trabalham 

com carga horária de 60 horas/aulas, corroborando com as Diretrizes da Secretaria 

de Educação, apontadas no início da exposição destes resultados. 

 Quanto à importância que os professores destinam à ETI, verificamos que 80% 

dos professores consideram-na muito necessária em oposição a 20% que acredita ser 

pouco necessária.  Desta forma encontramos professores sensibilizados com o 

contexto no qual a escola de tempo integral se insere ao ofertar assistência que muitos 

alunos não encontram nas suas casas. 

 Quanto à compreensão dos professores na relação professor-alunos, 93,33% 

esboçam que escola perde sua identidade, uma vez que o docente assume funções 

de responsabilidade da família. Contudo as percepções ainda apontam que os 

professores sensibilizam com a condição social dos alunos e assim aludimos à Castro 

e Lopes (2011) ao tratarem que os docentes na maioria dos casos acreditam que a 

assistência ao aprendizado e alimentação contribui para melhor inserção na 

sociedade, mesmo que contribua para a diminuição da função primária da escola. 

  Esses dados podem se confirmar pelos relatos dos professores ao 

complementarem suas respostas para a questão tratada: 

Pelo fato do aluno ficar o maior tempo na escola de tempo integral, os pais 

acham que é obrigação do professor educar com seus filhos. Tendo em vista 

a responsabilidade dos pais escassa. (Professor 1) (sic.) 

A escola acaba incumbida extremamente da função social. Os pais 

preocupam mais com um espaço para "depositar o filho e pouquíssimos 

participam ativamente da vida escolar do filho, visando o principal objetivo de 

uma escola, o desenvolvimento acadêmico quanto ao cognitivo. Dá-se a 

impressão que os pais preocupam mais que os professores sejam cuidadores 

do que professores, o que perderia a identidade da escola. (Professor 2) (sic.) 

(...)Porque não tendo o acompanhamento da família deixa a desejar 

(Professor 3) (sic.) 

Todas as ações da escola hoje visa na conduta do educando em sociedade, 

perdemos nossa identidade de professores e assumimos as 

responsabilidades dos pais, porem com menos poder (Professor 4) (sic.)  
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 Ainda julgamos pertinente analisar a disponibilidade do tempo para 

planejamento diante da extensão da grade curricular obedecendo os horários da 

escola. Grande parte dos professores, cerca de 53,33% apontou insuficiente o tempo 

diante da diversidade de disciplinas. 

 Compreendemos a importância de analisar a política de capacitação mediante 

às novas ampliações curriculares e organizacionais. Diante disso, 86,66% dos 

professores afirmaram não ter acontecido nenhuma ação voltada à formação. Apenas 

13,33% destes, afirmaram participar de alguma formação que aconteceu com 

repasses da coordenadora na própria escola, após esta participar de uma capacitação 

para gestores.  

 Em linhas gerais, questionamos aos docentes quanto à infraestrutura da 

instituição e 100% a considera inadequada para o tempo integral.  Ao indagados sobre 

a adequação de espaços para o funcionamento em tempo integral 73,33% afirmaram 

não presenciar alguma reforma no espaço em oposição a 26,66% que apontaram 

haver reformas apenas no refeitório e que mesmo assim não foi suficiente.  Quando 

indagamos sobre o que poderia ser melhorado nestes quesitos as respostas foram 

semelhantes: 

 

Tudo desde a infraestrutura à recursos didáticos (Professor 1) 

Uma quadra de esporte, banheiros para os alunos tomarem banho. 

(Professor 2) 

Espaço físico adequado, laboratórios e salas específicas.  (Professor 3) 

 

 Com o intuito de verificar de forma geral suas percepções, os professores 

consideram a proposta de ETI carente de recursos e, sobretudo, predomina uma visão 

assistencialista. Uma minoria apresentou uma visão contraditória que ora se mantêm 

calcada na visão assistencialista, ora na carência dos recursos. Esses relatos podem 

se confirmar nas afirmativas dos professores: 

 

Escola onde os pais põe seus filhos para fugirem das responsabilidades, a 

proposta do projeto é boa só no papel. (Professor 1) (sic) 
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Apesar de precisar de melhorias em questões como espaço, estrutura da 

escola e uma formação para nós professores. Eu vejo a escola de tempo 

integral como uma forma de educar, orientar e de socializar os alunos, já que 

a maioria dessas crianças não estão tendo uma família para orientá-los 

adequadamente e ficam na rua. (Professor 2) (sic) 

Para que realmente tenha qualidade uma educação de escola de tempo 

integral no mínimo teria que ter infraestrutura e logo uma formação para 

professores, embora ela seja muito necessária para os pais trabalharem e 

deixarem seus filhos na escola, evitando a rua. (Professor 3) (sic) 

 

 A fim de verificar as percepções dos professores sobre a escola de tempo 

integral, indagamos aos entrevistados se matriculariam seu filho na escola de tempo 

integral, 60% não matriculariam seus filhos em oposição a 40% que afirmaram 

matricular. 

 O estudo com os professores nos possibilitou evidenciar que a grande maioria, 

embora sensibilizados com a causa social na qual a Escola de Tempo Integral está 

imbuída, grande parte deles considera uma proposta complexa sendo imprescindível 

o investimento em espaços e recursos adequados, conforme aponta (Silva, 2011). 

Deste modo, a formação continuada é uma ferramenta que aliada à investimentos na 

infraestrutura dão relevância a esta  forma de organização escolar (ARAUJO, 

PETRENAS E RIPA, 2009; AMARAL, 2012). 

 

Considerações Finais 

Concluímos que a experiência de ETI analisada em Orizona-Go coaduna com 

vários trabalhos como o de Santos (2016) e Silva (2015), nos quais apontam que a 

maioria das Escolas de Tempo Integral não oferecem estrutura adequada para o 

“tempo integral” e, contudo, funcionam em escolas que foram desativadas, cujos 

prédios estavam sem utilidade, apresentando espaços inadequados que favorecem o 

tumulto e mal êxito das atividades estabelecidas na documentação devido também. 

Muito embora uma possível melhora para o professor esteja na remuneração por 60 

h/a. As percepções demonstradas nos permite constatar que a visão assistencialista 

da escola de tempo integral se sobressai diante dos professores e que os mesmos 

não têm dificuldade para trabalharem as disciplinas que compõe o perfil de ETI.  
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Resumo: Este estudo tem como objetivo refletir a respeito da formação continuada 

de coordenadores pedagógicos da rede municipal de educação de Barra do 

Garças/MT, considerando suas expectativas iniciais. Para isso, nos fundamentamos 
nos estudos de autores como Schön, Nóvoa, Tardif, Huberman, Mizukami entre 
outros, que discutem diferentes perspectivas em relação à formação continuada de 

professores. A ênfase, desses autores, recai sobre as questões relativas ao 
professor reflexivo, aos saberes docentes e as diferentes etapas na vida profissional 

que influenciam na atividade docente, principalmente a partir da década de oitenta, 
quando se busca superar a formação pautada na racionalidade técnica. A 
metodologia qualitativa e o procedimento de observação e análise das produções 

escritas têm nos auxiliado no levantamento dos dados, junto aos coordenadores. Os 
resultados preliminares mostram que os coordenadores que fazem parte da 

formação continuada anseiam por aprender mais e estão muito motivados com as 
leituras, discussões e produções de texto; que essa experiência impactará na efetiva 
melhoria da atuação como formadores e mediadores nas suas respectivas unidades 

escolares. 
 

Palavras-chave: Formação continuada. Práticas pedagógicas. Aprendizagem. 
 

Introdução 

Sabemos que, nas últimas décadas, a formação continuada dos profissionais 

da educação tem preocupado cada vez mais os gestores municipais e estaduais, e 

                                                 
1 Doutor em Ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais/MG; professor nos cursos de 

licenciatura do Campus Universitário do Araguaia CUA/UFMT de Barra do Garças/MT. E-mail: 
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2
 Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás/PUC-GO; professora nos 

cursos de licenciatura do Campus Universitário do Araguaia CUA/UFMT de Barra do Garças/MT. E-
mail: marilenemarzari@uol.com.br. 
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também, as universidades que formam, principalmente, licenciados para atuar nas 

diferentes etapas e modalidades da Educação Básica. É indiscutível que a formação 

inicial é fundamental para o exercício da docência, porém esta se constitui como 

insuficiente para atender as demandas políticas, econômicas e sociais da 

contemporaneidade (MIZUKAMI et. al., 2002; GATTI, 2005). 

Nesse sentido, a formação continuada tem se constituído como espaço de 

discussões a respeito das práticas educativas necessárias para atender uma 

multiplicidade de sujeitos que precisam avançar no processo de aprendizagem.  

Assim, esse artigo tem como objetivo refletir a respeito da formação 

continuada de coordenadores pedagógicos da rede municipal de educação de Barra 

do Garças/MT, considerando as expectativas iniciais dos coordenadores. A 

metodologia qualitativa e o procedimento de observação e análise das produções 

escritas dos coordenadores têm nos ajudado no levantamento de dados para essa 

produção. 

A preocupação com a formação continuada também está presente na 

Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra do Garças que solicitou uma 

parceria com os professores do Instituto de Ciências Humanas e Sociais/ICHS do 

Campus Universitário do Araguaia/CUA da Universidade Federal de Mato 

Grosso/UFMT para auxiliar na elaboração e mediação da formação continuada dos 

coordenadores pedagógicos, que são responsáveis para desencadear, em cada 

unidade da rede em que atuam, a formação continuada com os profissionais da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Essa demanda desencadeou na elaboração de um projeto de extensão cuja 

finalidade principal é fortalecer a formação continuada e que tem como objetivo geral 

tratar das implicações das teorias psicológicas e pedagógicas na formação 

continuada dos coordenadores pedagógicos repensando a relação entre teoria e 

prática. Esse projeto visa, enquanto objetivos específicos, compreender as 

concepções filosóficas que implicam nas principais teorias psicológicas do 

desenvolvimento e da aprendizagem e nas teorias pedagógicas; estabelecer relação 

entre as concepções filosóficas, as teorias psicológicas e pedagógicas e os seus 

reflexos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Para isso, nos utilizamos da pesquisa qualitativa que “[...] tem o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave [...] os 

pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados e o produto” (TRIVIÑOS, 1987, p. 128-30). Além disso, segundo o 

referido autor, a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador analisar os dados 

indutivamente e os significados sendo a sua principal preocupação. 

Nessa mesma perspectiva, Lüdke e André (1986) destacam que a pesquisa 

qualitativa possibilita diferentes procedimentos de pesquisa. Porém, no presente 

estudo utilizaremos a observação e da análise de produções escritas.  

A observação, de acordo com Lüdke e André (1986), permite um contato mais 

direto com os sujeitos e, desta forma, se consegue uma análise da realidade em que 

estão envolvidos, dando mais veracidade à pesquisa. Assim, a observação se 

constitui no principal instrumento da investigação, uma vez que: “O observador pode 

recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares no processo de 

compreensão e interpretação do fenômeno estudado.” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 

26). 

A análise das produções escritas, segundo esses mesmos autores, contribui 

no sentido de acompanhar o processo de aprendizagem e a relação entre teoria e 

prática, realizada pelos envolvidos na formação continuada (LUDKE E ANDRÉ, 

1986). 

O referido projeto tem previsão de 40 horas de atividades presenciais para 

leituras e discussões em grupo; produção de textos de forma coletiva e individual e 

de socialização; e de 10 horas de atividades complementares realizadas à distância 

para que os coordenadores possam realizar leituras e outras tarefas. Os encontros 

são quinzenais e ocorrem nas dependências do Centro de Formação e Atualização 

dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO.  

A Equipe Executora do projeto é composta por dois professores da UFMT, 

dois acadêmicos do curso de licenciatura em Geografia e por duas assessoras da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Formação de professores: desafios e perspectivas 
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Os estudos a respeito da formação de professores, a partir do final da década 

de setenta e início de oitenta, buscam novos rumos no sentido de superar a relação 

linear e mecânica, que vinha sendo perpetuada nos cursos de formação inicial, 

principalmente durante os anos de ditadura militar. Essa formação, segundo Charlot 

(2008) e Imbernón (2010), pautava-se, prioritariamente, no modelo da racionalidade 

técnica, herdada do positivismo e da teoria psicológica behaviorista, e se constituía 

como aplicação de regras e normas advindas da teoria e da técnica a serem 

aplicadas na atuação pedagógica. 

As mudanças que ocorreram na sociedade brasileira, com o processo de 

abertura política, possibilitaram o ingresso na escola de uma parcela significativa da 

população que, também, passou a exigir dos docentes novas formas de conceber e 

lidar com os conhecimentos, diferentes daqueles aplicados no modelo da 

racionalidade técnica. Assim, “[...] exige-se do professor que lide com um 

conhecimento em construção - e não mais imutável - e que analise a educação 

como um compromisso político, carregado de valores éticos e morais, que considere 

o desenvolvimento da pessoa a colaboração entre iguais e que seja capaz de 

conviver com a mudança e com a incerteza.” (MIZUKAMI et. al., 2002, p.12). Nessa 

perspectiva, ser professor passou a requerer uma formação que deve acontecer ao 

longo da vida profissional e que inclui tanto a formação inicial como a formação 

continuada. 

Diante disso, os investimentos em educação começaram a ser canalizados 

para incentivar a formação continuada no local de trabalho do professor. Isso 

desencadeou uma série de reflexões e pesquisas orientadas no sentido de construir 

novas concepções de formação que requerem mudanças no modelo de formação 

fundamentado na racionalidade técnica, que não mais atende as demandas de 

formação de professores. Assim, a ideia de formação supera tal concepção, 

amparando-se agora na racionalidade prática, entendendo que o professor constrói 

seus conhecimentos de forma “[...] idiossincrática e processual, incorporando e 

transcendendo o conhecimento advindo da racionalidade técnica.” (MIZUKAMI et. 

al., 2002, p. 15) 
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A partir da racionalidade prática foram surgindo diferentes estudos e teorias. 

Uma delas, segundo Garcia (1998), foi desencadeada por Schön3 que investiga a 

respeito da epistemologia da prática4 marco das reformas educacionais que 

ocorreram nas décadas de oitenta e noventa, em inúmeros países, entre eles, o 

Brasil. Os estudos de Schön se concentram no conceito de reflexão que envolve: o 

conhecimento-na-ação; a reflexão-na-ação e; a reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão-na-ação. 

O professor, diante de novos desafios não respondidos pela experiência da 

rotina, precisa investir em novas buscas, realizar análises, investigar e se apropriar 

de teorias que possibilitem enfrentar as situações adversas da prática docente. 

Os estudos de Pimenta (2008) mostram que as ideias de Schön foram sendo 

apropriadas e ampliadas em diferentes países, por ocasião das reformas 

curriculares, nas quais “[...] se questionava a formação de professores numa 

perspectiva técnica e a necessidade de se formar profissionais capazes de ensinar 

em situações singulares, instáveis, incertas, carregadas de conflitos e de dilemas, 

que caracteriza o ensino como prática social em contextos historicamente situados.” 

(PIMENTA, 2008, p. 21). 

A divulgação e a análise crítica das ideias de Schön desencadearam outras 

pesquisas relativas à formação de professores que entendem que as reflexões a 

respeito do professor reflexivo se limitam e individualizam a prática reflexiva e ignora 

o contexto institucional em sua globalidade. Assim, a reflexão no lócus da escola é 

necessária, porém o professor também precisa de fundamentos teóricos que façam 

compreender os diferentes contextos históricos, políticos, econômicos, culturais, 

sociais e organizacionais que perpassam as práticas docentes. 

Para Saviani (2001) a formação continuada não deve se restringir à resolução 

de problemas específicos de sala de aula, mas também contribuir para que o 

                                                 
3
 - Pimenta (2008) diz que Schön, em sua tese de doutorado estuda Dewey, além de Wittgesnstein, 

Polanyi, Luria e Kuhn nos quais busca as bases para constituir uma pedagogia de formação 
profissional.  
4
 - Com base nessa epistemologia, busca-se a valorização da prática profissional como momento de 

construção de conhecimento que se dá por meio da reflexão, análise e problematização da prática. 
Ver PIMENTA, S. G. Professo r reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. 
(Orgs.). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2008.  
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professor ultrapasse a visão compartimentada da atividade escolar e passe a 

analisar os acontecimentos sociais, contribuindo para a sua transformação. 

Além das ideias de Schön sobre professor reflexivo, no início da década de 

noventa, a difusão do livro sobre “Os professores e sua formação”, coordenado por 

Nóvoa, traz textos de autores de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados 

Unidos, Canadá e Austrália com outras ideias a respeito da formação continuada 

que acabam ganhando espaço, também no Brasil. 

Esses autores discutem perspectivas distintas, mas que podem, segundo 

Mizukami et. al. (2002), serem representadas por três premissas que sintetizam os 

principais eixos de investigação que, de certa forma, são de consenso entre os 

pesquisadores que estudam a formação continuada: a) o lócus da formação a ser 

privilegiado não ser mais a universidade e sim a própria escola; b) o processo de 

formação continuada tem que ter como referência o saber docente, o 

reconhecimento e a valorização desse saber e; c) as etapas de desenvolvimento 

profissional no magistério, uma vez que não se deve tratar do mesmo modo os 

professores que estão ingressando com aqueles que já têm experiência pedagógica 

ou com aqueles que estão na fase final da carreira. 

Em relação à escola, como lócus de formação a ser privilegiado, o estudo de 

Tardif (2002) discute que os saberes são produzidos socialmente, embora a 

apropriação seja individual; por isso, não devem estar desconectados da história de 

uma sociedade, de sua cultura e de seu espaço de produção. Assim, “[...] o saber 

dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade 

deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na 

escola.” (TARDIF, 2002, p. 11). Então, o que se coloca aos professores é a ideia de 

que os saberes são plurais, uma vez que envolvem conhecimentos e fazeres 

diversos, provenientes de fontes e natureza variadas, mas que acabam se 

encontrando em um determinado espaço e tempo. 

Tanto os estudos de Nóvoa (1995) quanto os de Tardif (2002) apontam para 

vários tipos de saberes como: o saber da experiência, o saber curricular e o saber 

das disciplinas, uma vez que: “[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua 
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matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 

baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.” (TARDIF, 2002, p. 39). 

Os diferentes estudos a respeito dos saberes docentes são coincidentes ao 

afirmarem que, para exercer a função docente, é necessário construir uma série de 

saberes. Daí a importância da formação continuada para suprir necessidades que 

surgem no processo histórico e que, muitas vezes, a formação inicial deixa de 

contemplar em seus currículos. 

Para melhor conhecer que saberes o professor constrói ao longo de sua 

trajetória de vida e como eles se manifestam nas práticas docentes é necessário 

considerar as diferentes etapas na vida profissional que influenciam o professor 

como pessoa5. Nessa perspectiva, Huberman (2000) sintetiza em cinco etapas que 

podem não serem lineares e obrigatórias para todos os professores, mas que 

acabam compondo, no geral, o perfil profissional: a) entrada na carreira; b) a fase da 

estabilização; c) experimentação ou diversificação; d) a busca de uma situação 

profissional estável; e) a preparação para a aposentadoria. Refletir a respeito disso é 

tentar compreender que os professores „constroem‟ saberes diferentes em tempos 

diferentes e não devemos igualar todos e nem ignorar essas etapas. 

Diante da complexidade que envolve a formação dos professores, os 

coordenadores que medeiam à formação continuada nas diferentes unidades de 

ensino da rede municipal de educação de Barra do Garças/MT almejam, por meio 

desse projeto, aprofundar os conhecimentos sobre as concepções filosóficas, as 

teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e as teorias pedagógicas. Essa 

formação continuada possibilita que os coordenadores repensem o processo de 

ensino-aprendizagem. O aprofundamento dos estudos a respeito dessas teorias 

deve refletir também nas formas de avaliação da aprendizagem. 

Assim, acreditamos que seja possível avançar no sentido da melhoria do 

aprendizado que, segundo os dados oficiais, tem se mostrado muito aquém do 

mínimo requerido para os estudantes da Educação Básica. 

                                                 
5
 - Estudos sobre as etapas na vida profissional dos professores encontram-se no livro “Os 

professores e sua formação”, coordenado por Nóvoa. Os estudos de Huberman (2000) indicam cinco 
etapas que podem não ser lineares e obrigatórias para todos os professores, mas que acabam 
compondo, no geral, o perfil profissional. 
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 É com essa perspectiva que estamos desenvolvendo esse projeto de 

formação continuada com coordenadores pedagógicos para que possam superar 

possíveis fragilidades e se apropriar de conhecimentos que os auxiliem nas ações 

formativas nas diferentes unidades da rede municipal de ensino de Barra do Garças 

- MT. 

 

Resultados e discussão 

Para melhor conhecer os coordenadores que participam da formação 

continuada, aplicamos, inicialmente, um breve questionário para conhecer a 

formação acadêmica, o tempo de atuação na Educação Básica e as expectativas em 

relação à formação continuada. 

Em relação à formação acadêmica, a maioria dos coordenadores possui 

graduação em pedagogia e tem, em média, dez anos de experiência no magistério. 

Embora o grupo apresente experiência heterogênea, pois alguns estão iniciando na 

carreira, enquanto outros se aproximam da aposentadoria, percebemos que existe 

certo consenso em relação às expectativas a respeito da formação continuada. 

Isso se evidencia na fala dos coordenadores que enfatizam a necessidade da 

formação continuada aos coordenadores pedagógicos a fim de que possam, nas 

ações formativas em cada unidade, atender os desafios hodiernos da atividade 

docente. Exemplo disso são as falas que se seguem: 

1 – “Ampliar meu conhecimento teórico e trocar experiências para realizar um 

melhor trabalho dentro do meu ambiente escolar”; 2 – “Adquirir conhecimentos que 

me possibilitem desenvolver um trabalho de melhor qualidade, ajudando meus pares 

a crescerem profissionalmente”; 3 –“Ampliar o conhecimento sobre os temas a 

serem abordados em teorias/práticas. Gosto muito de participar de formações 

continuadas pelos estudos e trocas de experiências. Assim melhorar minha prática 

pedagógica [...]”; 4 – “Crescer com as trocas de saberes, adquirir mais 

conhecimentos com as leituras propostas pelo curso e outras que possam contribuir 

com o meu olhar para além do enxergar o outro enquanto ser de possibilidades”; 5 – 

“Refletir sobre a inovação e a prática de ensino dos professores para atender melhor 

as necessidades e diversidades dos nossos alunos [...].”; 6 – “Que esses 
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embasamentos teóricos venham contribuir para a nossa prática pedagógica, como 

também [para] compartilhar os conhecimentos adquiridos”; 7 – “Espero aprender e 

compartilhar conhecimentos e vivências pedagógicas efetivamente promover ensino 

de qualidade aos nossos educandos.” 

As expectativas dos coordenadores podem ser classificadas em três eixos, 

sendo que todos eles evidenciam a necessidade de continuidade dos estudos, uma 

vez que a formação inicial tem se mostrado insuficiente para atender os desafios que 

se apresentam no cotidiano escolar.  

O primeiro eixo expressa a urgência pela demanda de continuidade da 

formação continuada, uma vez que as exigências presentes no cotidiano escolar 

requerem, cada vez mais, conhecimentos para atender uma diversidade que estava 

à margem da sociedade, principalmente de indígenas e pessoas com deficiência. A 

presença dos verbos no infinitivo evidencia esse aspecto: adquirir, aprender, ampliar, 

crescer e refletir. Essas expectativas encontram eco naquilo que autores como 

Nóvoa (1995), Tardif (2002) entre outros enfatizam como necessários para a 

atuação profissional docente na contemporaneidade. 

Outro eixo, trazido pelas falas, sinaliza para uma formação continuada 

pautada no exercício da coletividade, por tanto, solidária: a) “Espero aprender e 

compartilhar conhecimentos e vivências pedagógicas”; b) “[...] trocar experiências 

para realizar um melhor trabalho dentro do meu ambiente escolar”; c) “[...] 

compartilhar os conhecimentos adquiridos”.  

Nesse sentido, Torres (1998) afirma que a questão da formação do professor, 

dentro do conceito de aprendizagem permanente, resulta não somente dos 

conhecimentos apreendidos na vida acadêmica/profissional, mas de aprendizagens 

realizadas ao longo da vida, dentro e fora da instituição de ensino e no exercício da 

docência. Assim, a aprendizagem dos professores requer um processo de estudo 

contínuo para que possam compreender as mudanças que estão acontecendo no 

espaço escolar e que envolvem todos os sujeitos (e atores) do processo de ensino-

aprendizagem.  

A fala dos coordenadores enfatiza a necessidade de aprenderem juntos, de 

trocarem experiências para que todos possam apreender e crescerem 
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coletivamente. Isso revela uma interessante „ruptura‟ em relação ao predomínio de 

comportamentos individualista, presentes nas sociedades, fortemente 

caracterizadas, segundo Bauman (2001), pela competição, pelo consumo 

desmedido e pelo individualismo que têm levado a uma série de problemas sociais. 

Nesse sentido, a participação dos mais velhos e/ou mais experientes tem sido 

importante no sentido de contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem de todos 

e, também, para por “[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 

que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.” (VYGOTSKY, 1991a, p.101). 

O terceiro e último eixo diz respeito aos resultados práticos esperados dessa 

formação: a) “[...] atender melhor as necessidades e diversidades dos nossos 

alunos”; b) “[...] promover ensino de qualidade aos nossos educandos”. c) “[...] que 

possam contribuir com o meu olhar para além do enxergar o outro enquanto ser de 

possibilidades.” 

A expectativa em relação à formação tem desencadeado a motivação, o 

otimismo e a esperança nos coordenadores para enfrentarem os inúmeros 

obstáculos que se apresentam ao processo educativo, principalmente os dizem 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares.  

Desse modo as expectativas, sinalizadas pelos coordenadores, evidenciam 

que existem demandas nas unidades escolares que a racionalidade técnica e a 

formação inicial têm deixado de contemplar em suas formações. Daí a importância 

da formação continuada dialogar com as questões que acontecem nas práticas 

educativas escolares. 

 

Considerações possíveis 

Embora o desenvolvimento do projeto esteja em sua fase inicial é possível 

dizer que as temáticas sugeridas, pela assessoria pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação de Barra do Garças/MT e pelos professores da UFMT, estão 

atendendo às necessidades de formação dos coordenadores pedagógicos. Isso 

pode explicar a motivação e a participação dos coordenadores nas discussões e o 
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expresso desejo de melhorar, cada vez mais, a formação continuada desencadeada 

nas unidades de ensino em que estão atuando. 

Uma questão que merece ser pontuada, nesse projeto de formação, diz 

respeito à ausência de queixas, em relação aos problemas que estão presentes nas 

escolas, e o desejo pela busca, nos referenciais teóricos e nas trocas de 

experiências, de alternativas que possam contribuir para avançar no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo apresentar alguns constructos advindos
da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky que colaboram para o norteamento e
realização da prática educativa. Realizando uma pesquisa bibliográfica, a proposta
foi direcionada para a identificação de conceitos nucleares dessa teoria; que trazem
contribuições para que os professores possam construir suas práticas
ressignificando compreensões sobre a importância das relações estabelecidas entre
as pessoas, e destas com o mundo, via elementos mediadores, que alimentam o
processo constitutivo da espécie humana. As conclusões reforçam o importante
papel dos estudos que se preocupam com o dinâmico processo educativo
colaborador para a formação humana.

Palavras-chave: Mediação. Zona de Desenvolvimento Proximal. Prática Educativa.

Introdução

Este estudo tem como finalidade fazer uma síntese dos principais constructos

da Teoria Histórico-Cultural que contribuem para o norteamento da prática educativa.

Para isto, partimos de uma análise das bases teóricas que influenciaram o

pensamento de Vygotsky, as quais foram mostradas por Legendre (2010). Para cada

1 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE – Universidade Federal de Goiás, Regional 
Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. valeriagrecov@gmail.com 
2 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE – Universidade Federal de Goiás, Regional 
Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. elisangela.leles@ifgoiano.ed.br 
3 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE – Universidade Federal de Goiás, Regional 
Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. leticiamendesp@hotmail.com 
4 Professora da Universidade Federal de Educação, Regional de Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. 
roselyl@gmail.com  
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conceito advindo da teoria apresentamos os principais significados defendidos pelo

teórico e refletimos sobre seus aportes para nortear as práticas dos professores, via

referências do próprio pesquisador, em Vygotsky (2001, 1991, 1988) e de Oliveira

(1993, 1992), uma das principais pesquisadoras da Teoria Histórico-Cultural no

Brasil.

Segundo Legendre (2010), Vygotsky nasceu em Orsha, cidade de porte

pequeno do interior, de localização próxima a Minsk, sendo esta a Capital da

Bielorrússia. Vygotsky viveu em contextos de mudanças políticas para a implantação

do regime comunista. Imerso nesses ambientes, participou ativamente da

implementação do ideário comunista nas bases de uma nova sociedade. 

Nesse universo de transformações, Vygotsky busca identificar a gênese da

constituição das pessoas apresentando a especificidade das funções psíquicas

superiores, próprias da espécie humana, defendendo a origem social da consciência

e do psiquismo, fomentada pela mediação, via técnica ou dimensão semiótica. 

Segundo Legendre (2010), Vygotsky recebeu influências da filosofia de

Spinoza sobre a concepção monista, contra o dualismo cartesiano, de Hegel, acerca

do método dialético e de Marx e Engels, referente ao materialismo histórico e

dialético; da Biologia, fez leituras da Teoria da Evolução de Darwin; da

Zoopsicologia, conheceu os estudos comparativos entre o comportamento animal e

do ser humano de Wagner; da Fisiologia, conheceu os estudos sobre a atividade

nervosa superior em Pavlov; da Psicologia buscou contribuições das ideias de

estrutura da Gestalt; da Sociologia, estudou sobre as representações coletivas de

Durkheim; na Antropologia, leu sobre as descrições do pensamento primitivo de

Lévy-Bruhl, além de ter buscado referências na linguística e na literatura.

Vygotsky pretendia “reunir em um mesmo modelo explicativo, tanto os

mecanismos cerebrais subjacentes ao funcionamento psicológico, como o

desenvolvimento do indivíduo e da espécie humana, ao longo de um processo sócio

- histórico” (OLIVEIRA,1993, p.14). Para tanto, como pesquisador interdisciplinar e

dialético, baseava-se em diferentes paradigmas, propondo sua superação por meio

da crítica. Foi assim que estudou a obra de diversos cientistas, inclusive ocidentais,

como Jean Piaget.
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Essa apropriação das obras de autores ocidentais ia de encontro às opiniões

contrárias ao regime comunista, por assim ser, Vygotsky foi colocado sob

investigação e tido como simpatizante do idealismo ocidental, contrário às premissas

do estado soviético. Seus estudos e pesquisas foram considerados não marxistas, e

a partir de um decreto em 1936, toda a venda de sua produção científica foi proibida,

e pôde ser divulgada somente vinte anos após a sua morte, quando suas pesquisas

foram retomadas e reeditadas. A organização da obra de Vygotsky foi realizada por

seus seguidores e mesmo que não tenha sido estruturada pelo autor, por causa da

sua saúde precária e por causa de sua morte precoce, ainda assim a sua obra

continua presente e atual. (OLIVEIRA, 1993).

Dentre as ideias de Vygotsky, está o entendimento de que as características

típicas do ser humano não nascem com o sujeito, mas resultam da interação

dialética deste e seu meio sociocultural; assim, ao mesmo tempo em que o ser

humano transforma o mundo circundante, ele transforma-se a si mesmo e vai se

constituindo na sua humanidade. (LEGENDRE, 2010).

Conforme Legendre (2010), Vygotsky considera que a mediação dos seres

humanos entre si e deles com o mundo é feita através de instrumentos técnicos e

via sistemas de signos e pelo dinamismo da linguagem; processos e conceitos que

serão discutidos nos próximos itens.

O conceito de mediação

Segundo Vygotsky (1991), a relação do ser humano com o meio físico ou

social é sempre mediada por um elemento intermediário que a torna mais complexa,

esse elemento mediador, de natureza distinta, pode se referir aos instrumentos e

signos, elementos externos ao sujeito que possibilitam a transformação da natureza

pelo ser humano e vice-versa. A utilização desses instrumentos e signos passa por

transformações qualitativas e gradativas, pois o que servia a princípio apenas para

adaptação ao meio cultural e social, serve depois para transformar este mesmo

meio. 

Oliveira (1993), a partir do pensamento de Vygotsky, afirma que a utilização

de instrumentos pode ampliar as possibilidades de atuação do ser humano e de
3
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transformação da natureza e do meio social, eles se interpõe entre o trabalhador e o

seu objeto de trabalho, servindo como mediadores dessa relação.  Já os signos são

mediadores das atividades psicológicas, pois funcionam como uma ferramenta que

permite solucionar problemas de nível mental, como lembrar, comparar, relatar,

escolher, etc. Os signos são denominados por Vygotsky (1991) como instrumentos

psicológicos; quando uma memória é mediada por signos, ela se torna mais eficaz e

segura do que a memória não mediada.

Segundo Oliveira (1993), a mediação é um processo essencial para tornar

possíveis as atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo

próprio indivíduo. Quando o indivíduo utiliza objetos externos que atuam como

marcas de seu pensamento, esses se transformam aos poucos em processos de

mediação. 

No caso da utilização de signos, como instrumentos, atividade exclusiva do

ser humano, o sujeito além de produzir novas relações com o ambiente,  também

reorganiza o próprio comportamento. Os signos, ou 'instrumentos psicológicos', de

acordo com Vygotsky (1991), são considerados mediadores psicológicos, que

auxiliam no exercício de tarefas que solicitem atenção e memória para apresentar ou

reapresentar a realidade, esses instrumentos favorecem os processos psicológicos e

refletem diretamente sobre as pessoas. Recorrer aos signos aumenta as

possibilidades humanas de interação e ação no mundo, como nos aponta Oliveira

(1993):

[...] são inúmeras as formas de utilizar signos como instrumentos que
auxiliam no desempenho de atividades psicológicas. Fazer uma lista de
compras por escrito, utilizar um mapa para encontrar determinado local,
fazer um diagrama para orientar a construção de um objeto, dar um nó num
lenço para não esquecer um compromisso são apenas exemplos de como
constantemente recorremos à mediação de vários tipos de signos para
melhorar nossas possibilidades de armazenamento de informações e de
controle da ação psicológica. (OLIVEIRA, 1993, p. 30-31)

A capacidade de operar no mundo através de instrumentos mediadores,

desenvolve as funções psicológicas superiores, o que acaba por determinar a

diferença entre o  ser humano e os outros animais, esses mediadores possibilitam o

surgimento de um mundo de significações, carregado de representações e, na

medida que as mediações acontecem, elas transformam qualitativamente o

processo de desenvolvimento. Para esclarecer melhor sobre essas transformações
4
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Vygotsky (1991) utiliza do estudo sobre a memória humana, que parte da influência

da memória natural, obtida diretamente de estímulos externos e de percepções, para

então construir outro tipo de memória, a memória mediada, na qual o sujeito se vale

de auxiliares mnemônicos,  e a partir destes modificam a estrutura psicológica do

próprio processo de memória. De acordo com Vygotsky (1991), esses auxiliares:

[...] estendem a operação de memória para além das dimensões biológicas
do sistema nervoso humano, permitindo incorporar a ele estímulos artificiais,
ou autogerados, que chamamos de signos. Essa incorporação,
característica dos seres humanos, tem o significado de uma forma
inteiramente nova de comportamento. (VYGOTSKY, 1991, p. 44)

À medida que esses estímulos vão  consolidando o desenvolvimento do

indivíduo, ocorre o que Vygotsky (1991) denomina de internalização, ou seja uma

reconstrução interna a partir de referências externas, que se internalizam como

representações mentais de uma realidade social e cultural. Juntamente com os

sistemas simbólicos compartilhados pelo grupo social, as representações da

realidade superam a necessidade de interação com os objetos e as circunstâncias

do mundo real, tal operação com signos se dá devido um processo complexo de

evolução psicológica, como nos aponta o próprio autor:

[...] a potencialidade para as operações complexas com signos já existe nos
estágios mais precoces do desenvolvimento individual. Entretanto as
observações mostram que entre o nível inicial (comportamento elementar) e
os níveis superiores (formas mediadas de comportamento) existem muitos
sistemas psicológicos de transição. Na história do comportamento, esses
sistemas de transição estão entre o biologicamente dado e o culturalmente
adquirido. Referimo-nos a esse processo como a história natural do signo.
(VYGOTSKY, 1991, p. 52)

Segundo Vygotsky (1991), o desenvolvimento humano se dá partir da

conexão entre as funções psicológicas elementares e as funções psicológicas

superiores, ou seja, a convergência entre o biológico e o sócio-cultural. Sendo

assim, os grupos culturais de convivência nos oferecem um contexto estruturado,

com elementos carregados de significados, os quais são incorporados por processos

ativos, que os reconstroem e reelaboram, e devolvem os significados construídos de

volta para o meio social, que também se transforma, num contínuo processo de

constituição mútua.

A sala de aula é um ambiente propício que exemplifica este processo de

constituição mútua e de práticas sociais. Através da e, na interação, alunos e

5
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professores constituem-se mutuamente, por isso o professor deve entender-se como

um mediador da cultura socialmente  valorizada, ou seja ele é quem promove

condições para que o aluno se relacione com os conteúdos culturalmente

desenvolvidos e compartilhados e possa, então apropriar-se de um conhecimento. 

Portanto a medição não é uma transmissão passiva de conteúdos, como no

modelo tradicional e positivista, e também não ocorre independente do nível do

desenvolvimento. Para uma mediação com qualidade o professor precisa conhecer

de onde o seu aluno parte, quais as tentativas, dúvidas, conflitos e confrontos que o

aluno passa para significar a realidade em que vive. Para  Oliveira (1992, p. 68) “em

cada situação de interação com o mundo social o indivíduo apresenta-se, portanto,

num momento de sua trajetória particular, trazendo consigo determinadas

possibilidades de interpretação e ressignificação do material que obtém dessa fonte

externa”.

Acerca da mediação, Vygotsky (1991), afirma que através da ação do

professor como mediador e do uso de elementos mediadores, tais como signos e

estímulos auxiliares intencionais, a realização de tarefas que exijam maior atenção e

memória pode ser melhorada até que, a cada operação psicológica, se torne

qualitativamente superior e o aluno não precise mais dos elementos mediadores,

pois a memória mediada facilita a lembrança do conteúdo que precisa ser retomado,

sem que este passe por todo o processo de significação novamente. Dessa forma, a

prática pedagógica na vertente histórica-cultural proposta por Vygotsky, envolve

necessariamente os significados compartilhados e os conhecimentos socialmente

elaborados acerca do mundo real.  Além disso, é preciso entender o conceito da

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que será discutido a seguir.

O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP5)

O conjunto de capacidades que uma criança consegue realizar para resolver

determinado problema pode caracterizar o nível de seu desenvolvimento real,

5 Vamos utilizar a expressão Zona de Desenvolvimento Proximal, mesmo sabendo das defesas de outras
expressões como, por exemplo, Zona de Desenvolvimento Iminente, pois consideramos que ela é a de maior uso
e divulgação no Brasil.

6
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contudo, não revela o processo de desenvolvimento em sua totalidade, pois nada diz

sobre o potencial daquilo que pode vir a ser. Para tanto é preciso conhecer e

considerar o nível de desenvolvimento potencial, entendido, segundo Vygotsky

(1991) como a capacidade de realizar tarefas com a mediação de outra pessoa mais

experiente, neste  momento as funções em desenvolvimento, se consolidam por

meio da interferência externa. 

Para Vygotsky (1991), novas aquisições mentais desenvolvidas por meio das

realizações de tarefas mediadas por outrem é fundamental, pois revelam qual o nível

de desenvolvimento potencial, quando a criança consegue realizar tarefas a partir

das mediações, da ajuda de outra pessoa mais experiente, indica mais sobre o seu

desenvolvimento do aquilo que ela consegue fazer sozinha. A partir desse

pressuposto, Vygotsky (1991) critica os testes de inteligência como indicadores do

desenvolvimento cognitivo da criança, pois apontam somente o desenvolvimento

real e não dão margem para aquilo que pode vir a ser, ou melhor, sobre as

possibilidades futuras.

Contudo, apesar de constatarem-se os benefícios da mediação no

desenvolvimento da criança, ele não é homogêneo, pois as crianças não aprendem

da mesma forma, a mediação alcança e repercute em cada um de formas distintas,

conforme a história e o meio de cada criança. Ao longo desse processo de mediação

a criança vai reconstruindo e atribuindo significados  daquilo que lhes é transmitido

pelo grupo cultural com o qual interagem, essas recriações contínuas são

consideradas enquanto a base do processo histórico do sujeito.

Para compreender as ideias de Vygotsky sobre aprendizado, é essencial que

se entenda o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky (1991)

denominou a capacidade de realizar tarefas de forma independente, de nível de

desenvolvimento real; e a capacidade de realizar tarefas com a ajuda dos outros de

nível de desenvolvimento potencial. É a partir da postulação da existência desses

dois níveis de desenvolvimento: real e potencial, que Vygotsky define a zona de

desenvolvimento proximal (ZDP) como: 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas

7
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sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros
capazes. (VYGOTSKY, 1991, p. 97) 

 Sendo assim, a ZDP se refere ao desenvolvimento em processo, que está

por se consolidar. Para tanto, a participação do outro mais experiente é fundamental,

pois resulta no desenvolvimento de formas culturalmente apropriadas. O processo

de desenvolvimento passa por transformações constantes, permeadas pela

qualidade da mediação, daí o papel fundamental das mediações e da interação

social na construção das funções psicológicas humanas, situando aqui também a

importância do professor para a consolidação do processo de desenvolvimento

cognitivo.

Segundo Vygotsky:

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito
poderoso nas pesquisas do desenvolvimento, conceito este que pode
aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de
métodos diagnósticos do desenvolvimento mental a problemas
educacionais. (VYGOTSKY, 1991, p. 98)

A partir do conceito de ZDP, podemos considerar que o desenvolvimento é

mediado socialmente, e que a intervenção pedagógica pode resultar processos de

desenvolvimento, ou seja, a teoria de Vygotsky tem implicação direta e imediata para

o ensino, impulsionando o desenvolvimento, daí a importância da escola para a

constituição do sujeito.

Segundo Vygotsky, Luria e Leontiev (1988, p,115) “Uma correta organização

da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um

grupo de processos de desenvolvimento”, Por isso não só o currículo, mas também

a prática pedagógica devem considerar o nível de desenvolvimento real  e planejar a

partir dele para promover o desenvolvimento potencial, almejando o conhecimento

ainda não conquistado. Ainda para aos autores “existe uma relação entre

determinado nível de desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem”

(VYGOTSKY, LURIA e LEONTIEV, 1988, p.111), ou seja, o ensino deve estar

relacionado tanto ao nível do desenvolvimento  real quanto ao nível do

desenvolvimento potencial.

[...] o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram
atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança.
Ele não se dirige para um novo estágio do processo de desenvolvimento,
mas, ao invés disso, vai a reboque desse processo. (VYGOSTKY,1991, p.
100)
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O professor tem o papel de interferir e mediar efetivamente na ZDP dos

alunos, pois, assim, provocará avanços que não ocorreriam espontaneamente.

Vygotsky (1991, p. 101) afirma que o “[...] bom aprendizado é aquele que se adianta

ao desenvolvimento”, ou seja, quando o aprendizado escolar eleva o nível mental de

desenvolvimento em relação à sua idade cronológica.

Quando o professor considera somente o nível de desenvolvimento real do

aluno, a sua prática pode limitar as possibilidades desse aluno de ampliar o seu

pensamento, ação e sentimentos, ao agir  assim, o professor trabalha com uma

visão também limitada do seu aluno. A mediação do professor deve sempre ir além

daquilo que o aluno já conhece ou realiza sem auxílio, promovendo o

desenvolvimento de um pensamento mais elaborado, rumo àquilo que o educando

não conhece. Na prática pedagógica não devemos desconsiderar o que o aluno

domina em detrimento daquilo que ele pode vir a dominar, pelo contrário, deve-se

considerar o que ele já sabe como ponto de partida para se chegar à ZDP.

[...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados,
esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança. (VYGOTSKY, 1991, p. 101)

Ao desempenhar o seu papel de mediador, o professor  deve promover

situações de interação que provoquem  a aprendizagem e favoreça a aquisição de

novos processos psicológicos superiores. O professor ao mediar o desenvolvimento

do aluno, não é neutro, pois a mediação pode desencadear ações, sentimentos e

pensamentos relevantes para o desenvolvimento potencial do aluno e para as

apropriações dos sentidos e significados do mundo. De acordo com Vygotsky o

papel de outrem é primordial, pois para o autor “nós nos tornamos nós mesmos

através dos outros” (VYGOTSKY, 1989, p. 56). 

Na teoria de Vygotsky, ainda sobre A ZDP, há de se considerar como

primordiais para o aprendizado e desenvolvimento da criança, a interação com

situações lúdicas, É através das brincadeiras que a criança relaciona objetos e

significados a uma determinada realidade, desvinculando o seu pensamento de

9
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situações ou objetos concretos, ou seja, através do faz-de-conta, a criança, de modo

semiótico aprende a lidar com o que é real e com o que é imaginário. 

Nesse faz-de-conta, as  crianças cumprem papeis sociais e representam de

forma marcante as regras da realidade em que vivem, como, por exemplo, ao brincar

de escolinha, a criança reproduz as regras da sala de aula e o “jeito” da professora

de lidar com os alunos; recriando assim uma vivência do cotidiano ou dos modos

culturais de um determinado contexto ou realidade.

[...] o que cria a ZDP é um traço essencial de aprendizagem; que quer dizer,
a aprendizagem desperta uma série de processos evolutivos internos
capazes de operar apenas quando a criança está em interação com as
pessoas de seu meio e em cooperação com algum semelhante. Uma vez
que esses processos tenham se internalizado, tornam‐se parte das
conquistas evolutivas independentes da criança. (VYGOTSKY,1991, p.138)

Para Vygotsky o ato de brincar e o brinquedo promovem aprendizagens e

geram uma ZDP, a partir da qual novas funções psicológicas superiores são

consolidadas, portanto o lúdico tem valor pedagógico. Oliveira (1993, p. 67), acerca

do lúdico afirma que “a promoção de atividades que favoreçam o envolvimento da

criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de

situações imaginárias, tem nítida função pedagógica”, Portanto, a escola,

principalmente em suas séries iniciais, deve valer-se de situações lúdicas para

auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Sobre o brincar

Vygotsky (1991, p.114) afirma que “as maiores aquisições de uma criança são

conseguidas no brinquedo, aquisições que, no futuro, se tornarão seu nível básico

de ação real e moralidade”.

Para que o professor verifique se a sua ação pedagógica está promovendo o

desenvolvimento do seu aluno, ele deve objetivar a compreensão de como o aluno,

mediante seus conhecimentos prévios, conhece e interage com o mundo; e a partir

dessa compreensão qualitativa, precisará planejar a ação pedagógica a fim de

promover a aquisição de novos conhecimentos, para a promoção de aprendizagens

e de desenvolvimentos humanos

Considerações Finais
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A partir desta breve consideração acerca dos estudos de Vygotsky podemos concluir

o quão complexos são os processos de desenvolvimento. Abordamos dois conceitos

basilares para o pesquisador: mediação e Zona do Desenvolvimento Proximal, a

partir dos quais entendemos que a Teoria Histórico-Cultural postulada nos permite

refletir para além do conceito, ou seja, como as implicações destes conceitos

incidem sobre a prática educativa.

Vygotsky nos apresenta um sujeito ativo em seu processo de

desenvolvimento, não determinado pela dimensão biológica e nem está submetido

passivamente às imposições colocadas nos diferentes ambientes e interações que

estabelece em sua vida, pelo contrário, se constitui na sua humanidade, mediado

pela historicidade e pela cultura. Conhecer e refletir sobre os aportes desta Teoria

nos permite ressignificar a realidade posta, tanto no que se refere ao papel da

escola, quanto do professor.
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Resumo: As atuais mudanças sociais, políticas, econômicas e, principalmente, as 

que consubstanciam o mundo do trabalho exigiram um novo indivíduo social. Este 

ser em construção central nos ambientes formais (escola), implica em novos olhares 

e demanda por políticas educacionais e formação docente. Esse artigo   apresenta 

um relato de experiência sobre a prática docente.  Revela o cenário de vivências no 

ensino médio técnico, na rede federal, por meio de uma proposta metodológica que 

une disciplinas em um projeto interdisciplinar. 

 

Palavras-chaves: Ensino médio técnico. Educação. Novas metodologias. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de ensino-aprendizagem sempre foi dinâmico, influenciando e 

sendo influenciado pelos acontecimentos no interior de cada sociedade, com suas 

particularidades e especificidades. Sendo controlado, fortemente, por órgãos 

internacionais, é necessário que o docente seja capaz de refletir e se reconstruir no 

ambiente educacional, uma vez que essas mudanças afetam correntes, concepções 

tanto nos processos metodológicos como a formação docente inicial e continuada. 

Além do que, a literatura sobre educação ainda nos alerta da persistência da 

educação tradicional. Entretanto, positivamente, ela está sendo enfim descontruída e 

novas tendências pedagógicas estão se emancipando, abrindo um local ímpar para 

o profissional e alunado crítico-reflexivo.  São atores capazes de compreender 

cientificamente sua realidade e a dos seus pares no dia a dia, atuam com 

discernimento sobre questões sociais e de forma positiva em prol da coletividade.  

Para construir esse ambiente educativo, o profissional em Educação deve 

pautar suas ações, atividades e condutas compromissadas com o corpo discente, no 
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intuito de formar o sujeito ativo já mencionado. Em nosso entendimento, para o 

alcance desse profissional, que reconheça seu papel transformador é de suma 

importância que este tenha profundo conhecimento das novas tendências 

pedagógicas e filosóficas que permeiam o processo de ensino-aprendizagem, que 

aceite mudanças em sua gestão e organização da aula.  

Enquanto possibilidade de garantir que os docentes conheçam, analisem e 

debatem as novas tendências pedagógicas, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB/1996) ao final, traz no Título IX Das Disposições Transitórias, artigo 

87, no §3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:  “III – 

realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 

utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;”. Ou seja, o 

profissional em Educação possui o direito e dever de uma formação continuada, e 

isso envolve pensar, organizar, mudar a gestão da aula, seu planejamento e planos 

de ensino e técnicas de ensino. 

Para Sacristán, “o debate em torno do professorado é um dos polos de 

referência do pensamento sobre a educação, objeto obrigatório da investigação 

educativa e pedra angular dos processos de reforma dos sistemas educativos.” 

(1999, p.64). A partir desse pensamento, as políticas públicas tornam-se 

fundamentais para garantir a formação continuada, para que o docente compreenda 

as mudanças e participe delas como ator principal, abrindo margens para sua 

transformação intelectual. Acreditamos que é de suma importância o 

acompanhamento de novas técnicas e metodologias, bem como o conhecimento 

das novas tendências pedagógicas, e a LDB/96 normatiza esse nosso 

entendimento. 

  Sobre as tendências pedagógicas, segundo Libâneo (1994), podem ser 

classificadas em dois grandes grupos, a saber: (a) Pedagogia Liberal (tradicional, 

renovada progressivista, renovada não diretiva, tecnicista) e (b) Pedagogia 

Progressista (libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos). O autor esclarece, 

ainda, que não podemos encontrar na forma pura essas tendências, e em que 

alguns momentos são mesclados seus princípios.  
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 Atualmente, a tendência crítico-social dos conteúdos é a linha mestra das 

ações no ambiente educacional. O entendimento dessa tendência é protagonizar o 

indivíduo, o professor é um mediador do processo na busca de trazer e/ou formar 

um indivíduo crítico-reflexivo, corresponsáveis pela realidade que os cercam. 

Dessa forma, nosso caminho metodológico foi uma revisão bibliográfica por 

leituras que permeiam as novas tendências educacionais, bem como autores que se 

preocupam com a Educação integral e técnica. 

Assim, este artigo tem por objetivo relatar as vivências no desenvolvimento de 

ações que resultassem no envolvimento de diversas disciplinas em núcleos comuns, 

mostrando as barreiras e os pontos positivos.  

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Este artigo foi fruto da experiência obtida com o desenvolvimento de um 

projeto interdisciplinar, com alunos da Educação de Jovens e Adultos, na rede 

federal na cidade de Jataí. Os alunos participantes estavam cursando o segundo e 

terceiro períodos do curso técnico em Edificações. O curso possuía duração de oito 

períodos. O período escolhido baseou nas turmas com maior concentração de 

discentes evadidos. 

Pensar em Educação no Brasil é algo extremamente caloroso do ponto de 

vista do debate. Especificamente o Ensino Médio, última etapa da educação básica, 

soma diversos problemas, tais como a questão da qualidade, acesso e permanência, 

e ainda sobre sua identidade. 

Essa situação é histórica, vinda de um atraso por um projeto que tivesse 

realmente calcado em políticas públicas para a área educacional. Esse tardio 

processo da democratização da Educação pública no Brasil trouxe em seu bojo 

saldos negativos, e na tentativa de reverter essa situação, que atualmente 

organização da Educação Integral no Ensino Médio, alia os conhecimentos 

científicos de uma área técnica ao ensino médio.  

Diante dessa perspectiva, realizamos uma revisão bibliográfica para melhor 

demonstrar e compreender o cenário e termos um profundo embasamento teórico, 



 
 
 
 
 
 
 

4 

 

4 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

como ponto de partida para realização da proposta de projeto interdisciplinar. Foram 

realizadas leituras das leis que regem o sistema educacional brasileiro, de clássicos 

e contemporâneos da Educação para projetar um caminho seguro para o 

desenvolvimento do projeto em questão.  

Durante o projeto, foram aplicados questionários para o corpo discente, como 

medida de análise para avaliarmos se os objetivos estavam sendo alcançados. 

 

Transformando o ensinar 

 

        Com a criação do Curso Técnico em Edificações na modalidade PROEJA1 no 

Centro de Educação Tecnológica de Goiás- CEFET- Unidade Jataí, (hoje Instituto 

Federal de Educação), cujo público-alvo eram alunos que, na sua maioria, já 

trabalhavam na área, foi necessário reorganizar toda a estrutura metodológica para 

melhor acolher esse alunado. O processo de ensino-aprendizagem requeria um 

novo olhar, pois trabalharíamos com muitos desafios.  

 E para alcançar esse olhar inovador, tínhamos já à compreensão dos saberes 

docentes, que significa que temos em cada professor/a um rol ímpar de 

experiências, vivências, vontades e interesses que formam sua identidade, e que 

essa não está isolada no tempo e espaço, côngrua com todo um movimento 

histórico, e traz embates nas suas ações profissionais (TARDIF, 2002). 

As diversas reuniões deixaram essa situação clara, e os desafios estavam em 

reunir tantos olhares para um olhar voltado para o alunado e suas características 

que envolvem o público da Educação de Jovens e Adultos.2 

                                                 
1 PROEJA é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na 

Modalidade de Jovens e Adultos, que tem por objetivo oferecer oportunidade da conclusão da educação básica, 

juntamente com a formação profissional àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular. 
BRASIL. Fonte: Decreto Nº 5.840, de 23 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

Brasília, DF: 24 de junho de 2006.  
 
2
 Alunos Jovens e Adultos- EJA- geralmente possuem como características gerais e centrais: trabalhadores, pais 

de família, mãe chefe de família, tempo maior de 10 anos fora da sala de aula. Fonte: SCHEIBEL, Maria Fani e 

LEHENBAUER, Silvana (Orgs.). Saberes e singularidades na educação de jovens e adultos. Porto Alegre: 

Mediação, 2008. (p. 141-175). 
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 Dentro das reuniões, organizamos planos de estudos com a equipe estrutural 

da criação do projeto, ao qual fazia3 parte, foi levantado o seguinte panorama: Na 

formação do trabalhador, a educação passa por duas vertentes diferentes e 

importantes, que se unem na formação formal. A primeira é a vertente da 

profissionalização. Nesse caso, a escola tem como papel principal preparar esse 

aluno para o trabalho usando técnicas de que o mercado necessita. A segunda é a 

vertente da intelectualidade. A escola, nesse caso, deve preparar o aluno para ser 

uma pessoa crítica e capaz de lutar pelos direitos deles e solidarizar com aqueles 

que desconhecem os seus próprios direitos. 

Foi pensando em formar um cidadão pleno, como sugerido acima, que 

tivemos a gênese de trabalharmos de forma interdisciplinar, em que as peças 

centrais de cada ciência – Matemática, Português, História, Arte, Sociologia- 

(conceitos, conteúdos, fórmulas e etc.), e cada disciplina com seu professor regente 

iria fazer “as pontes de ligação”, que ao final o alunado pudesse observar, analisar, 

refletir sobre o todo. 

 Com as falas dos alunos, com os debates da equipe estrutural do projeto e à 

luz do entendimento de Tardif (2002), o grupo amadureceu novas ideias, refletindo 

sobre a questão que o professor é também uma produção social, e como tal, capaz 

de modificar-se por um intenso processo de reavaliações, sendo também produto do 

interior das escolas, devendo sempre revisar suas ações e modos de ensinar.   

     Entre os modos de ensinar, optamos pela interdisciplinaridade, pilar fundamental 

do projeto, e foi concebida como um elo entre o entendimento das disciplinas nas 

suas mais variadas áreas é a profunda reflexão que os diversos saberes se 

complementam. Tendo como importância abranger temáticas e conteúdos 

permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, aonde as aprendizagens 

são ampliadas. Para tal,  

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 

                                                 
3
 Fala da professora Carmencita. 
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comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados. BRASIL (1999, p.89) 

 

Entre as riquezas do projeto, foi animador por parte de todos os envolvidos, 

essa constatação do poder e da influência da interdisciplinaridade.  

Voltando ao projeto, esse teve duração de um ano, foi realizado com o 2º 

período/3º período, com 16 (dezesseis) alunos. Trabalhamos com grupos compostos 

por quatro alunos. O projeto idealizado na disciplina de Matemática com os 

conteúdos de Geometria Plana e Geometria espacial, e a partir dessa ciência somar 

as demais, ao qual vamos ver a seguir.  

Ao iniciar os estudos de Geometria Plana, foram explorados os perímetros e 

as áreas de todas as formas geométricas planas conhecidas, logo após esses 

estudos a proposta foi a realização de um croqui4 de uma loja, seguindo todos os 

critérios solicitados pela professora, envolvendo tamanho, medidas, ou seja, todas 

as dimensões necessárias para a confecção do trabalho. Esta atividade foi 

desenvolvida nas aulas de Desenho Técnico, com o auxílio do professor, teve por 

objetivo ser capazes de representar a ideia de um produto, de formas, dimensões e 

posições. Essa etapa foi concretizada com sucesso. Na Geometria Espacial, 

participaram os professores de biologia, arte, história e língua portuguesa, cada um 

envolvendo sua ciência com elos interligados. 

  No primeiro momento, foram trabalhadas as formas geométricas estudando  

as principais características,  o perímetro, a área, bem como a reprodução das 

mesmas em tamanho ampliado. Foi proposto aos alunos a confecção de todas as 

formas em cartolina, ampliadas 100 vezes maior que o molde entregue na aula.  

Com elas teriam que criar numa maquete um trabalho futurista/modernista com as 

peças criadas nas aulas de arte, foram feitas maquetes representando museus, 

clubes e condomínios. O trabalho foi apresentado de duas formas: levar a frente da 

sala e expor o porque das escolhas das formas geométricas e quais foram as 

intenções ao obter aquele visual final. O trabalho foi apresentado na feira de 

Ciências no CEFET naquele ano.  

                                                 
4
 Um esboço em forma de desenho. 



 
 
 
 
 
 
 

7 

 

7 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

No segundo momento foi a visita técnica a uma olaria, que tinha por objetivo 

fabricar tijolos ecológicos, o que estava sendo trabalhado na disciplina de Biologia, 

cuja a professora acompanhou na visita técnica. Os técnicos na olaria apresentaram 

o material utilizado que eram sobras de construções, bem como, a quantia exata de 

materiais a ser usado nas máquinas, para que obtivessem um tijolo bem consistente. 

A terceira etapa, depois que foi trabalhado nas disciplinas de arte e história, a 

evolução das construções, foi à vista técnica as cidades de Pirenópolis/Goiás e 

Brasília/DF, cujo objetivo era retratar as construções nos séculos anteriores, as 

construções modernistas de Oscar Niemeyer. Fechando então o trabalho com os 

relatórios orientados pela professora de Língua Portuguesa, descrevendo todas as 

etapas do projeto e a importância dos conhecimentos adquiridos para o Técnico em 

Edificações trabalhar em uma construção civil. Ao ler os relatórios pudemos 

constatar a importância de trabalhar interdisciplinarmente, as teorias de sala foram 

vivenciadas na prática. A fragmentação deve ser superada com o todo. 

Segundo Petraglia, subsidiada pelas ideias de Morin, 

 

 O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes, 
peca tanto quantitativa como qualitativamente. Não oferece, através 
de suas disciplinas, a visão do todo, do curso e do conhecimento uno, 
nem favorece a comunicação e o diálogo entre os saberes; dito de 
outra forma, as disciplinas com seus programas e conteúdos não se 
integram ou complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e 
de globalização, que favorece a aprendizagem. (2001, p. 69). 

 
   A reflexão do grupo centrou em torno de que o trabalho com Projetos 

interdisciplinares vem diminuir e reduzir a fragmentação do conhecimento nas 

disciplinas, mostrando a integração das disciplinas como um todo. 

Conforme Hamze (s/d), aprendizagem é um processo de mudança de 

comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, 

neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre 

estruturas mentais e o meio ambiente. De acordo com a nova ênfase educacional, 

centrada na aprendizagem, o professor é coautor do processo de aprendizagem dos 

alunos. Nesse enfoque centrado na aprendizagem, o conhecimento é construído e 

reconstruído continuamente.  
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A interdisciplinaridade, portanto, não precisa necessariamente de um projeto 
científico. Pode ser incorporada no plano de trabalho do professor de modo 
contínuo; pode ser realizada por um professor que atua em uma só disciplina 
ou por aquele que dá mais uma, dentro da mesma área ou não; pode, 
finalmente, ser objeto de um projeto, com um planejamento específico, 
envolvendo dois ou mais professores, com tempos e espaços próprios. 
(Referenciais Curriculares do Estado do Rio Grande do Sul: Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias/ Secretaria de Estado da Educação- Porto 
Alegre, 2009, p. 125). 

   
Considerando que a interdisciplinaridade é um assunto amplo e complexo, no 

que diz respeito às práticas educacionais, principalmente no que se refere ao ensino 

de matemática, realizamos este trabalho o marco inicial para nortearmos as 

atividades futuras como educadores. 

A interdisciplinaridade na escola vem complementar as disciplinas, criando no 

conceito de conhecimento uma visão de totalidade, em que os alunos possam 

perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de vários fatores, que a 

soma de todos, formam uma complexidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A experiência desse projeto permitiu que o grupo de professores/as tivessem 

novos e diversos olhares, tanto sobre a prática educacional, sobre a importância de 

fortalecer os laços profissionais, de melhor compreender o aluno da educação de 

jovens e adultos em suas necessidades e interesses ímpares, que a formação deve 

ser contínua e que mudanças metodológicas são necessárias, principalmente as que 

implicam na aproximação das diversas ciências.  

 Não há dúvida que o caminho é longo e árduo, pois é uma mudança 

estrutural, de identidade, de vontades, de conhecer profundamente o que iremos 

distribuir em forma de conhecimento em relação ao que é produzido socialmente, e 

como os indivíduos podem se apropriar desse conhecimento. 

 Conseguimos alcançar uma ação-reflexão das nossas próprias ações e suas 

consequências na vida dos alunos, repensando em nossas identidades e trajetórias 

e como isso implica diretamente no processo de ensino-aprendizagem, no intuito de 

repensar e reconstruir. 
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 Com relação aos alunos, observamos que novas possibilidades de atuação, 

construção e agem como fortalecimento de sua autoestima. Novos interesses foram 

despertados, sentido pelas questões que formulavam, pela curiosidade que 

apresentavam, e um novo sentimento de pertencimento foi criado em relação à 

escola. Começaram a sentir-se realmente parte integrante desse universo. 

 Fechamos esse projeto abertos as novas possibilidades, fortalecidos, 

integrados e focados a apoiar as ações da coordenação; estabelecer um tema de 

interesse do grupo de professores EJA para ser debatido em cada semestre; 

retomar a discussão do Projeto de Curso (convocação, comissão);  exigir da gestão 

institucional um regulamento para EJA; pensar, coletivamente, um em modo de 

escutar mais os anseios dos discentes; realizar reuniões com os representantes 

discentes e a coordenação para tratar questões de interesse discente; incentivar 

aulas integradas de duas ou mais disciplinas;  promover planejamentos coletivos e 

integrar mais as disciplinas; fortalecer o grupo por meio de projeto de pesquisa; 

buscar agência de fomento: estudar os temas que estão nos angustiando (evasão, 

políticas públicas para a EJA, formação continuada para docentes, material didático); 

identificar já no primeiro período os discentes com maior dificuldade e prestar-lhes 

mais atendimento. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: LIMITES E POSSIBILIDADES DA RELAÇÃO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO 
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Simpósio Temático 2: Políticas, Gestão e Formação docente 

 

Resumo: Esse trabalho refere a uma pesquisa em andamento em que preocupa 

compreender os limites e as possibilidades da formação de professores da educação 
infantil. O trabalhador docente, principalmente na Educação Infantil (EI), deve-se 
entender que os processos educativos não são espontâneos nem naturais, em 
contrapartida, demanda do professor um planejamento cuidadoso, direto e 
intencional. Objetivamos com tais discussões, analisar os limites e as possibilidades 
da formação docente que orientam a relação trabalho e educação sob a lógica do 
capital e permitir que o leitor compreenda o quanto o papel do educador deve ser 
consciente dos processos que permeiam a vida e da participação na prática social. 
Com os respaldos teóricos em Kuhlmann Junior (1998), Raupp e Arce (2012), Arce e 
Baldan (2012), Saviani (2012), Prado e Azevedo (2012), Alvarenga (2012), dentre 
outros, destaca-se elementos do processo de constituição da identidade do 
trabalhador da EI, bem como sua formação. A partir desses estudos e de uma 
pesquisa empírica serão analisados como as concepções de formação docente tem 
ocorrido nas reformas e seu impacto no trabalho docente na esfera da educação 
infantil. 
 
Palavras-chave: Trabalho docente. Educação Infantil. Formação. 

 

Introdução 

 

O presente estudo tem como objeto de investigação o trabalho docente das 

educadoras de Educação Infantil, especificamente daquelas que estão à frente do 

trabalho educativo nas instituições de atendimento as crianças de 0 a 5 anos. 

Corresponde a uma pesquisa em andamento que compreende o papel do educador 

enquanto agente de transformação e sujeito consciente do trabalho educativo como 

                                                
1 Mestranda do programa de Pós-Graduação em Educação da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, 

(PPGE/REJ/UFG), Jataí- Goiás. E-mail: mary.lima.706@gmail.com. 
2 

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás-Faculdade de Educação.  Professora da 

Universidade Federal de Goiás e professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. 

Universidade Federal Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. Email: laisleni@gmail.com  
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atividade organizada, planejada e intencionalmente dirigida. Preocupa-se em 

evidenciar que a formação do professor não deve ser alicerçada em uma concepção 

arraigada de ideologias e propostas que contribuem para a expansão e exploração 

do capital, em contrapartida, têm suas contribuições na esfera política, social, 

cultural e econômica, portanto, o trabalho docente, principalmente na EI, deve-se 

compreender que os processos de apropriação do conhecimento não são 

espontâneos nem naturais, mas são desenvolvidas no processo de formação, desde 

o nascimento e em todo o processo de toda escolaridade, bem como nas diferentes 

práticas educativas. 

O tema em questão adquire caráter indispensável no meio social e na 

formação do ser humano, pois parte da compreensão da formação que norteiam a 

relação trabalho e educação na sociedade do capital.  Promover a discussão do 

exercício docente comprometido no desenvolvimento das propriedades 

essencialmente humanas é debate central dessa pesquisa, compreendendo que se 

faz necessário a transformação histórica do ser humano em direção a um ideal 

superior, abolindo as condições e instituições que alienam o trabalho e o 

trabalhador. 

Perante esse desafio apresentado e diante da realidade educacional e social 

em que nos encontramos nos últimos anos, especificamente a partir da década de 

1990, manifestam, portanto, as seguintes indagações: quais os elementos e 

significados da trabalhadora da EI? Como as interferências sociais repercutem na 

formação docente? Qual o impacto dessas interferências no trabalho com crianças? 

Qual a importância da intencionalidade do trabalho na EI e de sua qualificação 

específica para atuar nessa etapa de educação? 

Em busca da sistematização de tais indagações, como é uma pesquisa em 

andamento, analisamos os elementos históricos do processo de constituição do 

trabalho na EI, bem como a formação dessa trabalhadora, fundamentados nos 

autores Kuhlmann Junior (1998), Marx (2002), Raupp e Arce (2012), Arce e Baldan 

(2012), Saviani (2012), Prado e Azevedo (2012), Alvarenga (2012), dentre outros, 

nos quais abordam aspectos históricos da formação docente e como essas têm 

ocorrido nas reformas educacionais a partir da década de 1990, assim como 
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identificaremos os elementos constitutivos do trabalho docente com crianças 

menores de 5 anos.  

Para o desenvolvimento dos elementos norteadores da construção dessa 

pesquisa, faz-se necessário uma discussão da formação docente na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica, que segundo as contribuições de Saviani (2015), se faz 

necessário à universalização de uma escola unitária que desenvolva as 

potencialidades ao máximo dos indivíduos, ou seja, a formação onilateral, no qual 

conduz ao desenvolvimento pleno das suas faculdades espirituais-intelectuais. O 

que implica deixar o terreno da utopia e a mera aspiração ideológica, romântica ou 

moral para se transformar numa exigência do próprio desenvolvimento do processo 

produtivo. Dessa forma que entenderemos o papel do professor na sociedade atual, 

que segundo Lima (2010) é formar para uma sociedade construída historicamente e 

não em simples conformadores de conhecimentos fragmentados. 

 

Concepções de formação docente: algumas questões a pensar 

 

Sabemos, portanto, que muitas foram as lutas para que as instituições de EI 

fossem integradas ao sistema educacional. E hoje, ainda muitas são consideradas 

como instituições que não produzem ensino e aprendizagem, apresentam um 

caráter assistencialista que se limita apenas ao cuidado e assistência; decorrente ao 

fato de muitos autores, destacarem que os saberes e competências do educador, 

que possibilita uma boa prática, são diferentes dos saberes científicos e 

disciplinares, muitos acreditam que para atuar na EI não é necessário uma formação 

sólida, não se utiliza da teoria e esta se limita apenas na experiência.  

Tais concepções resultam uma série de consequências no campo 

educacional, tanto em relação à formação do professor, quanto à formação da 

criança. O professor sofre um violento processo de descaracterização e 

secundarizarão de seu ofício, e a constante busca pela sua identidade. Já na 

criança, pode ocorrer a insuficiência do seu pleno desenvolvimento, e 

principalmente, a incapacidade do efetivo exercício da profissão docente; assim, a 

formação do profissional que atua na EI, caminha, para uma direção centralizada no 
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conhecimento empírico, ou seja, o conhecimento articulado na experiência e na 

observação, esvaziado de arcabouço teórico, como as autoras Raupp e Arce (2012) 

descrevem, deixando de lado o conhecimento elaborado e científico.  

Arce (2004) apresenta algumas concepções no campo da educação que se 

constitui para uma verdadeira “pedagogia antiescolar”; uma pedagogia que defende, 

a criança como única responsável na construção dos seus próprios significados do 

mundo, o que dispensa a influência e o envolvimento do adulto e do professor nesse 

processo, reduzindo a sua prática a uma mera participação na sala de aula, 

interferindo o mínimo possível; pois segundo essa pedagogia, a educação deve 

acompanhar o desenvolvimento espontâneo da criança, por meio de um trabalho 

baseado no lúdico, no prazer. 

Esse processo em que centraliza a formação do professor somente na 

experiência, no imediato, traz como consequência uma descaracterização do 

profissional da EI, pois à medida que descartam a transmissão de conhecimentos 

científicos, consequentemente, como destaca Marsiglia e Martins (2013), “o 

professor cai numa armadilha que o transforma em figura decorativa que desvaloriza 

seu papel, sua formação e as condições objetivas de realização de sua atividade” 

(MARSIGLIA e MARTINS, 2013. p. 98). Sendo assim, encontram-se comprometidas 

as possibilidades para o desenvolvimento das propriedades ontológicas essenciais 

dos seres humanos, como afirma Martins (2004). 

Nesse sentido, de acordo com as autoras, a ideia do educador de naturalizar 

o desenvolvimento das crianças, como únicas responsáveis pela aquisição do 

próprio conhecimento, que contém o saber, a bondade e a solidariedade humana, 

permeia o processo de fetichização da infância. 

Por isso, Raupp e Arce (2012) compreendem e nos levam a refletir que a 

discussão a respeito da formação de professores deve considerar as transformações 

sociais que são produzidas na história. Transformações que não são instantâneas, 

isoladas, muito menos lineares, mas são resultados de leis objetivas presentes no 

trabalho e nas relações sociais.  

Os debates sobre formação de professores para atuar na EI se intensificaram 

nas políticas educacionais e nos debates acadêmicos a partir da Lei de Diretrizes e 
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Bases de 1996. Segundo Raupp e Arce (2012), esses debates foram submetidos às 

fortes influências dos organismos neoliberais que, por meio de uma série de 

documentos, trouxeram análises, propostas que direcionaram a formação dos 

professores e orientavam as políticas educacionais, especialmente as brasileiras. 

Essas reformas educacionais que estão sob influência dos organismos 

neoliberais, modela um perfil de professor, que, de acordo com as autoras, é 

preocupante. Esse novo perfil, era (e ainda é) estritamente fundamentado em ter 

competência técnica e ser inofensivo politicamente. De fato, quando citamos 

Shiroma (2003), esta destaca que, a formação desse novo perfil é de limitar os 

educadores em saber apenas as técnicas, ou seja, ter habilidades, tais como: 

apagar um quadro, saber recortar diferentes atividades, dar banho, saber cuidar, 

entre outras habilidades e, ser acrítico em relação ao seu exercício, não demonstrar 

autonomia, nem capacidade de reflexão sobre a prática.  

Assim, aquele que não consegue ser ajustado a este perfil, não torna 

adequado a sua função; por isso, segundo a autora, trata-se de uma reforma 

alinhada a nova ordem mundial, que procura adequar-se as políticas educacionais e 

de desenvolvimento econômico, retomando ao fato que essas políticas influenciam 

diretamente na formação dos docentes da EI. 

Por isso, percebemos de fato que a formação de professores carece de 

concepções de formação que possibilitem a compreensão de conhecimentos 

científicos, e de conhecimentos que contrapõem a essas políticas existentes 

atualmente.  

Convém destacar que, segundo Martins (2004), o trabalho, como atividade 

vital humana, só se realiza por um projeto ideal, na dimensão teleológica, ou seja, na 

práxis; o trabalho por sua vez é inserido no centro da humanização dos indivíduos, 

fator este, que é essencial no processo histórico, implica efetivar a atividade 

objetivadora social e consciente, de forma cada vez mais universal e livre, implica 

romper com as barreiras biológicas de sua espécie, e a compreensão ontológica do 

homem a partir do trabalho efetivado ontologicamente, no qual apenas se concretiza 

à medida que são superadas as relações determinadas pela alienação. 
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Até o processo de humanização, de socialização se coloca em debate, pois, 

os que defendem a formação dos professores pautada apenas no empírico, 

consequentemente, consideram que o processo de socialização define a sociedade, 

buscam a construção de seus conhecimentos a partir da observação das interações 

sociais e a partir das reflexões sobre o cotidiano em si. Porém, Raupp e Arce (2012), 

criticam efetivamente ao afirmar que tanto a criança e o adulto são seres sociais e 

ontologicamente iguais, podendo afirmar que, a socialização das crianças é 

determinada pela sociedade. É fundamental no trabalho docente, compreender a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, ou seja, é necessário compreender o 

processo de humanização na qual a criança percorre e apreensão correta dos meios 

e dos fins, resultando na objetivação de suas capacidades e habilidades. 

Para entender as implicações do trabalho docente na educação infantil e as 

possibilidades de um projeto educativo comprometido com as mudanças da 

sociedade, é preciso ter clara a concepção de quem é o homem que se educa? 

Quem é o homem que se quer formar e qual sua relação com o trabalho.   

A concepção que a autora retrata sobre o papel do professor é de oferecer o 

conhecimento objetivo dos significados, não aceitando a subjetividade como 

facilitador do conhecimento. Porém o processo de formação no trabalho docente 

vem sendo cada vez mais precária, por meio das tendências neoliberais, a educação 

passa da esfera política para a esfera do mercado, implicando mudanças 

significativas para a escola e principalmente para o trabalho dos professores.  

  

Considerações Metodológicas 

 

Por meio de uma revisão bibliográfica de alguns autores que tratam os 

conceitos trabalho, educação e formação de professores, tais como: Mascarenhas 

(2012), Kuhlmann Junior (1998), Lima (2005, 2010), Arce (2004, 2007), Arce e 

Dandolini (2009) e entre outros que auxiliaram na construção dessa pesquisa, 

discutimos a relação trabalho e educação na formação de professores em EI. 

Na perspectiva da abordagem materialismo histórico dialético – que surge 

para superar a separação entre o sujeito e objeto e compreender como o homem 
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relaciona com a natureza – procuramos compreender como a formação docente têm 

ocorrido nas reformas, evidenciando o impacto no trabalho com crianças pequenas. 

Portanto, é preciso considerar os processos da natureza e da sociedade em sua 

conexão, reciprocidade e transformação como destaca Bazarian (1994). 

As discussões iniciam a partir das reformas educacionais de 1990, pois como 

mencionamos, nessa década que o tema em questão “formação de professores” se 

intensificou, entretanto, isso se deu sob forte influência dos princípios neoliberais, 

uma série de documentos desencadeou um novo perfil de professor, como 

mencionado anteriormente, professor tecnicamente competente e politicamente 

inofensivo, influenciando diretamente na formação dos professores da EI. 

Como este trabalho está em andamento, para coleta de dados, propõe-se 

uma entrevista3 semiestruturada com os professores da EI da rede municipal de 

Jataí, por ser a maneira em que há melhor compreensão a respeito formação e das 

mediações da trabalhadora da EI, e tendo as respostas da entrevista em mãos, sua 

análise será significativa para apreensão de nosso objeto de pesquisa.  

Para o procedimento da entrevista, a priori selecionamos 12 (doze) 

instituições – correspondente ao número total de instituições no município – para 

registrar as características gerais e conhecer o perfil das trabalhadoras da EI. Após 

conhecer o perfil das professoras e a formação das mesmas, partiremos para a 

entrevista semiestruturada. Para tal proposta, dividimos as instituições por regiões 

norte, sul, leste e oeste e para cada região sorteamos uma instituição de EI; ou seja, 

4 (quatro) instituições foram escolhidas para a segunda etapa da entrevista, com 

objetivo de abordar aspectos da formaçao inicial, aspectos práticos e concepções 

que envolvem o trabalho como professora. O objetivo deste estudo é possibilitar a 

reflexão sobre a formação do professor para o trabalho na Educação Infantil.  Não é 

uma pesquisa para diagnosticar problemas do trabalho dos profissionais da 

Educação Infantil, mas para apontar as mediações que nos possibilitem refletir os 

                                                
3
 Nosso projeto já foi aprovado em reunião pelo colegiado de Pós-Graduação em Educação e 

em reunião ordinária do colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e 

letras (UFG- Regional Jataí). Tendo sido submetido a Plataforma Brasil, estando em processo 

de aprovação no Comitê de Ética da (UFG). 



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

8 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

elementos que constituem o trabalho docente com crianças menores de 5 anos e o 

papel do educador na prática social. 

Essa reflexão justifica no principio do materialismo histórico-dialético, o qual 

destaca Gamboa (2007), que nesse método nenhum fenômeno está isolado ou 

separado da realidade, ao contrário disso, está inserido em um conjunto de 

contextos mais amplos e complexos que determinam as condições atuais. Portanto, 

essa pesquisa, ao fim e ao cabo, se preocupa em evidenciar a formação e os 

significados do trabalho do professor especificamente na EI.  

 

Resultados 

 

De acordo com Alvarenga (2012) as reformas educacionais constituídas 

recentemente apontam um novo cenário social e cultural para as escolas e 

professores no qual interferiram inevitavelmente na sociedade brasileira. A chegada 

da tecnologia (TV, computador, internet, TV a cabo, entre outros) possibilitou, por um 

lado, a agilidade de informações, por outro lado, entretanto, decentralizou a escola 

como transmissora de conhecimento; essas mudanças, por sua vez, atingiram não 

somente as escolas, mas também, outros segmentos como, as famílias e as 

instituições sociais, o que antes era claramente estabelecido como função ou papel 

na sociedade, agora, com as novas formas de organização são fragilizadas nesse 

processo. 

Segundo a autora mencionada, as mudanças transformaram, de fato, o 

trabalho dos professores, transformaram sua imagem social, a valorização da 

sociedade em relação aos sistemas educativos, a descaracterização da identidade 

docente e, vários fatores que correspondem ao contexto da escola e no trabalho do 

professor. Sobre essa situação a autora descreve, que as vivências nas quais os 

professores tem enfrentado atualmente, são uma série de mudanças sociais que 

modificam a realização do seu trabalho, tornam-se, portanto, os únicos responsáveis 

pelo sucesso ou fracasso na educação por geralmente, na prática não conseguirem 

sozinhos agir com tantas mudanças; além de que a identidade do professor se 

encontra ameaçada, por serem responsabilizados pelos problemas ocorridos no 
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sistema educacional, são obrigados a converter em assistentes sociais, educadores 

e psicólogos. 

Desse modo, entendemos o porquê, em geral, consideram os professores 

como os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos e também da escola; 

de acordo com a autora, as exigências que acompanham essas mudanças 

infelizmente são esvaziadas de condições de trabalho satisfatórias, o que 

impossibilita realizar a tarefa educativa de forma adequada, os professores, portanto, 

são forçados a ter novas práticas e saberes no exercício docente, fazendo-os 

realizar várias atividades, e tornando ao final um mero “dador de aulas” ou, no caso 

da EI “cuidador de crianças”, isso acarreta um processo de desprofissionalização de 

professores, no qual se refere às condições precárias que o docente enfrenta, como 

a desvalorização salarial, a jornada de trabalho e o número de alunos por sala. 

É preciso destacarmos a importância das políticas públicas educacionais e a 

forte influência que as mesmas têm nas condições de trabalho das professoras, 

especialmente nos da EI. A relevância de tal reflexão, como afirma Martins (2012), 

efetua de fato, a valorização da profissionalização docente e suas condições de 

trabalho, o que conduz em direção do questionamento a historicidade da existência 

humana e as possíveis transformações. 

E para as possíveis transformações, é preciso que o trabalho dessas 

professoras seja consciente em transmitir as novas gerações, aquilo que os seres 

humanos conquistaram ao longo da história humana. Essa transmissão não ocorre 

de forma natural e nem mecânica, para apropriar da cultura é preciso possibilitar aos 

indivíduos a apropriação das mediações entre sujeitos e realidade, e esse processo 

depende da educação, uma prática social que define o conjunto das relações 

sociais. 

 

Considerações Parciais 

 

Como já descrito antes, sendo uma pesquisa em andamento, chegamos as 

considerações parciais em relação ao processo da pesquisa. Cabe relembrar que 

buscamos uma compreensão crítica sobre o dado fenômeno, partindo do 



 
 
 
 
 
 
 

10 

 

10 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

pressuposto, que a formação do trabalho docente é permeada de condicionantes 

históricos, como vivenciamos na realidade educacional e social na sociedade 

capitalista.  

A lógica da boa formação e da educação de boa qualidade não se enquadra 

pela lógica do mercado de trabalho e da empresa; a educação como destaca 

Mascarenhas (2005) não é mercadoria e sim um direito social. Infelizmente, na 

sociedade do capital, o que presenciamos é um ensino cada vez mais aligeirado e 

uma formação para subordinação e adaptação as demandas da esfera produtiva.  

Essa pedagogia do capitalismo intensifica uma descaracterização no papel da 

escola e do professor. A escola que deveria ser lócus para construção do homem 

onilateral, tem se reduzido aos princípios do adestramento e de uma educação para 

subordinação e alienação. O professor, por sua vez, tem sua atuação em práticas 

esvaziadas que preparam o indivíduo para que atenda o mercado, modelado em um 

perfil inofensivo politicamente e formando sujeitos para o modo de produção 

capitalista.  

Nesse cenário, a formação do professor, como destaca Marsiglia e Martins 

(2013), encontra pautada em saber fazer, conhecer, conviver e ser, isto é, no lema 

“aprender a aprender”. A formação vinculada a essas ideologias resulta na 

fetichização da infância, o professor deixa de ensinar e reduz a sua prática a uma 

mera participação na sala de aula e transforma o trabalho da escola e do professor, 

em um simples acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

Ao contrário do que atualmente se pensa e propaga, não se formam 

indivíduos autônomos quando se adota o lema “aprender a aprender”. Se 

consideramos o educador como figura indispensável, ele precisa ser bem formado, 

remunerado e participar continuamente de formação de qualidade. Isso significa que 

os conteúdos de sua formação não podem ser aligeirados e nem se concentrar nos 

“saberes e fazeres docentes” esvaziados dos referenciais teóricos que os sustentam. 

Cabe à escola organizar o conteúdo escolar de maneira intencional e 

humanizadora, para que o individuo se aproprie da essência dos fenômenos e 

compreenda a realidade objetiva. Nessa direção, não é qualquer conhecimento que 

permite essa representação legítima da realidade. Marsiglia e Martins (2013) 
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enfatiza que a seleção e a garantia de transmitir tais conteúdos na escola passam, 

portanto, “pelo compromisso político com a formação dos indivíduos emancipados, 

maximamente desenvolvidos, que possam contribuir com a transformação social, 

objetivando a superação do modo de produção capitalista” (MARSIGLIA e 

MARTINS, 2013, p. 103). 
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Resumo: Este trabalho apresenta as produções científicas referentes ao Trabalho 
Docente, Trabalho Docente na Educação Infantil e o Plano Municipal de Educação 
(PME), entre 2004 a 2014. O estudo teve como fonte de consulta o banco de 
dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e as palavras-chave utilizadas foram: Trabalho docente, Trabalho 
docente na Educação infantil e Plano Municipal de Educação. A pesquisa é de 
caráter qualitativo e exploratório com análise bibliográfica e documental. No decorrer 
do levantamento de trabalhos, foi percebido uma relação considerável de pesquisas 
sobre o trabalho docente, mas apenas 25 se aproxima da pesquisa proposta. 
Quanto à pesquisa sobre o Plano Municipal de Educação (PME) de Goiânia não foi 
encontrado nenhuma pesquisa. Por essa razão, a proposta dessa pesquisa, tem 
grande relevância para se pensar como as metas e estratégias do PME são 
pensadas e executadas para garantir a qualidade na educação. O Objetivo da 
pesquisa é problematizar o trabalho docente na educação infantil presentes no PME 
de Goiânia. Para auxiliar na análise contaremos com a contribuição dos principais 
autores: Arce (2010); Brasil (1996); Goiânia (2015); Kuhlmann Jr (2015); Lakatos 
(2010); Oliveira (2014), Saviani (1999); Shiroma (2002).  
 
Palavras-chave: Trabalho Docente. Educação Infantil. Plano Municipal de 

Educação. 

 

Introdução 

 

Além de a Educação Infantil ser um direito da criança, um fator econômico 

impulsiona os interesses em implementar a sua oferta, que é o aumento de vagas no 

intuito de formar os trabalhadores desde a mais tenra idade. Desta forma, o trabalho 

                                                 
1 Pós-graduanda do programa de Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, 

Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. lilianjaq@gmail.com.  
2 Professora Doutora, do Programa de pós-graduação Mestrado em Educação pela Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), Jataí, Estado de Goiás. elizabethraimann@gmail.com. 
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docente é percebido como um trabalho pragmático, voltado para ensinar habilidades 

e competências às crianças. 

 A proposta deste estudo é pesquisar sobre o trabalho docente na educação 

infantil, contexto histórico, criação de políticas públicas e planos nacionais e 

municipais que buscam em sua essência garantir a qualidade na educação.  

 A relevância do objeto de pesquisa é propor um estudo aportado em uma 

abordagem do materialismo histórico dialético, pelo qual problematizará que tipo de 

professor existia desde o século XV até os tempos atuais, de acordo com as 

perspectivas e o desenvolvimento das políticas públicas.   

 O presente estudo bem como o processo de ensino aprendizagem na esfera 

da educação infantil será analisado de acordo com os aspectos legais que o regem, 

desde a Constituição Federal de 1988; Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-

2024 e Plano Municipal de Educação (PME) 2015-2025 confrontando-os com as 

particularidades históricas, ideológicas, políticas, físicas, organizacionais e 

socioeconômicas. O estudo terá como premissa a análise e compreensão das 

propostas do Plano Nacional e Municipal de Educação e as condições para sua real 

efetivação. Serão pesquisados ainda documentos elaborados pelo MEC para 

formação de professores, na década de 2000. 

 

 

Concepções de infância e trabalho docente na Educação Infantil 

  

 Para compreender o processo de concepção de infância, é preciso se atentar 

ao lugar em que a infância está inserida na sociedade e na educação. Mas para 

entender como este processo aconteceu precisamos partir do pressuposto de que a 

infância está vinculada à sociedade, pois faz parte dela, e é neste enredo de ações 

ao longo dos anos que ela se constitui como categoria. Partindo do marco histórico 

do século XII, na França, que é onde e quando segundo Ariès (1981), inicia uma 

mudança mais definitiva e significativa com relação ao sentimento de infância. Pode-

se afirmar com Ariès (1981) a seguinte ideia:  

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 
tentava representa-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 
incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 
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lugar para a infância nesse mundo. Uma miniatura cotidiana do século XI 
nos dá informação que o artista impunha então aos corpos das crianças, 
num sentido que nos parece muito distante de nossos sentimentos e de 
nossa visão. (ARIÈS, 1981, p.17). 

 
  

 A citação de Ariès (1981) acima, demonstra que suas pesquisas sobre a 

concepção e reconhecimento da infância, aconteceu através de análise da arte 

medieval e as representações iconográficas até o século XIII, pelo qual as figuras de 

crianças apareciam como pessoas adultas em tamanho menor, sem nenhum traço 

infantil.   

 Para Kuhlmann Jr (2015), os registros históricos mostram fatos de uma 

infância rica, pois a infância pobre foi esquecida. Nesta perspectiva, mostra-se a 

necessidade de uma pesquisa para aprofundar e clarear as questões sobre a 

infância e suas transformações, principalmente sobre as concepções de que ela é 

um sujeito ativo, social e que ocupa um lugar na história, através de suas relações 

que se estabelecem no cotidiano.  

Pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito histórico, e 
isso requer compreender o que se entende por sujeito histórico. Para tanto, 
é importante perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no 
seu nascer, no seu viver e morrer, expressam a inevitabilidade da história e 
nela se fazem presentes, nos seus mais diferentes momentos. (KUHLMANN 
JR, 2015, p. 30). 
 

 O que se percebe que todo o entrelaçar das transformações do 

reconhecimento da infância estava ontem e hoje presente nos interesses 

econômicos da sociedade em que elas estavam inseridas, antes uma infância 

esquecida de uma sociedade basicamente agrícola, depois de mudanças sociais e 

crenças religiosas, acontecem alterações modestas no modo que elas eram 

tratadas, porém, muito significativas.  

 A partir da ideia de que a criança é um ser social e precisa de atenção, o 

alemão Friedrich Froebel3 foi um dos primeiros educadores a considerar o início da 

infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. O ensino 

utilizado até hoje em Educação Infantil deve muito a Froebel. Para ele, as 

brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Não são apenas 

                                                 
3 Friedrich Frobel, nascido em Turíngia em 1782 e falecido em 1852; sua principal contribuição foi a 
atenção à criança ainda antes do ensino elementar. Foi considerado o Pai do Jardim da Infância.  
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diversão, mas um modo de criar representações do mundo concreto com a 

finalidade de entendê-lo.  

 Arce (2002), traz em sua obra Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de 

infância, reflexões sobre sua importância para a história da Educação Infantil. Logo 

nas primeiras considerações, Arce (2002) fala sobre a criação das Kindergarten, que 

em Alemão quer dizer kind: criança e garten: jardim, se referindo a criação dos 

jardins de infância, instituição criada por Froebel para o acolhimento das crianças 

em idade pré-escolar. 

 Percebe-se que Arce (2002), faz reflexões significativas quanto as 

concepções de infância apresentado pelos autores Pestalozzi e Froebel, mas antes 

disso, relata que é preciso se colocar no lugar e no tempo em que foi realizado suas 

pesquisas. Esse cuidado com o contexto em que estavam inseridos é fator 

considerável, mas não impede que seja realizado críticas quanto as suas teorias em 

relação à educação, concepção de infância e o trabalho docente. As suas ideias 

abstratas, a ausência de historicidade humana, a falta de relação com as questões 

econômicas leva as teorias desses autores limitadas apenas aos sentidos, que 

também são chamados de dons, desassociado ao mundo em que vive aprisiona de 

certa forma a criança a uma situação irreal de concepção de mundo.  

 A herança das teorias de Pestalozzi e Froebel, marcam o início da 

descaracterização da profissão de professor, a partir dos jardineiros ou jardineiras 

de Froebel, se preocupam menos com a busco do conhecimento, pois o profissional 

para os autores se aproxima mais a maternidade mistificada, tendo como 

responsabilidade cuidar para que as crianças, as plantinhas do jardim possam se 

desenvolver. Essa visão romântica do professor que atua na Educação Infantil, está 

presente e arraigados na sociedade pelo qual estamos inseridos, um dos maiores 

problemas quanto a valorização do trabalho docente e suas competências.   

 Contudo, Arce (2002) demonstra em suas obras que os autores, começam a 

relacionar a mulher, mãe, como figura ideal para cuidar dos jardins de infância, o 

que maternaliza essa fase da educação, tornando-a uma profissão 

predominantemente feminina. Assim a profissão de professor começa a distanciar-

se cada vez mais do ambiente acadêmico, da ciência e da razão, passando a ser 
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povoada pelo irracionalismo e os sentimentos, sentimentos estes idealizados e 

alienados. 

Políticas Públicas Educacionais para a Educação Infantil 

 

 A Educação Infantil é reconhecida como a primeira etapa da Educação 

Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – lei n. 

9.394/1996 – assegurando à criança, que passa a ser reconhecida como o ser de 

direitos, uma educação integral realizada em creches – atendimento das crianças de 

0 a 3 anos – e pré-escolas – referindo-se à educação das crianças de 4 até 6 anos. 

A educação para essas crianças visa, segundo a Lei, o seu desenvolvimento 

integral. 

 Barbosa, Alves e Martins (2011, p. 137) destacam que “a partir disso, a 

criança é compreendida como sujeito ativo e criativo, de modo a participar do seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. ” Sendo assim, cabe às instituições 

de Educação Infantil compreendê-la como parte social do meio em que vive, como 

um sujeito ativo na sua história. Por fim, tem-se no processo formativo da criança a 

figura do professor, que deve ser um mediador durante a sua prática pedagógica, 

tornando-se um elo entre a criança e o conhecimento, estimulando-as a construir 

novas significações. (OLIVEIRA, 2007; VYGOTSKI, 2007). 

 Segundo Shiroma; Moraes; Evangelista (2002, p. 57), “a educação no Brasil, 

no início da década de 1990, sofre, também, a interferência de agências 

internacionais na definição das políticas educacionais”, mediante compromissos 

assumidos com organismos internacionais, que necessitam ser cumpridos. Da 

“Conferência Mundial de Educação para Todos” (realizada em 1990 em Jomtien, na 

Tailândia), financiada pela UNESCO4, UNICEF5 e Banco Mundial, surgiu a 

“Declaração Mundial sobre Educação para Todos”, que definiu, dentre outros 

objetivos, como o de assegurar uma educação básica de qualidade para crianças, 

jovens e adultos, promovendo a equidade e o fortalecimento da solidariedade 

internacional. 

                                                 
4 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
5 Fundo das Nações Unidas para a Infância. 
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 Os documentos de políticas educacionais, apresentados no período, 

caracterizam a Educação Básica como importante na formação do cidadão e na 

definição de seu papel na modernidade e no novo mercado de trabalho globalizado. 

A criança, nos documentos, passa a ser legalmente constituída como cidadã de 

direitos, fazendo parte das políticas destinadas a atender suas necessidades nas 

instituições de educação infantil. Entretanto, nesse período, há uma priorização de 

investimentos no ensino fundamental, desconsiderando as políticas para a educação 

infantil e para o ensino médio que também compõem a educação básica. 

 Além de políticas internacionais que discutem sobre as políticas educacionais 

para a Educação básica, serão apresentados documentos nacionais e municipais 

que através de metas possibilitam ações para uma educação de qualidade, dentre 

eles o PNE e PME, terão o maior destaque nesta pesquisa.  

  

 Fundamentos Teóricos 

 O referencial teórico partirá da perspectiva de conhecer, investigar e analisar 

a história da Educação Infantil e seus impasses no decorrer dos anos. Com isso, 

serão realizados estudos de textos, livros, artigos e teses que, em sua grande 

maioria, partirão de análises e construção do saber referenciados por teóricos como 

Arce (2010); Ariès (1981); Almeida (2005); Chiraldelli Jr (1996); Freitas (1997); 

Gondra (2002); Heywood (2004); Kuhlmann Jr (2004) e Vieira (2010) aprofundando 

uma visão crítica sobre a Educação Infantil. 

 Nas últimas décadas, houve uma preocupação em pesquisar temáticas 

voltadas para os professores da educação infantil e sua formação docente, desse 

modo, pode-se perceber uma extensão de propostas vinculadas as ações docentes 

em vista aos novos desafios da contemporaneidade, onde “estudar a condição 

docente é, entre outros olhares e escutas, dar atenção aos determinantes atuais 

dessa condição” (SOUZA, 2014, p. 205). Com isso, antes de adentrar nos fatores 

referentes às condições docentes é necessário conhecer nuances sobre a educação 

infantil, suas necessidades, características e imposições ao trabalho do profissional 

da educação.  

 Depois de analisar historicamente de forma dialética a trajetória da história da 

Educação Infantil é preciso aprofundar uma visão crítica sobre a constituição do 
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trabalho docente na Educação Infantil e as políticas públicas educacionais para a 

organização do trabalho que contribuíram para as mudanças na primeira etapa da 

Educação Básica. Para tanto serão lidas e analisadas as contribuições de Arce 

(2001); Alves (2007); Campos (2010); Paro (2004); Rizzini (2008); Saviani (1988, 

2003, 2010); Souza (2012); Vasconcellos (2005) e outros artigos referentes à 

evolução das políticas públicas educacionais no campo da Educação Infantil. 

 A formação e o trabalho docente estão fortemente presentes nas políticas 

públicas, sendo necessário que o professor busque compreender a trajetória e suas 

implicações na educação, pois elas são de suma importância para que o professor 

consiga lutar por melhorias em suas condições de trabalho e qualidade na 

educação. Em consequência disso, como afirmam Oliveira; Oliveira e Vieira (2012), 

a educação com políticas públicas voltadas para a qualidade auxilia fortemente no 

desenvolvimento do país, tornando seus cidadãos mais críticos e autônomos.  

 No segundo capítulo far-se-á uma análise bibliográfica e documental de como 

se configura o trabalho docente no âmbito da Educação Infantil e sua implicância em 

processos de desvalorização e intensificação do trabalho, partindo de uma visão 

ontológica de trabalho segundo Marx, o processo de feminização dos profissionais 

da Educação Infantil, e o viés econômico por trás da concepção da Educação 

Infantil, onde serão realizados pesquisas e estudos em diversos formatos e 

legislações vigentes como: Arce (2001, 2004, 2006, 2009 e 2012); Duarte (2001, 

2004, 2006); Lima (2010); Freitas (2006); Ostetto (2000); Haddad (2002); Marx 

(1989) e Oliveira (2002, 2014). Todos os autores mencionados seguem uma 

abordagem marxista e se aproximam de uma pedagogia progressista. 

 Analisado o contexto e características específicas do objeto, é importante 

compreender as consequências da falta de condições adequadas para exercer a 

profissão, bem como o processo de desvalorização docente nas instituições públicas 

de ensino no município objeto de estudo a partir de aportes de Alves (2007); 

Barbosa (1999); Oliveira (2012) e outros documentos e textos que se referem à 

organização, estabelecimentos e legislações que regem a educação municipal em 

Goiânia.  

 No último capítulo será realizada uma análise do Plano Municipal de 

educação e suas contribuições para que se obtenha uma Educação Infantil de 
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qualidade, como o trabalho docente é pensado para atender essas metas e como 

esses documentos se desdobram em políticas públicas educacionais e metas. Com 

isso é preciso pesquisar e analisar documentos como: Brasil (1988, 1996, 2001, 

2009, 2010, 2012, 2014); Barbosa (2012); Marquez (2006); Silva (2012) e Vieira 

(2010) dentre outros documentos e textos que dialogam com o PME. 

 Vários são os fatores que possibilitam a melhoria na educação, um deles é 

uma educação que seja pautada numa perspectiva sócio-histórico-dialética, em que 

as crianças, professores e famílias construam juntos o conhecimento, para isso, é de 

suma importância que os docentes tenham ambientes e materiais adequados para 

facilitar esse processo de aprendizagem. 

  Contudo, várias inquietações surgem a partir da temática, deixando claro que 

o processo de compreensão pela busca de soluções torna-se um desafio mais 

instigante para a realização da pesquisa, que partirá de pesquisas bibliográficas e 

documentais com análises e revisão de literatura para explicar a realidade do 

município de Goiânia frente aos problemas sobre a condição docente do professor 

na Educação Infantil. 

 

Metodologia 

 A pesquisa se caracteriza por ser de cunho qualitativo. Nunes (1996) a 

considera como um conjunto de diferentes técnicas de interpretação, já Garnica 

(1997) complementa expondo que a pesquisa passa a ter uma trajetória circular em 

torno do que se deseja compreender, voltando-se o olhar do pesquisador à 

qualidade e aos elementos que sejam significativos também para si. Partindo disso, 

a pesquisa constitui-se em duas etapas: Na primeira realizar-se-á um levantamento 

bibliográfico sistemático, a fim de analisar as diferentes abordagens do problema 

investigado, conforme recomendações de Gil (2002) e de Lima e Mioto (2007). E na 

segunda etapa da pesquisa está previsto um estudo pautado na análise documental, 

que constitui uma análise qualitativa, de acordo com Lakatos e Marconi (2010). 

No intuito de investigar a história da Educação Infantil, o trabalho docente e 

as contribuições do Plano Municipal de Educação (PME) para a garantia da 

qualidade na Educação Básica, foram avaliados também: Estudo da arte, pesquisa, 

análise e interpretação de teses, dissertações, documentação e legislações 
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referentes ao tema pesquisado. A análise se dará pautada nas contribuições do 

materialismo histórico dialético. 

 

 Resultados e Discussões 

 

 A pesquisa se propõe analisar e problematizar o trabalho docente na 

educação infantil e o PME da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Por meio de um 

levantamento bibliográfico e análise documental, pretende-se compreender como os 

documentos e as políticas públicas são pensadas para favorecer e valorizar o 

trabalho docente e, em consequência, seja ofertada uma educação de qualidade 

para as crianças.  

 A Educação Infantil é a primeira fase da educação básica e tem como objetivo 

o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade em seus aspectos 

físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade.6 Os sujeitos desse processo educativo têm o direito de se sentirem 

acolhidos, amparados e respeitados pela instituição e pelos profissionais da 

educação infantil, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, 

diversidade e pluralidade.     

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9.394/96), 

reconhece a criança como um ser de direitos, inclusive o direito à uma educação 

que deve promover seu desenvolvimento de forma integral. Ao analisar os direitos 

das crianças a uma educação de qualidade, surgem inquietações quanto aos 

desafios encontrados para que ela se concretize, logo, entende-se que é de suma 

importância que todos os envolvidos no processo educativo, crianças e professores, 

estejam seguros, motivados e amparados.  

 Ao investigar o contexto histórico do professor ao longo dos anos, a 

concepção de trabalho e perfil, verifica-se o percurso histórico de uma educação 

pensada para a elite, cujos objetivos de sua criação, desde a educação infantil, são 

voltados para uma afirmação de uma sociedade desigual, em que a expansão de 

                                                 
6
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que foram revistas e estão 

atualizadas pela resolução CNE/CEB N° 5/2009, fundamentada no Parecer CNE/CEB n° 20/2009. 
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instituições de educação infantil está centrada em um viés econômico. Dessa forma, 

recursos e incentivos internacionais serão ofertados se a educação de nosso país 

atender a uma melhora na oferta e qualidade do ensino. 

 Além de fatores econômicos, a pesquisa questionará os resultados 

qualitativos que as metas e estratégias do PME propõem. Estratégias decorrentes 

de interesses, estudos e lutas de movimentos sociais, pesquisadores da área, 

professores e pais, que contribuíram em sua elaboração no intuito de que sejam 

garantidos todos os direitos da criança e do professor para uma Educação Infantil 

emancipadora. Esses documentos de cunho econômico, social e político facilitarão 

uma análise crítica de como as metas e estratégias surgiram, analisando o PNE 

como documento norteador e as influências do Conselho Municipal de Educação 

(CME) para a garantia de sua efetivação.   

  

Considerações Finais 

Através das pesquisas realizadas para efetivação do projeto, descritas na 

metodologia acima, será possível compreender melhor as influências do PME no 

trabalho docente dos profissionais da rede municipal de Goiânia. 

            Como objeto de discussão foram investigados também os aspectos culturais 

que fundamentaram o viés higienista e moralista do jardim da infância, o perfil 

vocacional e a feminilização do profissional docente, e como estes aspectos 

influenciam o desenvolvimento dos alunos em cada uma das fases iniciais da 

educação infantil. 

 Pesquisas para efetivação do projeto, descritas na metodologia acima, será 

possível compreender melhor as influências do PME no trabalho docente dos 

profissionais da rede municipal de Goiânia. 

 Primeiramente discutiremos como os aspectos culturais que fundamentaram o 

viés higienista e moralista do jardim da infância, o perfil vocacional e a 

feminialização do profissional docente influência o desenvolvimento dos alunos em 

cada uma das fases iniciais da educação infantil. 

 Sobre os aspectos políticos da concepção da legislação que regula a 

educação, em especial o PNE e PME como ferramentas de desenvolvimento de 

políticas públicas para a educação infantil em níveis nacional e municipal. 
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Acreditamos encontrar uma sinergia entre o estabelecido no PNE, PME com as 

condições de desenvolvimento das diretrizes e metas nos CMEIs da rede pública 

municipal de Goiânia. 

 A educação para o povo é diferente da educação para as elites, deste modo 

aspira-se identificar um desenvolvimento do modelo de ensino atual segregado para 

um modelo mais inclusivo e realmente universal. 

 Pelo fato do modelo de desenvolvimento do PME de Goiânia seguir o modelo 

participativo de construção e debates, serão levantadas hipóteses relacionando a 

legislação atual com as propostas do PNE e PME e quais as adequações 

necessárias ao alinhamento entre eles e as condições atuais para a aplicação de 

suas diretrizes. 

A demanda da oferta e incentivo da educação infantil atende a luta de 

professores, pais e comunidade em geral, e de modo implícito existe um empenho 

da economia em investir desde a mais tenra idade na preparação do trabalhador.  

Segundo Saviani (1999) estabelece um elo de ligação entre o processo de 

instalação dos sistemas de ensino e elaboração dos planos municipais de educação, 

as administrações locais, e sua coerência com os anseios da população, e que os 

mesmos adotem o caminho que vise resgatar a qualidade da educação pública de 

modo a garantir um ensino que corresponda efetivamente às aspirações e 

necessidades da comunidade. 
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Resumo: Ao abordar questões relacionadas ao espaço do livro literário no contexto 
da alfabetização é necessário entender que o ato de aprender a ler e a leitura 
literária são processos indissociáveis que devem caminhar juntos. Para tanto, é 
importante que ocorram práticas de leitura antes mesmo que os alfabetizandos 
possam ler com autonomia fazendo com que a ação educativa do uso de práticas 
sociais de leitura permita a formação de leitores proficientes. Esta ação pedagógica   
deve se dar por meio de um trabalho contínuo que leve em consideração a 
significação que a escrita tem na sociedade. Atualmente as crianças chegam à 
escola com diversos tipos de conhecimentos, portanto, faz-se necessário que o 
educador utilize a leitura e a escrita de diversos portadores de textos, em especial 
textos literários, de modo que a criança possa interagir com o mundo letrado no 
início de sua escolarização. Essa pesquisa se caracteriza como científica 
exploratória e bibliográfica.  
 
Palavras-chave. Alfabetização. Letramento. Espaço do livro na alfabetização. 
 
 

 

Introdução 

 

Para compreender o espaço do livro literário no contexto da alfabetização é 

preciso refletir sobre o desenvolvimento da linguagem na escola, bem como a 

importância do contexto social e cultural no desenvolvimento cognitivo da criança 

mediado pela linguagem nesse processo. 

Segundo Vygotsky (2007), a língua escrita é formada por um complexo 

sistema de signos que compõem os símbolos e os sons das palavras. O ensino de 
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tal processo não pode ser efetuado de maneira mecânica e externa; esse processo 

requer o pleno desenvolvimento das funções comportamentais complexas e do 

desenvolvimento dos signos nas crianças, conforme ênfase dado pelo autor ao 

explicar que as linguagens estabelecem as mediações entre o aprendiz e o 

conhecimento em todas as áreas, bem como sobre a situação em que o 

conhecimento foi produzido e as novas perspectivas de sua utilização. Dessa forma, 

a linguagem não pode ficar artificial, sem função social e por vezes sem significado 

para o aprendiz. Por isso, a literatura pode ser um vínculo para mediar a 

aprendizagem da escrita e, sobretudo, da leitura. Luria (2006) contribui com essa 

discussão no estudo do desenvolvimento da linguagem ao afirmar que: 

 

O aspecto ‘cultural’ da teoria de Vigotsky envolve os meios socialmente 
estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de tarefas que a 
criança em crescimento enfrenta, e os tipos de instrumentos, tantos mentais 
como físicos, de que a criança pequena dispõe para dominar aquelas 
tarefas. Um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é a 
linguagem, e Vigotsky deu ênfase especial ao papel da linguagem na 
organização do pensamento (Luria, 2006, p.26). 

 
Percebemos assim, a importância do contexto social e cultural no 

desenvolvimento cognitivo da criança, bem como a relevância da mediação 

proporcionada pela linguagem nesse processo. Se a linguagem é fator primordial 

para a elaboração do pensamento e, consequentemente, para a aquisição de novos 

conceitos, pode-se considerar a linguagem imprescindível para que a criança possa 

construir os conceitos necessários à sua inclusão na sociedade grafocêntrica. 

 

Desenvolvimento 

 

Estudiosos da linguagem como Bakhtin e Vigotsky, cujo destaque em seus 

estudos é o papel social da língua, bem como a importância da interação social dos 

discursos, que a literatura, por ser portadora de múltiplas linguagens, precisa ser 

inserida nesse contexto da alfabetização, pois, como afirma Bakhtin (1990): 

 

A verdadeira substância da língua não é construída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiólogico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
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interação verbal realizada através da enunciação ou das enunciações 
(BAKHTIN, 1990, p.123, grifos do autor). 

 

Com o desenvolvimento da escrita, surge, consequentemente, a habilidade de 

compreender o que se escreve: a leitura. Cagliari (2009, p.130) destaca que “a 

maioria do que se deve apreender na vida terá de ser conseguido através da leitura, 

fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma”. Assim, 

destaca-se que a formação de leitores eficazes perpassa pelo efetivo trabalho com a 

literatura. O autor acentua a importância da leitura de livros literários quando 

assegura: O que os alunos devem ler? 

 

Certamente há leituras mais interessantes para as crianças e as próprias 

para jovens e para os adultos. Há bons escritores na nossa literatura para 

todas as faixas etárias. Os alunos devem entrar em contato com bons 

autores desde as primeiras leituras. Além dos nomes famosos da literatura 

nacional há os bons autores de outras línguas, que são traduzidos. Por que 

não lê-los? (CAGLIARI, 2009, p.154). 

 

 Transportando essas contribuições para as questões relacionadas ao 

desenvolvimento da aprendizagem no processo de alfabetização e de letramento, 

observamos que a alfabetização plena só acontece em um contexto onde houver um 

procedimento de compreensão ativa do ato de ler, dotado de situações concretas e 

significativas presentes em textos bem escritos e não em pseudotextos usados para 

uma simples decodificação conforme se constatam em muitas cartilhas. 

Para os PCNs, o ensino da língua deve ser pautado também no trabalho com 

os textos literários, vistos como essenciais para aplicar maior qualidade ao uso da 

linguagem: 

O ensino da Língua Portuguesa tem sido marcado por uma sequenciação 
de conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a juntar sílabas 
(ou letras) para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a 
juntar frases para formar textos. Essa abordagem aditiva levou a escola a 
trabalhar com - textos que só servem para ensinar a ler. -Textos que não 
existem fora da escola e, como os escritos das cartilhas, em geral, nem 
sequer podem ser considerados textos, pois não passam de simples 
agregados de frases. Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a 
interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica de ensino nem 
a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, 
pouco têm a ver com a competência discursiva, que é questão central. 
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Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas 
isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações 
didáticas específicas que o exijam (BRASIL, 1997, p. 29).  

 
Dito de outro modo, os PCNs consideram que é preciso superar as 

concepções que apontam a noção de que ler é basicamente decodificar, fazendo a 

conversão letra/som. Tais concepções, segundo os teóricos pesquisados, como 

Kleiman (2005), Mortatti (2004) e Soares (2003), têm levado a escola a formar 

leitores capazes de decodificar, mas que apresentam enorme dificuldade em 

compreender o que leem. Diante disso, os PCNs assinalam que é preciso repensar a 

questão do ensino da leitura nas classes de alfabetização: 

 

O conhecimento atualmente disponível a respeito do processo de leitura 

indica que não se deve ensinar a ler por meio de práticas centradas na 

decodificação. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades 

de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. É 

preciso que antecipem, que façam inferências a partir do contexto ou do 

conhecimento prévio que possuem, que verifiquem suas suposições -tanto em 

relação à escrita, propriamente, quanto ao significado. É disso que se está falando 

quando se diz que é preciso - aprender a ler, lendo: de adquirir o conhecimento da 

correspondência fonográfica, de compreender a natureza e o funcionamento do 

sistema alfabético, dentro de uma prática ampla de leitura.  

Para aprender a ler, é preciso que o aluno se defronte com os escritos que 

utilizaria se soubesse mesmo ler -com os textos de verdade, portanto. Os materiais 

feitos exclusivamente para ensinar a ler não são bons para aprender a ler: têm 

servido apenas para ensinar a decodificar, contribuindo para que o aluno construa 

uma visão empobrecida da leitura (BRASIL, 1997, p. 42).  

A aquisição da linguagem escrita poderá ser facilitada a partir de modelos 

proporcionados pelo trabalho com textos literários de qualidade, que não sejam 

fragmentos descontextualizados, pois a leitura literária de qualidade pode tornar o 

leitor um criador (PAIVA, 2003). 

Em outras palavras, o leitor quando envolvido numa relação de interação com 

a obra literária, encontra significado, compreende o texto e o relaciona com o mundo 
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à sua volta, elaborando novos significados ao que foi lido. Dessa forma, a leitura 

pode contribuir de forma significativa para o exercício da cidadania e do 

desenvolvimento social. 

Para Cosson (2009, p. 27), o bom leitor é “aquele que agencia com os textos 

os sentidos do mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de muitas vozes 

e nunca um monólogo. Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, mas nunca 

deixa de ser solidário”.  

A leitura pode, significativamente, numa sociedade letrada, contribuir para o 

desenvolvimento social e intelectual, conforme destaque dado por Goulart (2007): 

 

Podemos pensar sobre o letramento literário no sentido que a literatura nos 

letra e nos liberta, apresentando-nos diferentes modos de vida social, 

socializando-nos e politizando-nos de várias maneiras, porque nos textos 

literários pulsam forças que mostram a grandeza e a fragilidade do ser 

humano; a história e a singularidade, entre outros contrastes, indicando-nos 

que podemos ser diferentes, que nossos espaços e relações podem ser 

outros. O outro nos diz a respeito de nós mesmos - é na relação com o 

outro que temos oportunidade de saber de nós mesmos de uma forma 

diversa daquela que nos é apresentada apenas pelo viés do nosso olhar 

(GOULART, 2007, p. 64-65). 

 

Outro aspecto importante a ser observado é perceber que além da fruição, o 

livro literário vem sendo usado em outra perspectiva, discutida por Soares (s/d), que 

o destaca como suporte na alfabetização, no sentido de usá-lo para perceber a 

relação grafema/fonema, ou seja, possibilitar o trabalho com os aspectos técnicos da 

alfabetização, como o desenvolvimento de consciência fonológica. Esses livros são 

definidos pela autora como livros que dão suporte à alfabetização: 

 

Em síntese, livros que podem dar suporte à alfabetização são aqueles que, 
sem perder a marca literária, colaboram para o desenvolvimento da 
consciência fonológica, porque dirigem a atenção da criança para os sons 
da língua, condição para a compreensão do sistema alfabético, que registra 
os sons das palavras, e não seus significados; são aqueles que contribuem 
para desenvolvimento da consciência fonêmica, porque levam a criança a 
perceber a diferença fonológica e semântica entre sílabas e palavras que se 
distinguem apenas por um fonema; são aqueles que auxiliam a criança a se 
apropriar do princípio alfabético; são aqueles que concorrem para que a 
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criança tome a língua –a oral e a escrita-como objeto de reflexão e análise. 
Enfim, são textos literários que manipulam ludicamente os sons da língua, 
que brincam com transformações de palavras, que propõem jogos com 
sílabas, que exploram as relações entre fonemas e letras (SOARES, 2010, 
p.29). 

 

A proposta de alfabetizar letrando e letrar alfabetizando (Soares s/d) é o 

caminho que os alfabetizadores dispõem para inserir o livro literário em suas práticas 

de trabalho. 

Soares (s/d) aponta ainda algumas coleções de literatura infantil que servem 

a esse propósito: coleção Gato e Rato de Eliardo França (ilustração) e Mary França 

(texto), coleção Mico Maneco, de Ana Maria Machado (texto) e Claudius (ilustração), 

coleção Estrelinha de Sônia Junqueira (texto) e Alcy Michele Martin/Eva Furnari 

(ilustração), todas as coleções “bem estruturadas, textos e ilustrações que atraem as 

crianças” (SOARES, s/d, p.23.). 

As coleções apresentadas têm como característica principal a sequenciação 

progressiva das dificuldades ortográficas para que as crianças em processo de 

alfabetização possam, gradativamente, adquirir competências leitoras que permitam 

associar grafemas e fonemas de modo que decodifiquem e codifiquem os pequenos 

textos lidos (muitas vezes com o apoio das ilustrações) e assim construir sua 

capacidade leitora. 

Soares (s/d) registra ainda, nessa discussão, os chamados “livros de alfabeto” 

cuja principal particularidade é a exploração das relações letras/sons contribuindo 

dessa forma para a apropriação do sistema alfabético (SOARES, s/d). A autora 

considera, portanto, que é indispensável o conhecimento das letras e sons para que 

a criança seja alfabetizada. Assim a relação letra/som, que é possível visualizar em 

tais livros, torna-se o pré-requisito para a alfabetização a partir de um contexto 

literário. 

Em resumo, os livros apontados por Soares (s/d) são usados para alfabetizar 

além de se apresentar como recursos importantes para inserir as crianças nas 

práticas sociais da escrita, desenvolvendo o letramento literário (SOARES, s/d). 

Vistos dessa forma, os livros de suporte à alfabetização e os livros de 
literatura infantil, conforme os autores estudados, precisam permear as 
práticas docentes dos alfabetizadores, que devem considerar a possibilidade 
de alfabetizar letrando. 
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    A LITERATURA INFANTIL E OS PCNS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Os PCNs de Língua Portuguesa para a primeira fase do Ensino Fundamental 

estabeleceram os seguintes eixos organizadores dos conteúdos: 
 

Quadro 1- Organogramas PCNs 
 

 
 
 
Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.43). 

 
Observando o Quadro, proposto pelos PCNs, é possível perceber que a 

articulação dos dois eixos organizadores do ensino da língua se estrutura em uma 
prática que requer uma constante reflexão nos usos e formas da língua na 
modalidade oral e na modalidade escrita em diferentes situações de comunicação, 
em contextos formais e informais.  

Um aspecto importante a ser destacado nesse contexto, conforme os PCNs, é 
a ação de planejar que precisa promover na sala de aula atividades envolvendo os 
atos de falar, ouvir, ler, escrever e refletir sistematicamente. Para isso, os 
documentos ressaltam que: 

A conquista da escrita alfabética não garante ao aluno a possibilidade de 
compreender e produzir textos em linguagem escrita. Essa aprendizagem 
exige um trabalho pedagógico sistemático. Quando são lidas histórias ou 
notícias de jornal para crianças que ainda não sabem ler e escrever 
convencionalmente, ensina-se a elas como são organizados, na escrita, 
estes dois gêneros: desde o vocabulário adequado a cada um, até os 
recursos coesivos que lhes são característicos. Um aluno que produz um 
texto, ditando-o para que outro escreva, produz um texto escrito, isto é, um 
texto cuja forma é escrita ainda que a via seja oral. Como o autor grego, o 
produtor do texto é aquele que cria o discurso, independentemente de 
grafá-lo ou não. Essa diferenciação é que torna possível uma pedagogia de 
transmissão oral para ensinar a linguagem que se usa para escrever 
(BRASIL, 1997, p.65). 
 

Pode-se, a partir da citação, perceber a importância de um planejamento que 
contemple os eixos propostos para o tratamento dado ao ensino, conforme pôde ser 
observado no quadro analisado.  

Intui-se ainda que ensinar a ler e escrever pode ser uma tarefa difícil sem os 
textos verdadeiros, aqueles que circulam nos meios sociais como a leitura de uma 
história ou mesmo de um jornal como exemplificam os PCNs.    

O caderno de formação número 1 do PNAIC também discorre sobre o 
currículo da alfabetização. Nesse fascículo é colocado que o currículo, no ciclo de 
alfabetização, tem como princípios gerais garantir práticas de ensino de leitura e 

Língua Oral: Usos e formas  Língua Escrita: Usos e formas 
 

 
 

                        Análise e reflexão sobre a língua 
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escrita diversificadas, desde aquelas que priorizam o ensino de letras e sílabas até 
as que buscam inserir o aluno em práticas que se desenvolvem em diferentes 
contextos (BRASIL, 2012a, p.06). 

 Para Moreira e Candau (2007) a discussão sobre currículo envolve muitos 
outros aspectos: os conhecimentos escolares, os procedimentos e as relações 
sociais. Esses aspectos se relacionam entre si e se desdobram no conhecimento 
significativamente construído.  

No entanto, para que o conhecimento seja construído no espaço escolar, é 
preciso, segundo os autores acima mencionados, instituir um espaço na escola que 
promova um currículo que considere as diferenças culturais, linguísticas, étnicas ou 
de gênero entre os alunos, para ampliar o acesso à alfabetização de maior número 
de crianças.  

Elaborar um currículo com tais características requer uma nova postura por 
parte da comunidade escolar. As mudanças relacionadas às práticas de 
alfabetização nos currículos propõem que este seja visto não como um veículo 
capaz de transportar algo a se transmitir e absorver, mas como meio de se produzir 
e reproduzir a cultura. Em outras palavras, um espaço de criação, recriação 
contestação e transgressão (MOREIRA; SILVA, 1994).  

Historicamente, a alfabetização no Brasil sempre segregou alunos oriundos 
de um meio social desfavorecido.  Inicialmente, na década de 70, com a 
democratização do ensino, o fracasso escolar estava associado às capacidades de 
cada aluno, essencialmente aos alunos oriundos de meio social desfavorável. Em 
relação aos métodos de ensino, usavam-se cartilhas marcadas por um programa 
curricular voltado para a aprendizagem do código, desvinculado das práticas sociais 
letradas. Muitos alunos eram considerados deficientes por não conseguirem 
assimilar o código por meios dos exercícios mecânicos e repetitivos. 

Na década de 80, o currículo da alfabetização foi marcado pela disputa entre 
os métodos de alfabetização. A grande dúvida: analíticos ou sintéticos? Os métodos 
analíticos e os sintéticos eram vistos como vilões do fracasso escolar e, mais uma 
vez, apontava-se para a grande parcela de crianças da rede pública que ficava 
retida na 1ª série. As teorias construtivistas e interacionistas acabam por influenciar 
novas práticas de alfabetização. Os currículos foram reconstruídos e priorizou-se a 
interação da criança com a escrita no processo de aquisição da língua.  

 Na década de 90, o surgimento do conceito de letramento solidifica o 
discurso da importância de se ensinar os usos e funções da língua escrita na 
alfabetização. Entretanto, atualmente, a despeito das novas concepções da 
alfabetização, muitas crianças continuam a concluir o ciclo de alfabetização sem 
estarem alfabetizadas. Soares (2004) atribui tal fato à perda da especificidade do 
processo de alfabetização ocasionado por mudanças conceituais que provocaram 
equívocos e falsas inferências das novas teorias advindas do construtivismo. A 
autora alerta ainda que as facetas da alfabetização referentes à linguística, fonética 
e fonologia foram obscurecidas. Além disso, ela (2004) discute o pressuposto de que 
apenas o contato intenso com material escrito não garante a aquisição da 
alfabetização. 

Nessa perspectiva, um currículo adequado seria aquele que, segundo as 
teorias vigentes, garantisse a vivência, desde cedo, das crianças com atividades que 
promovam a reflexão sobre as características do sistema de escrita de forma lúdica 
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em contextos de leitura que privilegiem diferentes textos (BRASIL, 2012a, p. 22). 
Nesse contexto, o livro literário surge como fundamental para promover essa 
vivência e a reflexão sobre a escrita. Tal constatação pode ser também confirmada 
na assertiva sobre a leitura literária encontrada nos PCNs de Língua Portuguesa 
para o Ensino Fundamental I: 

Para tornar os alunos bons leitores-para desenvolver, muito mais do que a 
capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura -, a escola terá de 
mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler para aprender) 
requer esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e 
desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e 
independência. Precisará torná-los confiantes, condição para poderem se 
desafiar a ‘aprender fazendo’. Uma prática de leitura que não desperte e 
cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente (BRASIL, 
1997, p.43). 
 

 A respeito dessa mobilização rumo ao encontro da literatura com o ensino da 
língua como enfocam as diretrizes curriculares, observa-se que Saraiva (2003), no 
texto intitulado “A cilada da dissociação entre o ensino da língua e da literatura”, 
apresenta uma reflexão que compactua com essa afirmativa e reforça a necessidade 
de associar a literatura a esse ensino. Desse modo, a literatura pode contribuir para 
o conhecimento de mundo do leitor:  

A convergência entre o ensino da língua e o da literatura centraliza-se na 
relação texto-leitor: se o texto é objeto significante, é o leitor que, por sua 
atividade, nele constrói a significação. Este posicionamento acentua a 
natureza processual do texto literário e da leitura: por um lado, a estrutura 
lacunar do texto exige a participação do leitor; por outro, a leitura a que ele 
procede é influenciada por seu comportamento linguístico e por suas 
condições socioculturais. Em decorrência disso, as significações do texto 
adquirem um caráter mutável e transitório, visto que se expandem em 
função da atividade do leitor; ele, por sua vez, sofre os efeitos da leitura, 
pois esse ato cognitivo é não apenas influenciado por sua experiência de 
mundo, como também a modifica, uma vez que passa a fazer parte dela 
(SARAIVA, 2003, p.5-6). 
 

Diante do exposto, fica evidenciado que o papel da escola é levar seus alunos 
ao conhecimento das especificidades do trabalho como o texto literário para que o 
processo de escolarização possa ocorrer sem que se percam as características, as 
singularidades e as potencialidades dos usos desses textos quando tomados como 
prática cultural. 

Para Peres e Gonçalves (2013), a concepção de leitura e o trabalho a ser 
feito com os livros é uma tarefa que não se pode considerar conclusiva, pois há 
infinitas práticas, conforme pode ser constatado na assertiva abaixo: 

A leitura tomada como prática cultural é dinâmica, nômade e difícil de ser 
apreendida. O caráter inventivo e criativo da leitura potencializa pontos de 
conexão que extrapolam a linearidade de possíveis marcadores de 
protocolos de leitura, do impresso e da escolarização da leitura (PERES e 
GONÇALVES, 2013, p.62). 

 
Em outras palavras, a leitura de um livro passa por diferentes contextos e 

alterações até que seja feita sua apropriação. Ou melhor, “O livro se constitui como 
uma relação que potencializa inúmeras relações; não apenas um objeto de leitura, 
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mas um instrumento da cultura de homens e mulheres. Leitura é interação e fluidez” 
(GONÇALVES E PERES, 2013, p. 62). 

 
 É POSSÍVEL ESCOLARIZAR A LITERATURA SEM DESCARACTERIZÁ-LA? O 
FAZER PEDAGÓGICO DO PROFESSOR 
 

A relação entre a língua e a literatura, na visão de Saraiva (2006), forma, no 
Ensino Fundamental, “um binômio de unidade e de harmonia”, o que torna 
imprescindível estabelecer o lugar ocupado pela literatura nessa etapa do ensino, 
para que ela possa contribuir para o pleno domínio das competências que envolvem 
a leitura e a escrita. 

 Desse modo, o que se pode depreender dessa discussão é que a literatura 
não pode ser dissociada das práticas de ensino da língua. Historicamente, o estudo 
da literatura infantil sempre esteve associado a duas perspectivas: o aspecto 
estético da literatura como arte e o aspecto pedagógico e doutrinário que está na 
gênese histórica da produção literária direcionada às crianças (ZILBERMAN, 1985). 
Nesse sentido, faz-se necessário saber (ou descobrir?) a forma adequada de lidar 
com o processo de escolarização da literatura nos primeiros anos do Ensino 
Fundamental, para que ela possa ser alicerce da aquisição da língua pelos 
alfabetizandos.   

Se vista como arte, a literatura deve cumprir o seu papel de formar e informar, 
tornando o leitor crítico e capaz de reconhecer as leituras “como fonte de prazer e 
sabedoria, que não esgota seu poder de sedução nos estreitos círculos da escola” 
(LAJOLO, 2000, p.7). Vista sob essa perspectiva, a literatura cumpre um papel social 
importante no desenvolvimento cultural do indivíduo, colaborando não só para sua 
inserção no mundo letrado, mas também para seu aprimoramento intelectual. 
Saraiva (2001) também focaliza tal perspectiva ao dizer que: “cabe à escola mais do 
que alfabetizar e possibilitar a seus alunos o domínio de um código e, através desse, 
a convivência com a tradição literária: dela se espera formar o leitor” (SARAIVA, 
2001, p.23). 

    Essa autora afirma ainda a relevância do papel da escola na formação do 
comportamento do leitor que então deixa de considerar a leitura como “atividade 
ocasional para integrar-se à vida do sujeito como necessidade imperiosa de que 
decorrem prazer e conhecimento” (SARAIVA, 2001, p.23). 

Se se objetiva formar um leitor proficiente, os estudos evidenciados apontam 
que a escola precisa buscar uma ação pedagógica que consiga estabelecer o lugar 
da literatura nas práticas de alfabetização, bem como reconhecer os equívocos que 
existem na concepção de leitura como mera decodificação. Magda Soares (2001) 
aponta dois equívocos principais: se vista pela perspectiva que enfoca o aspecto 
pedagógico, deve-se observar dois importantes usos da literatura infantil pela escola 
no que concerne ao trabalho do professor, durante o período de alfabetização e os 
equívocos que daí decorrem. 

 O equívoco primeiro está na forma como a escola se apropria dessa 
literatura: “Nesta perspectiva, analisa-se o processo pelo qual a escola toma para si 
a literatura infantil, escolariza-a, didatiza-a, pedogogiza-a para atender a seus 
próprios fins faz dela uma literatura escolarizada”. (SOARES, 2001, p.17). 
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Considerando essa finalidade, a escola usa a literatura como pretexto para 
ensinar seus conteúdos, muitas vezes, usando fragmentos descaracterizados e 
descontextualizados dos textos literários para fins como a execução de tarefas 
escolares que nem sempre colaboram para a formação eficiente do leitor. 

O segundo equívoco, apontado por Soares (2011b),consiste em considerar “a 
produção da literatura infantil para a escola, para os objetivos da escola, para ser 
consumida na escola, pela clientela escolar busca-se literalizar a escolarização da 
literatura infantil”.   

A essa relação entre a escola e a literatura, Lajolo (1997 apud SOARES, 
2011) alerta a respeito do “pacto da literatura infantil com a escola”. Esse pacto 
esclarece que, com a democratização do acesso à escola, surge também o apogeu 
da literatura. A partir de então, produtores e distribuidores de livros passam a 
produzir uma literatura destinada a atender “necessidades escolares”, isto é, 
produzem livros que incorporam conteúdos escolares com narrativas infantis, os 
denominados paradidáticos, que não podem ser considerados literários. Por isso, 
Soares (2011b) avalia que a questão a ser discutida é como fazer a escolarização 
adequada da literatura; a escolarização que não “deturpa, falsifica ou distorce” os 
textos literários. Ou seja, a escolarização da literatura que busca o conhecimento 
das práticas de leitura nas mais diversas situações sociais, que contribuem para a 
formação de valores “próprios do leitor que se quer formar” (SOARES, 2011b, p.47). 

Tudo que foi exposto pretende comprovar que não há como ter escola sem ter 
escolarização de conhecimentos, saberes, artes e, que o surgimento da escola está 
indissociavelmente ligado à constituição de “saberes escolares” (SOARES, 2011b). 
Destarte, torna-se fundamental que os professores, desde o início da escolarização 
dos alfabetizandos, incorporem em sua prática de formação de leitores, as 
perspectivas de análise necessárias, ou seja, é preciso que sejam feitas as relações 
entre o processo de escolarização e o emprego da literatura infantil para a formação 
do leitor proficiente. Assim, o trabalho com a literatura convida os educadores a 
repensarem o fazer pedagógico, voltado especificamente para o processo de 
formação de leitores autônomos e inseridos em uma sociedade cada vez mais 
letrada.  

Uma questão que também se torna essencial no ensino da literatura é o 
planejamento. Cosson (2009, p. 23) afirma que, ao se refletir sobre o planejamento 
das atividades envolvendo as práticas docentes que se referem à formação do leitor, 
“é fundamental que este seja organizado segundo os objetivos da formação do 
aluno, compreendendo que a literatura tem um papel a cumprir no âmbito escolar” 

 
Considerações Finais 
 
 

Diante das considerações feitas, concluímos que o processo de 
escolarização da literatura é inevitável. Cosson (2009), Paiva (2003) e Soares (2010) 
destacam que, por isso, é preciso que a escola busque práticas de leitura que 
promovam a valorização do espaço dado a essa literatura no contexto escolar, sem 
descaracterizá-la, e elevá-la ao lugar que deve ser ocupado pela literatura infantil 
nos anos iniciais: suporte para a aquisição da leitura na alfabetização e para a 
formação do leitor proficiente. 
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Eixo 02.Políticas, Gestão e Formação Docente 

 

Resumo: Esse artigo destaca a importância da formação contínua à partir de 
análises das ações empreendidas por um grupo de professores regentes da Zona 
Rural do município de Uberlândia, tendo como eixo principal o alcance teórico e a 
ampliação da melhoria dos processos de alfabetização no ambiente escolar. A 
pesquisa, de cunho qualitativo, articulou as estratégias descritiva, exploratória e 
estudo de caso e apoiou-se nas teorias de autores como: SOARES (1998, 2003, 
2009 e 2014) e FREIRE (1975, 1983, 1988, 1996 e 2001). Os resultados evidenciam 
a importância da formação contínua para o fortalecimento do papel do professor 
alfabetizador, na perspectiva do alfabetizar letrando, com a possibilidade dessa 
prática colaborativa agir criticamente sobre o mundo, seja à partir da articulação do 
trabalho pedagógico ou pelas considerações com as práticas sociais dos sujeitos da 
aprendizagem para efetivação do uso das linguagens oral e escrita, em condições 
sociais diversas. 
 
 
Palavras-chave: Formação contínua. Alfabetização. Letramento. 
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Nas últimas décadas os níveis de analfabetismo têm insuflado os discursos 

das políticas públicas brasileiras. A exemplo de Soares (2014, p.13) “[...] menos de 

50% das crianças brasileiras conseguem romper a barreira da 1ª série, ou seja, 

conseguem aprender a ler e a escrever”. Esses alunos ainda não alfabetizados 

avançam para os anos subsequentes, aumentando as desigualdades em função das 

dificuldades acumuladas do ano anterior.  

A partir dessa problemática, e com base na reflexão sobre a importância da 

formação contínua, surgiu a referida pesquisa colaborativa que se deu por meio do 

fortalecimento de um grupo de professores regentes de uma escola da zona rural do 

Município de Uberlândia. Com base em leituras de teóricos que discutem a temática 

alfabetização e letramento, as observações das dificuldades dos alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental, especificamente na apreensão do código escrito, da 

leitura e escrita e ainda. Nesse artigo, não intencionamos descrever os relatos 

resultantes da pesquisa, e sim análises acerca da importância da formação contínua 

como perspectiva colaborativa de melhoria da prática pedagógica para professores 

alfabetizadores.  

 

A organização do Grupo de Estudos 

 

A partir das alterações implementadas no ensino fundamental de nove anos 

pela Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006), surgiu, para um grupo e professores regentes de 

uma escola da Zona Rural de Uberlândia, a necessidade de fortalecimento teórico 

acerca dos conteúdos curriculares dessa nova etapa formativa. Para tanto, tomando 

por base o plano de formação (SME, 2014) oferecido pela escola, constitui-se quatro 

grupos de estudos e um deles foi composto por cinco profissionais que abordaram a 

temática alfabetizadora na perspectiva colaborativa de aprendizagem. Nesse artigo, 

as análises se voltam para os estudos dos integrantes sobre a alfabetização e 

letramento nos primeiros anos do ensino fundamental I, dando enfoque à 

importância de ambas para o processo das práticas sociais. 

A organização para a prática colaborativa (VYGOTSK, 1989) de estudos 

teórico-práticos foi implementada a partir de nove encontros, organizados uma vez 

ao mês entre março à novembro do ano de 2016, nos quais os professores além dos 
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referenciais teóricos, preocupavam-se com a previsão do tempo de debate sobre os 

mesmos, das observações sobre as experiências docentes nas referidas salas de 

aula e as produções escritas desses relatos como forma de registrar a produção 

colaborativa dos estudos.  

A análise sobre o relato das professoras evidencia que as trocas de 

experiências e os estudos auto formativos foram se fortalecendo por entender que 

na escola não havia disponibilidade de tempo hábil para os diálogos, as leituras e as 

formatações escritas. Nessa perspectiva, justifica-se o fortalecimento da formação 

contínua, o que, segundo Garcia (2009) é um processo de continuidade e evolução, 

ou seja, o aprender e ensinar que se dá em longo prazo a partir de seguimentos 

significativos de construção do saber. 

Tomando como necessária às discussões sobre a temática alfabetização e 

letramento as questões problematizadas que justificaram a pesquisa realizada com o 

grupo se pautaram pelas seguintes indagações: a alfabetização ainda é 

compreendida como um processo apenas de apreensão do código escrito? O 

professor alfabetizador tem conhecimento da evolução das pesquisas em relação ao 

termo alfabetização? O que muda nas práticas alfabetizadoras a partir da 

compreensão das terminologias da alfabetização e do letramento? De que forma o 

processo formativo docente tem promovido à reflexão sobre as diversas temáticas 

surgidas no interior da sala de aula? 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da abordagem qualitativa, por ser uma 

produção teórica e reflexiva, pontuada por González Rey (2005, p. 110) “[…] está 

dirigida de forma ativa pelo pesquisador em razão das necessidades do modelo 

teórico que desenvolve sobre o tema pesquisado.”  

A partir das contribuições acerca da pesquisa qualitativa de González Reis, e 

ainda tendo a nitidez da contribuição necessária as discussões temáticas sobre 

alfabetização e letramento para auxiliar a reflexão teórico-prática dos professores 

regentes, um dos critérios de escolha dos referenciais teóricos para os integrantes 

do grupo se deu a partir de um diagnóstico sobre as necessidades apresentadas 

que pudessem corroborar com a melhoria da práxis pedagógica, organizadas a partir 

de referências bibliográficas e teorias de autores como: SOARES (1998, 2003, 2009 

e 2014) e FREIRE (1975, 1983, 1988, 1996 e 2001).  
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Buscando ainda evidenciar quais concepções orientaram o estudo do grupo 

de professores acerca da aquisição da leitura e da escrita: processo de ensino e 

aprendizagem, apresentamos o referencial teórico que revela ao leitor um panorama 

dos estudos empreendidos pelos integrantes de professores público alvo dessa 

pesquisa. 

 

O conceito de alfabetização – contributo Inicial para o grupo de estudos 

 

A escola enfrenta sérias dificuldades de aprendizagem no que tange aos 

processos de apreensão da leitura e escrita. Desse modo, esse problema da não 

alfabetização até o terceiro ano do ciclo pedagógico, seja por questões internas ou 

externas ao indivíduo, precisa ser analisado. Soares (2014, p.14) destaca possíveis 

motivos que justificam esse fracasso 

 

[...] em primeiro lugar, são dados que resultam de diferentes perspectivas do 
processo de alfabetização, a partir de diferentes áreas de conhecimento 
(Psicologia, Linguística, Pedagogia), cada uma tratando a questão 
independentemente, e ignorando as demais; em segundo lugar, são dados 
que, excludentemente, buscam a explicação do problema ora no aluno 
(questões de saúde, ou psicológicas, ou de linguagem), ora no contexto 
cultural do aluno (ambiente familiar e vivências socioculturais), ora no 
professor (formação inadequada, incompetência profissional), ora no 
método (eficiência/ineficiência deste ou daquele método), ora no material 
didático (inadequação às experiências e interesses das crianças, sobretudo 
das crianças das camadas populares), ora, finalmente no próprio meio, o 
código escrito (a questão das relações entre o sistema fonológico e o 
sistema ortográfico da língua portuguesa). (SOARES, 2014) 
 

Contudo, se evidencia a necessidade de compreensão dessas questões, 

associadas ao conceito de alfabetização, que amplia a interpretação de que 

alfabetizar não é apenas a decodificação de sinais gráficos a partir dos sons da fala, 

memorização e repetição de informações. Para a construção desse sistema, 

acrescenta Cagliari (1992) à escola precisa compreender a natureza e funções da 

escrita, da fala, da leitura e conhecer como se dá o processo de aquisição do 

conhecimento, de como uma criança se desenvolve emocionalmente nas interações 

sociais e da natureza da realidade linguística em que está inserida no momento da 

alfabetização.  
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 Pimenta (1999) atesta que é por meio da reflexão colaborativa que 

pesquisadores e docentes fortalecem a capacidade para analisar, problematizar e 

refletir sobre suas práticas, atribuindo a essa práxis, significados e conhecimentos 

que de certa maneira contribui para a transformação da realidade educativa, gera 

modificações na cultura escolar, contribui para o crescimento individual e coletivo e 

ainda se lança a um projeto de compromisso profissional acerca das práticas 

organizacionais, participativas e democráticas. 

Acreditando ser necessário aos integrantes do grupo a continuidade de 

estudos de outros teóricos para auxílio e ampliação dos conceitos estudados até 

então, as professoras apoiaram em Ferreiro (1996, p.24) para pontuar que “O 

desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas 

as práticas sociais assim como as informações sociais, não são recebidas 

passivamente pelas crianças.”  

Desse modo, foi imprescindível, além do estudo de Ferreiro que os 

integrantes compreendessem a conceituação do termo alfabetização, que apoiado 

nos estudos de Soares (2014, p.18) permitiu a compreensão de que a alfabetização, 

é “[...] um conjunto de habilidades, o que o caracteriza como um fenômeno de 

natureza complexa, multifacetado”.  

Essas questões postas nos ajudam a entender que a alfabetização, de acordo 

com Soares (2014, p.20) “[...] é um processo de natureza não só psicológica e 

psicolingüística, como também de natureza sociolinguística [...] é, também, e 

essencialmente, um processo de natureza linguística”. Nesses termos, é necessário 

observar a complexidade dessa temática e a natureza dos estudos das diversas 

ciências, as quais, necessariamente, respondem a incidência do sucesso ou 

insucesso escolar. Partindo dessa questão apresentada por Soares, foi necessário 

ao grupo ampliar os conceitos de alfabetização. Nesse sentido, o relato abaixo 

demostra como é interminável o processo de pesquisa e as consequências da 

aprendizagem se fomenta pelo estudo, reflexão da prática e nova ação a partir do 

conhecimento construído. 

 

Letramento – a ampliação do conceito de alfabetização 



 
 

 

 

 

 

 

6 
 

6 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

Muito se ouve a expressão “alfabetizar letrando”. Cada termo é próprio, mas 

ambos se complementam na prática educativa, ou seja, o aluno ao mesmo tempo 

em que se apropria do código escrito, codificando e decodificando o alfabeto, o faz 

por meio de práticas sociais da leitura e da escrita.  

Dessa forma, foi necessário aos integrantes do grupo apoiarem em outros 

teóricos que pudessem ampliar o conceito de alfabetização, buscando através de 

outros elementos compreender como se dão as práticas sociais de leitura e escrita e 

em que condições essa apropriação se dá para as crianças nesta fase de aquisição 

de ambas as habilidades, leitura e escrita. Segundo Soares (2009, p.39) “Letramento 

é o resultado da ação de ensinar e apreender as práticas sociais de leitura e escrita”. 

Inferimos então, que foi possível ao coletivo de professores compreenderem a 

partir da leitura de Soares (2009) que antes de entrar na educação formal as 

crianças dominam a fala - linguagem oral e convivem com o mundo escrito com 

grande diversidade social. A partir da aprendizagem do sistema alfabético, há 

consequentemente a inserção e participação delas na cultura escrita. Esse processo 

de letramento não se inicia da apropriação do sistema alfabético, como se marcasse 

um tempo em que primeiramente ocorre a alfabetização e logo na sequência, o 

letramento. Sabe-se que ambos se conciliam para dar sustentação a uma 

aprendizagem com significado do ponto de vista sócio-cultural.  

Cabe aqui trazer elementos presentes nos documentos oficiais em que são 

postas essas propositivas. O Ministério da Educação (2008, p.13), pontua  

 

O desafio que se coloca para os primeiros anos da Educação Fundamental 
é o de conciliar esses dois processos, assegurando aos alunos a 
apropriação do sistema alfabético-ortográfico e condições possibilitadoras 
do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2008) 
 

Nessa prática, é imprescindível pontuar a responsabilidade ética do professor 

no exercício da função docente, a qual está em crescente movimento sustentada 

pelos fatores socioculturais e econômicos da sociedade a que fazem parte 

politicamente (FREIRE, 1996). A ética, da qual se refere, Freire é o compromisso do 

professor quanto ao processo de construção do conhecimento do aluno, a partir do 
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diálogo com o mundo, com as informações, com os conteúdos e com os diversos 

sujeitos da aprendizagem.  

Neste sentido, dando continuidade no processo formativo, as professoras 

referendaram para o grupo de estudos, autores que permitiram aos seus integrantes 

identificarem que foi a partir da década de 80, que se deu o início dos estudos para 

demonstrar que o aprendizado da escrita não se fazia apenas pela correspondência 

entre grafemas e fonemas, mas, por um processo/sistema em que a criança tenta, 

por meio da construção e reconstrução criar um sistema de representação a partir 

de suas experimentações hipotéticas.  

De acordo com as interpretações de Soares, Aroeira e Porto (2010, p. 30), 

nesse processo “A construção desse conhecimento não é fácil, nem tão pouco 

simples. Trata-se de uma aprendizagem complexa, individual e subjetiva, mas não 

solitária, pois exige, ao mesmo tempo, troca de informações, estímulos e motivação”. 

A expressão “não solitária” implica a participação do docente no processo de 

ensino e aprendizagem, sabendo utilizar os instrumentos para a apropriação da 

leitura e da escrita que é um dos papéis docentes mais importantes porque é dessa 

relação, que surge muitas vezes o insucesso escolar que os alunos alfabetizados, 

ou não, são promovidos para os anos seguintes sem ter domínio do que lê. Soares 

(1998, p. 47) argumenta que “O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler 

e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que os 

indivíduos se tornassem, ao mesmo tempo, alfabetizados e letrados.” 

De acordo com essa afirmação, entende-se por prática de leitura e escrita 

uma metodologia sistemática e sequencial, planejada por meio de situações criativas 

de aprendizagem, levando em consideração, temáticas e conteúdos interessantes 

que fazem parte da vivência dos próprios alunos. Portanto, esse processo de 

alfabetizar na perspectiva do letramento, além de significativo do ponto de vista do 

interesse motivacional, necessariamente precisa ser instigante, curioso e, além 

disso, prazeroso.  

Por conseguinte, se finda o exposto com as experiências alfabetizadoras de 

Freire (1988, p.15) “Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra 

das mangueiras, com palavras do meu mundo, não do mundo maior dos meus pais. 

O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz.” Logo, alfabetizar e letrar 
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exigem do professor alfabetizador a capacidade de perceber que seu aluno é um 

sujeito singular, diferente dos outros e por isso, com maneira distinta de aprender.  

 

A importância da formação contínua para a conscientização do papel docente 

como mediador do processo de alfabetizar letrando 

  

As crianças, desde o nascimento, vivem e experimentam situações informais 

de aprendizagem, as quais não são esquecidas pelo fato de serem reais e repletas 

de sentimentos. Nesse universo de possibilidades, adquirem a fala, interagem com 

outras crianças, resolvem problemas de convivência com outros indivíduos, 

aprendem regras, normas, condutas e adquirem novas habilidades, à medida que 

evoluem socialmente. Desse modo, constroem o conhecimento de maneira natural, 

crescente e participativa.   

Na educação formal, o trabalho interdisciplinar é voltado para a valorização da 

linguagem oral, da leitura e escrita. Cada componente curricular desenvolve seus 

conteúdos considerando diferentes práticas sociais vivenciadas e acumuladas pelos 

alunos, em suas experiências anteriores, pois na prática, da mesma forma que 

aprendem a oralidade antes de entrar na escola, aprendem a leitura e a escrita 

fazendo experimentações, participando individual e coletivamente de situações 

criativas promovidas pela escola num ambiente alfabetizador. 

Nesse caminho, alfabetizar letrando promove a consciência do indivíduo para 

a leitura de mundo e a possibilidade crítica diante de suas possíveis transformações 

sociais e culturais. A esse respeito, Freire (1975, p. 142) complementa 

 

Só assim a alfabetização cobra sentido. É consequência de uma reflexão 
que o homem começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir. 
Sobre sua posição no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre o seu 
trabalho. Sobre seu poder de transformar o mundo. Sobre o encontro das 
consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização, que deixa assim de 
ser algo externo ao homem, para ser dele mesmo [...] (FREIRE, 1975) 
 

É no contexto da prática educativa, da formação contínua do professor, 

responsabilidade dos órgãos públicos, das políticas públicas, porém, de igual modo 

do próprio professor que se dá esse consciente de suas funções para o campo da 
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construção do saber, da necessária articulação entre teoria e prática, de maneira 

que os problemas surgidos, a partir da sua relação com os alunos e os conteúdos de 

ensino, sejam estudados e problematizados, visando à melhoria da qualidade da 

educação e, consequentemente a formação humana dos seus alunos, na 

perspectiva sócio cultural. A escola, como instituição vinculada ao ensino regular, 

tem o professor como o mediador da aprendizagem, organiza a formação contínua a 

partir de planos sistemáticos de formação, e busca nas práticas sociais o desafio 

dos estudos teóricos e de pesquisas frequentes. 

Partindo dessas considerações, apresentamos aqui as representações que os 

professores, público alvo dessa pesquisa obtiveram com relação a responsabilidade 

que possuíam enquanto mediadores do processo de alfabetizar letrando para seus 

alunos. Não cabe aqui enumerar as temáticas de estudo, nem tampouco a 

metodologia para as práticas educativas, porém, o que se espera compreender é a 

importância da escola na organização do tempo e espaço, a fim de promover a 

formação contínua, em serviço, do professor e, exercer, de fato, o seu papel na 

sociedade. Para Freire (2001, p.16) é papel da escola “[...] participar coletivamente 

da construção de um saber, [...] que leve em conta as suas necessidades e o torne 

instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria 

história”.  

Nesse sentido, a formação contínua em serviço que deu origem a esse 

trabalho, capacitou o professor alfabetizador para embasamentos teóricos sobre os 

processos de alfabetização e letramento, promovendo a relação desses com a 

prática educativa e instigando a melhoria do trabalho pedagógico, a troca de 

experiência e o fortalecimento da equipe de profissionais que atuam nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental I da escola referenciada no início deste artigo. 

Foi possível compreendermos, à partir dos estudos dos professores e relatos 

sobre essa prática colaborativa, que a aquisição das habilidades da leitura e escrita 

dá ao sujeito o poder de compreensão do mundo de modo crítico e reflexivo. Porém, 

quando chega à escola se inicia as dificuldades relacionadas à aprendizagem formal 

e, consequentemente suposições para dar respostas às questões do tipo “de quem 

é a culpa?”.  
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Numa outra perspectiva conceitual, alfabetização de crianças é um processo 

permanente que inclui, não só a mecânica do ler e escrever, mas acresce a elas o 

enfoque da língua escrita como um meio de expressão com especificidade própria e 

autonomia à língua oral (SOARES, 2014).  

Pode-se entender que é necessário acirrar o debate/estudo em torno dos 

problemas surgidos no interior das salas de aula, mais especificamente, repensar as 

práticas formativas docentes e tentar responder como ensinar ler e escrever, sem, 

contudo, acreditar que esse processo se inicia e se encerra na própria sala de aula. 

Desse modo, Amaral (2002, p.91), se expressa  

 

Vivemos em uma sociedade letrada, onde quase todas as relações são 
permeadas pela linguagem escrita. Participar ativamente desta sociedade 
significa conhecer e fazer uso eficiente da leitura e da escrita – práticas 
complexas quando levamos em conta o próprio conceito de escrita como 
sistema associado a um patrimônio cultural e social. Desta forma, ler e 
escrever não significa dominar simplesmente o código, mas perceber as 
implicações políticas/sociais/culturais e, sobretudo, os conteúdos 
ideológicos constitutivos dos textos orais e escritos. (AMARAL, 2002) 

 

 Nesse entendimento, pode-se observar que o processo de alfabetização é um 

dos requisitos para a conduta cidadã de um indivíduo na sociedade. Aprender um 

código escrito, composto por fonemas e grafemas é apenas o início de uma ação 

articulada, interdisciplinar e integrada aos processos político, histórico e cultural em 

que o aluno está inserido.  

 

Considerações Finais 

 

 O esboço realizado neste artigo permitiu compreendermos que a educação 

passa por diversas situações no que diz respeito às questões da apreensão do 

conhecimento, em especial ao processo de alfabetização e letramento, que por 

incorporar-se a modalidade formal, exige do professor qualificar-se para contribuir 

com as soluções de problemas, procedimentos, conceitos e habilidades inerentes ao 

fazer docente. Observou-se ainda, que os primeiros anos escolares na vida de um 

aluno são importantes, pelo fato de construir individual e coletivamente o modo 

como dali em diante vai percebendo o mundo a partir da sua capacidade de reflexão 
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e abstração. Evidenciando de igual maneira a importância da formação contínua do 

professor alfabetizador, na busca de respostas as inquietações surgidas na prática 

docente. Foi possível compreender a importância dessa relação teórica para a 

melhoria da prática para a articulação do trabalho pedagógico e as considerações 

com as práticas sociais dos sujeitos da aprendizagem e para efetivação do uso das 

linguagens oral e escrita, em condições sociais diversas. 

 Sinalizamos ainda que o papel do professor alfabetizador, na perspectiva do 

alfabetizar letrando, implica à incorporação de diferentes atividades pedagógicas, 

criativas, reais e do convívio dos alunos, possibilitando-os ler e agir criticamente 

sobre o mundo, como sujeitos autores de sua própria história de vida. 
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Resumo: O presente trabalho é fruto das observações, reflexões e intervenções 
pedagógicas realizadas no estágio Gestão, do curso de graduação em Pedagogia, 
da Faculdade de ciências integradas do Pontal (FACIP/UFU). Trará as observações, 
vivências e desafios que se fizeram presentes ao longo do estágio em questão, em 
uma escola municipal da cidade de Ituiutaba – MG, a qual chamaremos de Estrela 
de Luz. A questão norteadora para as reflexões foi em que medida as vivências do 
estágio supervisionado contribuíram para pensarmos o modelo de gestão que a 
escola tem se definido hoje. Nesse sentido, nosso principal objetivo é refletir 
criticamente sobre a gestão escolar a partir das vivências no Estágio 
Supervisionado. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa 
documental e de campo. Utilizamos registro fotográfico e escrito, observações e 
conversas com os funcionários da escola, além dos apontamentos feitos no diário de 
campo. Nos respaldamos em Barreiro; Gebran (2006), Libâneo (2001), entre outros. 
Consideramos que o estágio supervisionado é de extrema relevância tanto à 
formação inicial de professores, quanto à reflexão sobre o papel do gestor da escola 
pública. 
 
Palavras-chave: Gestão escolar. Estágio supervisionado. Formação de professores. 

 

Introdução 

O presente trabalho é fruto das observações, reflexões e intervenções 

pedagógicas realizadas no estágio Gestão, ocorrido no sexto período do curso de 

graduação em Pedagogia, da Faculdade de ciências integradas do Pontal 

(FACIP/UFU). Tal estágio é parte integrante do eixo formativo de tal curso, buscando 

assim construir de forma mais efetiva e completa o arcabouço teórico e prático 

necessário à formação profissional do Pedagogo. 
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Este eixo busca, como já dissemos, articular teoria e prática de forma 

intrínseca, por meio dos PIPE’s (Projeto Integrado de Prática Educativa), Estágios 

Supervisionados e Trabalho de Conclusão de Curso. Nessa perspectiva, iniciamos 

no segundo período de curso com o PIPE, um primeiro contato com o ambiente 

escolar e, consequentemente com a pesquisa. Nos Estágios Supervisionados, já no 

sexto período, adentramos um pouco mais o âmbito escolar e tivemos a 

oportunidade de não somente observarmos, mas também intervirmos naquela 

realidade à qual estávamos inseridas (os). E por fim, todas as vivências suscitadas 

nessas etapas de formação subsidiam o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

que tem como objetivo a busca pela resposta a alguma (s) problemática (s) 

encontrada (s) nos contatos anteriores com a escola.  

Sob esse viés, este texto discorrerá sobre as observações, vivências e 

desafios que se fizeram presentes ao longo das sessenta horas3 de estágio 

supervisionado I –Gestão, numa escola municipal da cidade de Ituiutaba – MG, a 

qual daremos o nome fictício de Estrela de Luz.  

A temática que permeia toda a discussão levantada neste trabalho, refere-se 

às vivências no Estágio Gestão, especialmente, a reflexão sobre o modelo de gestão 

que tem se configurado atualmente na escola pública. Nesse sentido, nosso 

principal objetivo é refletir criticamente sobre a gestão escolar a partir das vivências 

no Estágio Supervisionado.  

Ressaltamos também que a metodologia utilizada para a coleta de dados foi a 

pesquisa documental e de campo. Os instrumentos utilizados foram registro 

fotográfico e escrito feitos no diário de campo, observações e conversas com os 

funcionários da escola. Nos respaldamos teoricamente sobre gestão em Barreiro; 

Gebran (2006), Oliveira (2015) e Libâneo (2001). Após a fase que denominamos, 

diagnose da escola, propusemos um projeto de intervenção, cujo foco foram os 

jogos e as brincadeiras, utilizamos Kishimoto (2016) e Lira; Rubio (2014).  

                                                 
3 Destas sessentas horas, vinte foram destinadas à observação da escola, em seus mais diversos aspectos como: 

espaço físico e material, caracterização sócio cultural da escola e seus alunos, profissionais, organização e 

funcionamento; direção e gestão da escola. Trinta horas foram destinadas aos estudos teóricos, em sala de aula; e 

dez horas para elaboração e execução do projeto de intervenção 
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Sendo assim, consideramos que o estágio supervisionado e todas as 

elucidações que se originam dele são de extrema relevância para a formação inicial 

de professores, assim como do pedagogo em âmbito geral. Todavia, tais 

perspectivas oriundas da prática não podem ser interpretadas sem a devida 

criticidade, uma vez que no estágio temos a oportunidade de vivenciarmos práticas 

dignas de admiração, mas por vezes, convivemos com profissionais que nos 

mostram o modelo daquilo que não devemos reproduzir. 

 Desta feita, o texto que ora apresentamos, se organizará em três etapas, são 

elas: ponderações e reflexões sobre o Estágio Gestão enquanto parte do eixo 

formativo do curso de graduação em Pedagogia; uma breve caracterização da 

escola e nossa síntese do Estágio Supervisionado I- Gestão. 

 

Estágio supervisionado gestão: articulação entre teoria e prática na formação 

do pedagogo (a) 

 Ao abordarmos o Projeto Político Pedagógico do curso de graduação em 

Pedagogia da FACIP/ UFU, percebemos a presença do eixo da práxis, que se 

configura enquanto a “coluna vertebral” do curso. Nesse aspecto, 

(...) o eixo da práxis educativa inicia-se com o Projeto Integrado de Prática 
Educativa (PIPE), e acompanha todo o curso por meio dos Estágios 
Supervisionados e finaliza com a reflexão no Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Estes componentes do eixo da práxis educativa fazem parte 
de um todo na formação inicial do curso de Pedagogia da FACIP/UFU que 
articularão ensino, pesquisa e extensão (UFU, 2007, p. 44) 

 
Ao longo da proposta presente no eixo formativo do curso de Pedagogia, o 

Estágio Supervisionado I (gestão), contribui substancialmente para as reflexões a 

respeito da atuação do gestor educacional, uma vez que tem como objetivo, “agir na 

realidade da escola, a partir das observações e análises feitas ao longo do PIPE, no 

que se refere ao trabalho do gestor educacional.”(UFU, 2007, p. 46). Ou seja, a 

presença e realização do referido estágio se configura enquanto oportunidade de 

reflexão sobre a prática, e também de problematização dessa mesma prática, vista 

sob ângulos distintos. 
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No decorrer de nossa formação inicial, discutimos e ressaltamos a 

importância da articulação entre teoria e prática para constituir o arcabouço 

necessário à atuação do pedagogo (a). Tal reflexão se estabelece também quando o 

ponto de partida é a disciplina de Estágio Supervisionado, com enfoque na gestão 

escolar. Já elucidamos isso neste texto, e o fazemos novamente, ao nos pautar na 

fala de Barreiro e Gebran, que apontam que, 

Um Projeto de Estágio Supervisionado deve ter, como objetivo central, 
efetivar a articulação do curso de Licenciatura com a Educação Básica da 
rede pública e privada, aprimorando a formação do profissional da 
educação, de modo a garantir uma ação mais comprometida com o 
processo educativo. (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p.90, grifo do autor)  

 Dessa forma, além de proporcionar uma vivência específica, para que de fato 

conheçamos o “chão da escola”, o estágio se consolida enquanto propulsor de 

questões e problemáticas que serão analisadas e discutidas à luz dos referenciais 

teóricos, fazendo assim com que a práxis se efetive de maneira significativa. A 

gestão escolar e suas nuances, precisam ser problematizadas e questionadas, visto 

que, infelizmente ainda encontramos na instituição escolar posturas rígidas, 

egocêntricas e individualistas, que constituem por vezes a figura do gestor da escola 

pública. O compartilhamento de saberes que deve existir entre gestores e demais 

profissionais que atuam na escola, serve para que as boas práticas sejam 

enaltecidas e que os pontos de melhoria possam ser discutidos. Em nosso estágio, 

percebemos o quanto uma gestão que atua positivamente pode influenciar o 

trabalho pedagógico como um todo, desenvolvido pelos docentes, supervisão e 

demais participantes da equipe gestora.  

Libâneo (2001) nos elucida que 

atualmente, o modelo democrático-participativo tem sido influenciado por 
uma corrente teórica que compreende a organização escolar como cultura. 
Esta corrente afirma que a escola não é uma estrutura totalmente objetiva, 
mensurável, 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 às coisas enquanto significados 
socialmente produzidos e mantidos. (LIBÂNEO, 2001, p. 3) 
 

O modelo democrático-participativo, citado pelo autor, pode ser entendido 

como uma gestão que “(...) valoriza a participação da comunidade escolar no 

processo de tomada de decisão, concebe a docência como trabalho interativo, 
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aposta na construção coletiva dos objetivos e funcionamento da escola, por meio da 

dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do consenso.” (LIBÂNEO, 2001, p. 7). Ainda, 

precisamos ter claro que, a forma como a gestão da escola é pensada, seja 

enquanto aspecto físico, pedagógico, social, denuncia uma concepção política nas 

entrelinhas, ou seja, “o modo como uma escola se organiza e se estrutura tem um 

caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos mais amplos sobre a relação da 

escola com a conservação ou transformação social”. (LIBÂNEO, 2001, p. 3-4) 

Tais aspectos da gestão democrático-participativa se fizeram presentes ao 

longo do estágio na escola. Percebemos que as informações circulavam entre os 

profissionais, de maneira que o trabalho pudesse ser compreendido por todos. Por 

outro lado, a supervisão da escola não nos pareceu favorável a uma concepção que 

primava pelo diálogo, principalmente quando se tratava de orientação pedagógica 

aos docentes. Entendemos que, a formação docente deve acontecer também dentro 

do espaço escolar, mediada pelo supervisor ou coordenador pedagógico. Libâneo 

refere-se a esse profissional como aquele que orienta a ação pedagógica dos 

docentes, inclusive fazendo um acompanhamento do trabalho do professor, no 

intuito de fornecer respaldos didático-pedagógico para bons resultados no que tange 

a aprendizagem dos alunos, às relações entre estes e os professores e entre os 

alunos e as respectivas disciplinas (LIBÂNEO, 2001) 

Cada setor da gestão escolar possui responsabilidades específicas que, ao 

observarmos a abrangência da instituição, percebemos que deve haver uma relação 

de cooperatividade entre si, para que os objetivos afins sejam alcançados. Quanto a 

isso, é preciso entendermos que  

De fato, a organização e gestão refere-se aos meios de realização do 
trabalho escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação do 
esforço coletivo do pessoal que atua na escola, envolvendo os aspectos, 
físicos e materiais, os conhecimentos e qualificações práticas ao educador, 
as relações humano-interacionais, o planejamento, a administração, a 
formação continuada, a avaliação do trabalho escolar. Tudo em função de 
atingir os objetivos. Ou seja, como toda instituição as escolas buscam 
resultados, o que implica uma ação racional, estruturada e coordenada. 
(LIBÂNEO, 2001, p. 7).  

 

Diante dos apontamentos teóricos elucidados e nas vivências originárias do 

estágio, percebemos e ressaltamos mais uma vez que a gestão deve ser pensada e 



 
 
 
 
 
 
 

6 

 

6 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

planejada enquanto prática coletiva e democrática, visando os objetivos aos quais a 

educação formal se destina. Dessa forma, defendemos o modelo democrático-

participativo de gestão enquanto o que mais se aproxima ao que defende uma 

educação emancipatória e dialógica. 

 

Projeto político pedagógico: um instrumento dialógico e de emancipação? 

 

A escola se configura enquanto um espaço dinâmico e com diversas relações, 

saberes e práticas que a constituem enquanto instituição educacional. Sob essa 

perspectiva, a construção de um documento que abarque toda essa dinamicidade 

existente se faz necessário para que o bom trabalho educativo seja realizado. Para 

além disso, o Projeto Político Pedagógico é um meio pelo qual as vozes da escola 

são ouvidas, suas demandas, reinvindicações, pontos positivos, dentre outros, 

desde que a construção se faça de forma coletiva e democrática.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, no período de nossas 

observações, não estava atualizado, fazendo assim com que utilizássemos o do ano 

anterior, ou seja, de 2015. Ao indagarmos a respeito do documento atualizado 

ouvimos da gestão que ele estava passando por atualizações e que já haviam sido 

feitas as mudanças necessárias, diante de tal situação, não tivemos acesso ao PPP 

de 2016 (SILVA, 2016, nota de campo nº 1). 

Com relação à construção do PPP, a gestão da escola nos relatou que, no 

início do ano é feito reunião com todos os funcionários onde são apontadas as 

reformulações necessárias para o documento. Após feitas as devidas correções 

partindo do PPP anterior, o mesmo é enviado à Superintendência Regional de 

Ensino para uma possível “aprovação”. Sobre tal informação, refletimos sobre até 

que ponto a gestão escolar, e por conseguinte, a escola, possui autonomia para 

construírem o seu projeto de forma a atender as reais especificidades da instituição, 

uma vez que “o projeto político-pedagógico da escola é a síntese de uma 

determinada totalidade histórica e social, que se processa num movimento dialético 

na continuidade, a partir das contradições inerentes a qualquer ato educativo. ” 

(CARIA, 2011, p. 100). Evidenciamos, a partir da realidade observada, que tal 
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documento é concebido de maneira “engessada”, devendo passar por “aprovações” 

de terceiros, que nem sempre vivem o cotidiano da escola, fazendo assim com que 

se torne um “documento engavetado”, cumprindo as funções de protocolo e 

tarefismo. 

 Outro fator importante, no que diz respeito à gestão é o planejamento escolar. 

A partir das observações e reflexões teóricas feitas, entende-se que o planejamento 

é parte primordial para um bom trabalho pedagógico.  Nesse sentido, consideramos 

que  

(...) é preciso planejar uma educação que, pelo seu processo dinâmico, 
possa ser criadora e libertadora do homem. Planejar uma educação que 
não limite, mas que liberte, que conscientize e comprometa o homem diante 
de seu mundo. Este é o teor que se deve inserir em qualquer planejamento 
educacional. (MENEGOLLA, SANT’ANA, 2012, p. 25,) 

 

Ao observarmos o trabalho pedagógico realizado uma vez por semana pela 

supervisora responsável pela escola, percebemos que tal prática se resumia apenas 

a “dar uma olhada” no caderno de planejamento dos professores, com poucas 

intervenções no sentido de contribuir com a elaboração de um plano de aula do 

docente. Não percebemos durante o período de observação, uma real prática de 

supervisão escolar, no intuito de auxílio no planejamento docente, estudos 

pedagógicos e elaboração de plano de trabalho em conjunto com a supervisão 

escolar. A partir das leituras feitas sobre o assunto, 

 

É o planejamento educacional que estabelece as finalidades da educação, a 
partir de uma filosofia de valores educacionais. Somente com a elaboração 
do planejamento se pode estabelecer o que se deve realizar para que essas 
finalidades possam ser atingidas, e ver como podemos pôr em ação todos 
os recursos e meios para atingir os objetivos a que se propõe a educação. 
(MENEGOLLA, SANT’ANA, 2012, p. 29-30) 

  

 A ação de planejar nessa perspectiva, atua enquanto potencializadora da 

prática educativa, e quando não é realizada, cria-se uma lacuna que interfere 

diretamente no bom andamento do trabalho pedagógico. Ainda sobre planejamento, 

atentamo-nos agora para a questão da formação de professores, que na escola 

Estrela de Luz ocorre no momento do módulo II, segundo a gestão da escola 

(SILVA, 2016, nota de campo nº 2). O horário escolhido para o módulo, leva em 

conta que a maior parte dos professores trabalha em outras escolas no contraturno, 
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viabilizando que todos possam estar presentes no horário da reunião. Tal 

perspectiva demonstra uma preocupação por parte da gestão escolar, em adequar o 

horário de módulo a todos os docentes, levando em conta suas especificidades de 

horários. 

 Após as explanações feitas, consideramos que o planejamento é 

imprescindível para que a prática escolar e o trabalho de gestão possam ter um 

embasamento onde teoria e prática sejam complementares e dialoguem entre si. Os 

pontos elencados no Projeto Político Pedagógico da escola, precisam se configurar 

enquanto ferramentas didáticas e de real uso, não apenas como uma burocracia que 

após realizada, será inutilizada. 

 

Considerações Finais 

 

A realização do presente estágio, assim como as observações, 

apontamentos, reflexões e diálogos que dele se originaram nos fizeram repensar um 

pouco mais a respeito de nossa própria formação e também os aspectos que 

permeiam a gestão da escola pública. A escola é um espaço dinâmico e vivo, e 

esses momentos vivenciados na Escola Estrela de Luz nos permitiram refletir sobre 

as práticas envolvidas à gestão escolar, sobretudo, (re) definir ou fazer escolhas 

sobre nosso futuro campo de atuação. 

Confessamos que, inicialmente, ficamos sobressaltadas frente à realidade 

encontrada, a rigidez própria da instituição, expressada por meio da pouca vontade 

de alguns servidores em colaborar com o nosso trabalho de estagiárias. Por outro 

lado, a prática de pessoas dispostas a aprender junto, compartilhando experiências 

de anos de carreira nos foi muito mais recorrente e enriquecedora.  

Aprendemos nesse processo, a partir de nossas reflexões sobre algumas 

posturas que não compactuamos, qual profissional não desejamos ser. É válido 

ressaltar também que, por parte da direção da escola tivemos total abertura tanto no 

planejamento, quanto na própria execução de nossa proposta de intervenção, que 

como já foi dito, teve como foco jogos e brincadeiras. Não tivemos apoio por parte da 
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supervisão da escola, o que dificultou nosso diálogo e principalmente o período de 

observação.  

Consideramos o nosso estágio positivo, todavia ressaltamos que a escola 

ainda precisa se abrir ao diálogo e compreender que os conhecimentos devem ser 

construídos na coletividade, e que o aluno deve ser o seu eixo central. A escola 

pública, e por sua vez os gestores que a conduzem, apresentam ideologias que 

precisam ser (re) pensadas e problematizadas, uma vez que devemos ter clareza da 

função social atribuída à escola.  

Nos foi possível perceber, que a gestão imprime uma face à escola, face esta 

que pode ser baseada num modelo democrático ou autoritário, ressaltando que o 

que as separam é uma linha muito tênue. O planejamento deve ser construído por 

toda a comunidade escolar, o que contribui para que o papel do gestor possa ser 

embasado em práticas pensadas e discutidas por todas as pessoas da comunidade 

escolar. 
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