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EDITORIAL

CONAPE 2018
Resistir e avançar por uma educação democrática

LEDA SCHEIBE*

Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, SC, Brasil.

A Retratos da Escola, revista da Escola de Formação (Esforce) da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), inaugura com este número 
22 o seu 12º volume. Em 2018, pela primeira vez em sua história, a revista 

passará a contar com três números em sua edição anual. A equipe editorial da revista 
busca, com isso, dar início à nova sistemática que, sem deixar de tematizar os desafios 
do compromisso de contribuir para o debate em torno da educação público-estatal de 
qualidade e socialmente referenciada, procura também estreitar o relacionamento com 
seu público leitor e atender de forma mais efetiva aos requisitos de um periódico de 
caráter científico reconhecido pelas instituições e sistemas de ensino e qualificado sob a 
perspectiva dos órgãos avaliadores. 

Este número da Retratos da Escola busca, em primeiro lugar, enfatizar a impor-
tância da realização da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape 2018), no 
período de 24 a 26 de maio de 2018. Por isso, o leitor ou leitora encontrará, logo de iní-
cio, a reprodução do Manifesto: Carta de Belo Horizonte, aprovado em plenária no último 
dia do encontro, num contexto de resistência dos educadores e educadoras às medidas 
educacionais do governo de exceção instituído no País em agosto de 2016, através do 
“golpe jurídico, parlamentar e midiático” (SAVIANI, 2018). O documento delineia o 
Plano de Lutas dos educadores, tendo como perspectiva o cumprimento das metas do 
Plano Nacional de Educação: 2014-2024 (BRASIL, 2014) e a construção democrática de um 
Sistema Nacional de Educação (SNE). Exige também o fim da interferência do Minis-
tério da Educação no Fórum Nacional da Educação, defendendo a reconstituição deste 
espaço em sua composição original, entre outras manifestações. Uma ode à democracia, 

http://dx.doi.org/10.22420/rde.v12i22.878

* Leda Scheibe é professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina e editora chefe da Retratos da Escola. E-mail: lscheibe@uol.com.br.
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a Carta de Belo Horizonte é um relevante documento histórico, que denuncia o momento 
que vivemos e a impossibilidade de construir uma educação pública e de qualidade 
social sem o restabelecimento da democracia. 

A Conape constituiu-se por meio de um processo coletivo de articulação entre as 
entidades defensoras da educação pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e que se 
contrapõe a todas as formas de preconceitos. Organizadas no âmbito do Fórum Nacio-
nal Popular de Educação (FNPE), as entidades, entre as quais a CNTE, realizaram as 
etapas municipais e/ou regionais, etapas estaduais e conferências livres para o debate 
sobre o documento-referência proposto pelo Fórum. A partir das etapas estaduais e das 
conferências livres no País, foi organizado o acervo documental do FNPE, que permi-
tiu consolidar uma proposta de Plano de Lutas discutida e deliberada na etapa nacional 
da Conape 2018. 

Após o manifesto, apresenta-se o documento A CONAPE como espaço de resistência 
social à ofensiva do Golpe, de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação – CNTE, que expressa a posição política deste coletivo sindical frente ao atual 
momento histórico e seus reflexos no contexto educacional. Esse documento desenvolve 
também um cuidadoso e elaborado resgate das formas pelas quais a Constituição Fede-
ral de 1988 se expressou com relação a educação e de como os governos posteriores à 
sua elaboração se colocaram ou se omitiram frente a estas previsões.

É nesse contexto que este número traz o ensaio crítico A Conape como estratégia de 
resistência ao golpe - Uma experiência democrática em período de exceção, de autoria de João 
Antônio Cabral de Monlevade, professor aposentado da Universidade Federal de Mato 
Grosso e ex-dirigente da CNTE, e de Haroldo Pereira Fernandes Filho, assessor técnico 
da mesma entidade. O texto reconstitui a trajetória das conferências nacionais de educa-
ção, desde aquela que pode ser considerada a primeira das conferências, em 1927, pela 
Associação Brasileira de Educação (ABE), culminando com a descrição da Conape 2018. 
Os autores salientam que a Conape é efetivamente um movimento de resistência que 
contribui com a organização do setor educacional brasileiro para “fazer frente ao atual 
momento de desmonte da educação pública” e por alentar “os sonhos mais profícuos 
na defesa de uma educação transformadora e emancipadora do ser humano” (MON-
LEVADE; FERNANDES FILHO, 2018).

Esta opção editorial visa sobretudo enaltecer o movimento dos educadores no exer-
cício da sua responsabilidade em conduzir as definições que dizem respeito à educação 
brasileira, no momento em que o Brasil vive a ruptura da sua ordem democrática. 

Na sequência, o leitor terá acesso a oito artigos que compõem a seção Espaço Aberto 
e a dois relatos de experiência, enviados por profissionais da educação, numa desejada 
socialização de seus estudos para que possam ser não apenas lidos, mas também deba-
tidos, questionados e, por que não, ampliados. O primeiro é de Daniela Patti do Amaral, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trata da Seleção de diretores de escolas públicas 
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e avaliação do desempenho do candidato. O artigo analisa os requisitos da legislação de oito 
municípios do Rio de Janeiro para selecionar diretores de suas escolas públicas e reflete 
sobre o cenário multifacetado que se atribui à gestão democrática e ao perfil do diretor 
desejado (AMARAL, 2018). 

O texto seguinte, Reconfigurações da escola: as marcas do poder disciplinar numa vivência 
democrática é apresentado por três pesquisadoras da Universidade Regional de Blume-
nau, Monique Cristina Francener Hammes Schütz, Gicele Maria Cervi e Lilian Alves 
Pereira, e focaliza reflexões, a partir de um estudo realizado numa escola municipal 
de Blumenau, organizadas pelos seus docentes e gestores em parceria com os acadê-
micos/estagiários de uma instituição de ensino superior. Proposto o desafio de um 
projeto coletivo sobre a temática, os estudantes dos primeiros anos do ensino fun-
damental elegeram ações para tornar o recreio mais “seguro e agradável” (SCHÜTZ; 
CERVI; PEREIRA, 2018).

Já no artigo sobre a Formação de professoras em nível superior simultânea à atuação 
na educação básica, de Marta Lícia Teles Brito de Jesus e Maria Couto Cunha, ambas 
vinculadas à Universidade Federal da Bahia, as autoras discutem uma questão muito 
significativa para o cenário da formação de professoras que precisam cursar alguma 
licenciatura como docentes das redes públicas de ensino para atender a necessidade de 
se graduarem em nível superior. Com este propósito, realizaram estudo para conhecer 
o que dizem e como agem professoras que cursam Pedagogia, bem como para detectar 
as estratégias que utilizam para cursarem a licenciatura e serem bem sucedidas nessa 
empreitada (JESUS; CUNHA, 2018). 

O artigo apresentado pelas professoras Andréia Orsato, do Instituto Federal 
Sul-Rio-Grandense, e Márcia Ondina Vieira Ferreira, da Universidade Federal de Pelo-
tas, tematiza as Relações de Gênero no ensino de sociologia do IFSul, com a finalidade de 
evidenciar o espaço destinado ao tema nos currículos e quais as metodologias emprega-
das pelos docentes ao abordá-lo. O estudo foi realizado nos onze campi deste instituto, 
que oferece ensino técnico integrado (ORSATO; FERREIRA, 2018). Também colocando 
questões desafiadoras para a formação dos estudantes nos institutos federais, Fábio 
Ramos da Silva, do Instituto Federal do Paraná, e Marcos Cesar Danhoni Neves, da Uni-
versidade Estadual de Maringá, procuram compreender, no artigo A educação científica 
CTS no contexto do ensino integrado, o papel da educação científica (Ciência, Tecnologia 
e Sociedade), em uma perspectiva que considere a necessidade de superar o dualismo 
estrutural que tem acompanhado a educação no ensino médio. Para tal, apresentam e 
discutem questões como: “a educação científica está voltada para reforçar o caráter dual 
do ensino médio? Quais correntes e concepções de educação científica estão comprome-
tidas com uma lógica avessa à dualidade? Qual a educação científica necessária para a 
efetivação do ensino integrado?” (SILVA; NEVES, 2018).
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Marilsa Miranda Souza, Neidiele Bratilieri da Rocha e Gabriel Henrique Miranda 
Soares, vinculados à Universidade Federal de Rondônia, apresentam um artigo sobre pri-
vatização e precarização do ensino médio em Rondônia a partir da implantação de várias 
políticas educacionais para esse nível de ensino. O texto – resultado de uma pesquisa 
realizada junto à implantação do Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica 
(Emmtec), em 2016, em escolas da rede pública – faz uma importante discussão acerca 
das reformas pelas quais vem passando o ensino médio, e sobre a crescente privatiza-
ção deste setor educacional (SOUZA; ROCHA; SOARES, 2018). 

Preocupados com a violência que podem assumir determinados processos de avalia-
ção da aprendizagem na educação básica, Dilva Bertoldi Benvenutti e Clenio Lago, ambos 
professores da Universidade do Oeste de Santa Catarina, realizaram uma pesquisa com 
professoras dos anos iniciais egressas do curso de Pedagogia, indagando sobre os processos 
avaliativos durante o curso que as formou. A indagação central da investigação diz respeito 
à compreensão de como repercute a experiência em curso de formação na estruturação da 
ação que desenvolvem as professoras na sua prática docente (BENVENUTTI; LAGO, 2018). 

Claudionor Renato da Silva, da Universidade Federal de Goiás, campus de Jataí, no artigo 
sobre a educação infantil entre os povos indígenas na perspectiva dos territórios etnoeducacionais, 
apresenta reflexões desafiadoras para as políticas públicas voltadas à educação das crianças. 
Tema pouco discutido e de importante leitura, o artigo contribui especialmente para pensar 
questões de uma educação infantil diferenciada, qual seja, a indígena, pautada nos territórios 
etnoeducacionais, mas que seja aceita pelas comunidades indígenas brasileiras (SILVA, 2018). 

Na seção Relatos de Experiência, apresentamos dois textos que trazem importantes 
reflexões para a prática docente. O primeiro é o relato de Mariana Luzia Corrêa Thesing, 
doutoranda da Universidade Federal de Santa Maria, sob o título Ler e escrever na escola, apre-
senta um estudo a partir de três projetos com crianças em processo de alfabetização. Com 
a finalidade de tornar este processo mais significativo, foram desenvolvidas práticas, que 
envolveram, além das atividades em sala de aula, a leitura de textos pelos alunos e alunas 
para outras crianças e também com a família, fazendo com que os e as estudantes se sen-
tissem mais importantes, mais valorizados e mais desafiados a aprender, ao ler para outras 
crianças ou para seus pais e irmãos (THESING, 2018). Vale muito conhecer os três projetos! 

O segundo relato foi escrito por Francisco Paulo Rodrigues Mestre, vinculado à Secre-
taria Municipal de Educação de Guaporé e Marli Teresinha Quartieri e Jacqueline Silva 
da Silva, ambas da Universidade do Vale do Taquari; desenvolve reflexão sobre Portfo-
lio Reflexivo: avaliar e avaliar-se, com base na experiência de avaliação com turmas de anos 
finais do ensino fundamental. Da sua leitura podemos inferir que a utilização desta forma 
avaliativa pode abrigar ainda “um vasto percurso a ser desbravado, cheio de surpresas, 
armadilhas, encantos e dúvidas, que, necessariamente, serão enfrentados para que pos-
samos evoluir nas práxis dos processos avaliativos de ensinar e aprender” (MESTRE; 
QUARTIERI; SILVA, 2018). Igualmente instigante! 
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A Retratos da Escola espera, com mais este número, contribuir para a socialização do 
que ocorre na educação brasileira, assim como dos conhecimentos que estão sendo pro-
duzidos na perspectiva crítica da nossa realidade, tendo em vista a tão desejada educação 
de qualidade social para toda a população, clara e enfaticamente explicitada pelos 2.444 
delegados e demais participantes da Conape 2018. 

Boa leitura! 
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CONAPE/2018 ‘LULA LIVRE’: A EDUCAÇÃO 
COMO ESPAÇO DE RESISTÊNCIA

Manifesto: Carta de Belo Horizonte

N o momento atual de crise que passa o Brasil, com o aprofundamento do golpe 
deflagrado em 2016, a partir da destituição do governo legitimamente eleito 
de Dilma Rousseff, a luta pela educação não pode estar desatrelada daquela 

em defesa da restauração do Estado Democrático de Direito. Os processos de ruptura 
democrática pelos quais passou o país guardam, em comum, a redução drástica dos 
direitos sociais, entre os quais a educação — um dos pilares inquestionáveis de qual-
quer democracia —, alvo de severos ataques políticos, econômicos e pedagógicos que 
visam desestruturar a possibilidade de formação crítica e cidadã. Foi assim com a insti-
tuição do Estado Novo, em 1937, que pôs fim aos avanços conquistados na Constituição 
democrática de 1934. Foi assim em 1964, com o golpe civil-militar que depôs João Gou-
lart e enterrou a Carta de 1946. E é assim agora, com a série de medidas golpistas que 
buscam sepultar a Constituição de 1988 — incluindo seu artigo 205, que assegura a edu-
cação como dever do Estado e direito de cada cidadão — 30 anos após sua promulgação.

Os acontecimentos dos últimos dias, com os movimentos atuais e a crise institu-
cional provocada pela política equivocada e entreguista do governo golpista de Michel 
Temer na Petrobras, apontam para possibilidades sérias e preocupantes de acirramento 
ainda maior das consequências do golpe. A construção da falácia da suposta quebra 
da Petrobras, entregue a uma gestão feita por e para rentistas, interessa diretamente à 
política neoliberal repaginada cujo objetivo é a transformação dos direitos sociais, a edu-
cação incluída, em serviços e mercadorias. Lucra o capital financeiro, um dos suportes do 
golpe. Sofrem os/as trabalhadores/as, estudantes e todo o povo, submetidos não apenas 
à destruição de um patrimônio nacional imprescindível, que inviabiliza a implementa-
ção das políticas educacionais conquistadas após muita luta, nos últimos anos, como o 
próprio Plano Nacional de Educação (PNE), mas também sob a ameaça concreta de um 
rompimento democrático ainda mais profundo.
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A convocação da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape), no ano pas-
sado, deu-se como resposta direta ao autoritarismo que destituiu o Fórum Nacional de 
Educação (FNE) e descaracterizou a 3ª Conferência Nacional de Educação (Conae/2018) 
como um espaço democrático de debate. Agora, a realização da Conape só vem a reforçar 
a importância deste movimento de resistência em via dupla: de um lado, não é possí-
vel lutar pela democracia sem lutar pela educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de 
qualidade social, desde a educação infantil até a pós-graduação, fundamental para a cons-
trução de outra realidade, mais justa e mais solidária; de outro, qualquer discussão sobre 
políticas educacionais só faz sentido e só terá efetividade a partir do momento em que se 
assegurar a restauração do Estado Democrático de Direito e a realização de eleições livres.

As entidades que, reunidas em um Comitê Nacional em Defesa da Educação, decidiram 
romper com o FNE golpista, instalar o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) e propor 
a Conferência Nacional Popular de Educação, vêm se empenhando, há décadas, em discutir 
os rumos que possam permitir essa transformação essencial. Assim, foram organizadas as 
Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), nos anos 1980 e início dos 1990, organizados 
os Congressos Nacionais de Educação (Coneds), a partir da década de 90 do século passado 
e começo dos 2000, e, posteriormente, a Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb) 
de 2008 e as Conferências Nacionais de Educação (Conaes de 2010 e 2014). Retomando esta 
luta, entidades, delegados/as da Conape LULA LIVRE tem como meta garantir o aperfei-
çoamento e a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação de um 
Sistema Nacional de Educação que possibilite o fortalecimento da educação pública e a regu-
lamentação do ensino privado, compromissos assumidos e detalhados em nosso PLANO DE 
LUTAS, construído democraticamente e aprovado na Conape 2018. Este espaço é primordial 
para traçar coletivamente os rumos da resistência, com o combate sem tréguas aos pesados 
retrocessos que o governo federal tem impingido à educação e às áreas sociais no Brasil.

A luta pela educação democrática: desafios a enfrentar

A mobilização social em torno da democratização dos direitos, e defesa da educação, 
tem uma pauta importante de lutas, que hoje ganha centralidade diante da intensificação 
dos ataques diretos aos serviços públicos e de favorecimento da privatização em todos os 
níveis e setores e consequente agravamento da conjuntura.

Convocamos a população brasileira para juntos lutarmos:

1. pelo Estado Democrático de Direito e a realização de eleições livres e democráticas, 
contra a intervenção militar;
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2. pela apuração dos assassinatos dos defensores de direitos humanos, contra o genocí-
dio da juventude negra, contra toda violência, perseguição política e criminalização 
dos movimentos sociais;

3. pelo fim do congelamento dos investimentos em áreas sociais, conforme imposto 
em 2016 pela Emenda Constitucional 95 (EC 95/16), com a sua imediata revogação e 
a destinação de 10% do PIB e os recursos do Pré-sal para a educação pública;

4. pela defesa do PNE, à luz das deliberações das Conaes de 2010 e 2014, como centro 
das políticas públicas educacionais;

5. por um FUNDEB robusto e permanente, com creches e 50% de complementação da União;

6. pelo fim do financiamento público para investimentos privados na área da educação 
e pelo fortalecimento do ensino público;

7. pela regulamentação do ensino privado, sob as mesmas exigências legais aplicadas 
à escola pública, com a instituição do Sistema Nacional de Educação;

8. pela exigência de qualidade tanto no ensino a distância quanto nos cursos de curta du-
ração, impedindo tentativas de tratar a educação como mercadoria e, também, contra 
a autorização de todo e qualquer curso de graduação da área da saúde e de formação 
de professores, ministrado totalmente na modalidade Educação a Distância (EaD);

9. pela garantia da implantação do Piso Salarial Profissional Nacional e de planos de 
carreira para os/as profissionais da educação das redes pública e privada, com a pro-
moção da necessária valorização dos respectivos profissionais, superando-se as re-
centes propostas de ‘flexibilização’ dos critérios de seleção na área, bem como os agu-
dos retrocessos que hoje acontecem no setor público e, em especial no setor privado;

10. pela escola democrática e autônoma, como espaço de liberdade e pensamento crítico de pro-
fissionais da educação, de famílias, de comunidades escolares e de estudantes e contra orga-
nizações e grupos fascistas como ‘Escola Sem Partido’ e suas correlatas ‘Leis da Mordaça’;

11. contra os cortes orçamentários, os contigenciamentos, os bloqueios e o sucateamento 
das Universidades e Institutos Federais e contra quaisquer ataques do poder político 
e do poder judiciário em relação à Autonomia Universitária;

12. contra a ‘Base Nacional Comum Curricular’ que exclui temas sociais importantes 
(como a discussão de gênero e identidade de gênero), homogeniza e engessa o currí-
culo e, ademais, não considerou a opinião de profissionais da educação, de famílias, 
de comunidades escolares e de estudantes;

13. contra a ‘Reforma do Ensino Médio’, em curso, viabilizadas pela Lei nº 13.415/16 e 
Portaria MEC nº 727/17, que dificulta o acesso e a permanência de estudantes, torna 
tecnicista o ensino público, desvaloriza os/as profissionais da educação e promove 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 13-16, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>16

Delegados e delegadas da Conape2018LulaLivre!

o avanço privatista sobre a educação básica, além de atentar contra a soberania na-
cional, ao submeter questões estratégicas como formação docente e currículos à in-
gerência do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

14. contra a aprovação de Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, apresentadas pelo 
governo do Golpe, que determinem a oferta de 40% na carga horária do Ensino Mé-
dio e 100% da carga horária da Educação de Jovens e Adultos à distância, bem como 
que contabilizem as horas de cursos de qualificação profissional e de tempo de tra-
balho voluntário na carga horária do Ensino Médio e suas modalidades;

15. contra a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a Terceirização e todos os 
ataques aos direitos trabalhistas;

16. pelo fortalecimento dos cursos de formação de professores nas instituições/Universidades 
Públicas, com garantia da autonomia para a elaboração de seus projetos formativos, reafir-
mando a necessidade de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a for-
mação inicial em nível superior e para a formação continuada (Resolução CNE CP 02/15);

17. pela continuidade, ampliação e fortalecimento de todas as ações e políticas anteriores 
a 2016 que digam respeito às especificidades da educação do e no campo, educação 
quilombola, educação especial em uma perspectiva inclusiva, educação indígena, 
educação de pessoas em situação de itinerância, educação de jovens, adultos e idosos, 
educação de pessoas LGBTI e educação nas prisões, com políticas afirmativas que 
elevem a condição cidadã destes brasileiros e brasileiras historicamente marginaliza-
dos e impedidos de exercer seu direito constitucional à educação;

18. pelo fim da interferência do Ministério da Educação no Fórum Nacional de Educa-
ção, com a reconstituição de sua composição original;

19. Pela realização da Conape 2022.
 
Resistir e avançar por uma educação democrática, pública, universal, laica, inclu-

siva, gratuita, democrática, de qualidade social, como direito do/a cidadão/ã e dever do 
Estado: esse é o compromisso de todas as entidades e de todos/as delegado/as e partici-
pantes que organizaram a CONAPE!

Belo Horizonte – MG, 26 de maio de 2018.

DELEGADOS E DELEGADAS DA CONAPE2018LULALIVRE!
#CONAPE2018LULALIVRE!

#CONAPEMARIELLEPRESENTE!
#CONAPEANDERSONPRESENTE!
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
Brasília- DF, Brasil

A Conferência Nacional Popular de Educação – CONAPE, realizada em Belo 
Horizonte entre os dias 26 e 28 de maio último, foi precedida de etapas muni-
cipais, intermunicipais, estaduais e distrital, reunindo milhares de educadores 

e educadoras, estudantes, pais, mães e ativistas sociais que lutam em defesa da educa-
ção pública, gratuita, universal, democrática, laica e de qualidade social.

 A CONAPE é fruto da resposta engajada de inúmeras entidades da sociedade civil 
contra a tentativa do governo golpista, chefiado por Michel Temer, de silenciar os ato-
res educacionais através da desconstituição do Fórum Nacional de Educação (FNE) e 
do adiamento e deslegitimação da Conferência Nacional de Educação (CONAE), ambos 
espaços institucionais para debate democrático das políticas educacionais, instituídos 
pela Lei 13.005, de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).

 O objetivo do Decreto de 26 de abril de 2017 e da Portaria MEC n. 577/17, que, ile-
galmente, romperam com os canais de diálogo permanente da sociedade com o Governo 
– por meio da CONAE e do FNE –, não é outro senão tornar essas instâncias subalternas 
ao Ministério da Educação, com o intuito de respaldar a adoção de medidas ultralibe-
rais nos sistemas de ensino do País.

 A CONAPE foi forjada para combater as (des)medidas de um governo usurpador. 
Um governo que ascende ao poder através de um golpe fomentado pelas elites política 
e econômica, em momento histórico onde imperam o obscurantismo e as contradições. 
E é sob a égide desse governo que os agentes de repressão ao crime e o Poder Judiciário 
se dizem empenhados em expurgar a corrupção do País. No mínimo curioso! 

No cotidiano real da Pátria, o que se vê, de verdade, são assaltos à República e às 
riquezas do Brasil. O petróleo, os minérios, a água, as florestas e outros bens naturais 
são entregues dia após dia ao capital internacional. E os fundos públicos, inclusive a 
educação, também são alvos centrais da ganância capitalista.

A Emenda Constitucional ( federal ficará impedido de aportar novos recursos em 
políticas sociais, inclusive na educação. Também nas próximas duas décadas, caso a EC 
95 não seja revogada, a educação (e a saúde) deixarão de contar com receitas vincula-
das pela constituição federal (CF/1988 ) inviabilizando, por exemplo, o cumprimento 
da meta 20 do PNE, que prevê investimentos na ordem de 10% do PIB em educação.
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Mesmo com uma história marcada por imensas restrições, o movimento social 
brasileiro conseguiu ao longo dos últimos trinta anos – período de vigência da última 
constituição promulgada – garantir direitos de acesso e permanência da população à 
educação pública, os quais estão sendo flexibilizados ou mesmo suprimidos numa velo-
cidade nunca vista. 

A CF/1988 representou um marco histórico em prol da garantia de direitos dos/as 
brasileiros/as e de luta pela igualdade social em nosso País. Diz o art. 3º da constituição:

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação”.

A educação, particularmente, está situada como o primeiro direito social entre todos 
listados no art. 7º da Carta Magna, in verbis:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistên-
cia aos desamparados, na forma desta Constituição”.

O mesmo protagonismo ficou registrado no Capítulo III, Seção I, que lista os direi-
tos constitucionais afetos à educação (Art. 206 a 214 da CF/1988).

Para que o direito à educação fosse alcançado de forma satisfatória, os constituin-
tes de 1988 mantiveram a vinculação constitucional de impostos retomada pela Emenda 
Calmon (Emenda Constitucional n. 24, de 1983), ampliando o percentual de investimento 
obrigatório da União de 13% para no mínimo 18%, e mantendo em 25% no mínimo 
a vinculação dos estados, DF e municípios sobre todos os impostos e transferências 
constitucionais:

Art. 212, CF/1988: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino”.

Registre-se, ainda, o compromisso do texto original da CF/1988 com a eliminação 
do analfabetismo e com a expansão do ensino superior, estratégico para o desenvolvi-
mento nacional.

Versão original do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
– ADCT: “Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público 
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desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e 
com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere o art. 212 
da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. 

Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralizarão suas ativida-
des, de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior densidade 
populacional”.

O advento da primeira experiência neoliberal no Brasil, durante a década de 1990, 
colocou em xeque vários direitos previstos na Carta Magna, entre eles, os educacionais. 
E muitos dos direitos começaram a ser flexibilizados através das reformas do Estado 
Mínimo.

Na educação, a Emenda Constitucional nº 14, que criou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 
suprimiu os esforços para erradicar o analfabetismo e para expandir e interiorizar as uni-
versidades públicas. O Estado passou a priorizar apenas uma etapa da educação escolar 
(Ensino Fundamental, de 7 a 14 anos), deixando a educação infantil, o ensino médio e 
a própria Universidade desamparados financeiramente.

Essa política de focalização do Ensino Fundamental, orientada por organismos 
internacionais para atender os princípios basilares do “capitalismo globalizado” – que 
concentrava (e ainda concentra) os meios de produção nas nações ricas, cabendo aos 
países periféricos atender a demanda por mão de obra com qualificação intermediária 
– passou por transformações no Brasil, a partir de 2006, com a promulgação das Emen-
das Constitucionais n. 53 e 59.

A EC 53 substituiu o FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), instituído 
através de nova redação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT). E o novo Fundo Público mudou a lógica do financiamento da escola pública, 
aumentando o percentual de subvinculação de impostos e transferências do artigo 212 
da CF/1988 para toda a educação básica. Além de garantir financiamento público da cre-
che ao ensino médio, o FUNDEB aumentou a participação da União no financiamento da 
escola de nível básico, passando de R$ 450 milhões, em 2006, para mais de R$ 12 bilhões 
em 2017 – apenas na forma de complementação ao Custo Aluno Anual do FUNDEB.

Já a EC 59 ampliou o ensino obrigatório de 4 a 17 anos (uma das maiores referências 
em nível mundial), pôs fim à Desvinculação de Receitas da União (DRU) na educação 
e, juntamente com investimento efetivo superior ao mínimo constitucional de 18%, na 
esfera federal, o País mais que dobrou o número de Escolas Técnicas e de Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como inaugurou quase duas dezenas 
de novas universidades (18 no total) e mais de uma centena de novos campus universi-
tários, retomando o compromisso original do art. 60 do ADCT.
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Os esforços por novos recursos para priorizar o acesso à escola e à universidade 
pública de qualidade foram mantidos por mais de uma década. O art. 214 da Constitui-
ção foi alterado pela EC 59 para permitir a vinculação dos investimentos educacionais a 
percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) e, em 2014, o Congresso Nacional aprovou 
o Plano Nacional de Educação prevendo alcançar investimento na educação equiva-
lente a 10% do PIB, até 2024. Dois anos antes, o mesmo Congresso tinha aprovado a 
Lei 12.858, repassando royalties e outras riquezas advindas da exploração de petróleo e 
gás para a educação. Em 2010, a Lei 12.351, que regulamentou a exploração do Pré-sal 
e que criou o Fundo Social, também havia vinculado recursos da exploração de hidro-
carbonetos para a educação.

A partir de 2016, o Brasil vivencia um golpe institucional que depôs uma presi-
denta eleita democraticamente, sem que a mesma tivesse cometido qualquer crime de 
responsabilidade. E uma nova política de Estado Mínimo é implementada, em diversas 
áreas, inclusive na educação, comprometendo os objetivos originários da Carta Magna.

A EC 95, como destacado inicialmente, impôs o mais cruel ajuste fiscal à sociedade 
brasileira, ameaçando a oferta de serviços públicos em todo País. E, pela primeira vez, 
desde 1983 (ainda na vigência do regime militar), a vinculação de impostos da União 
para a educação (e a saúde) foi suspensa pelo governo golpista. Ou seja: por 20 anos, 
as políticas educacionais da União e suas parcerias com estados, DF e municípios não 
contarão com recursos novos, além da reposição inflacionária.

No mesmo sentido restritivo, após 2016, o Congresso Nacional reviu e continua 
revendo diversas leis que vinculavam recursos do petróleo e gás para a educação. A 
prioridade do governo federal voltou a ser o pagamento da dívida pública aos acionis-
tas/rentistas, o que motivou a recente revogação do Fundo Soberano do Pré-Sal, por 
meio da Medida Provisória n. 830/2018.

A privatização do Pré-sal e a desoneração de impostos nas atividades de explora-
ção do petróleo brasileiro, concedida às petrolíferas estrangeiras, alcançando a perda de 
mais de R$ 1 trilhão, também inviabilizam o compromisso constitucional de maior alo-
cação de recursos para a educação e outras políticas públicas voltadas à equidade social.

Os cortes nos orçamentos das Universidades e dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia seguem a dinâmica do ajuste fiscal (EC 95) e da reforma do Ensino 
Médio. Tentar-se-á enxugar as matrículas no ensino superior público através de menos 
recursos e de menor demanda provinda do nível básico escolar.

 A reforma do Ensino Médio avança na desconstituição do direito à educação como 
dever do Estado, pois obriga as redes públicas a oferecerem apenas a parte da base nacio-
nal comum curricular (BNCC, de até 1.800 horas), podendo a maior parte do currículo 
(“conteúdos flexíveis”, que alcançarão 2.400 horas após o ano de 2022) ser ofertada pela 
rede privada através de cursos de qualificação profissional ou mesmo contando horas 
de trabalhos voluntários ou de telecursos.
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Além de estimular a mercantilização, a privatização e o desemprego em massa de 
educadores do ensino médio (só as disciplinas de português e matemática serão de fato 
obrigatórias), a reforma institui verdadeiro apartheid socioeducacional, na medida em 
dificulta o acesso de estudantes das classes populares em universidades públicas, ao 
reduzir o conteúdo curricular nas escolas públicas.

No campo das liberdades individuais e de cátedra, asseguradas na CF/1988, muitos 
são os movimentos de poderes executivos, do Congresso Nacional e das casas legislati-
vas subnacionais para flexibilizar ou mesmo suprimir comandos da Constituição. A Lei 
da Mordaça (Escola sem Partido) é a maior expressão do ataque à liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e de con-
cepções pedagógicas (art. 206, II e III da CF/1988).

Além das restrições de direitos impostas por emendas constitucionais conservadoras 
e neoliberais, há inúmeros dispositivos da CF/1988 que sequer foram regulamentados. 
A garantia do padrão de qualidade (art. 206, VII) por meio do Custo Aluno Qualidade 
e o piso salarial nacional para todos os profissionais da educação (art. 206, VIII) estão 
pendentes de análise pelo Congresso. A valorização dos profissionais da educação foi 
concebida pela metade, através de piso do magistério que não contempla os funcionários 
administrativos. Já as reformas neoliberais em curso possibilitam contratar profissionais 
sem concurso público por meio de contratos temporários, por notório saber ou mesmo 
por Organizações Sociais (OSs).

Outros ataques aos princípios republicanos de nossa Constituição e que visam pri-
vatizar fundos públicos estão em debate no Congresso, sob a orientação do governo 
Michel Temer. Destaque para a reforma da Previdência, que pretende estabelecer tempo 
de contribuição de mais de 40 anos para todos os trabalhadores e trabalhadoras (setores 
público e privado), estimulando a oferta de planos privados de previdência e conce-
dendo a gestão de fundos públicos à rede particular.

Em meio a esse ataque desmedido do capital sobre os direitos da população e sobre 
as riquezas do País, a CONAPE se apresenta como importante espaço de reflexão e resis-
tência, possibilitando a mobilização de diversos atores contra a agenda de retrocessos 
em curso no Brasil. 

De outro lado, o Fórum Nacional Popular de Educação, responsável por organizar 
a CONAPE, também possui papel estratégico na organização do debate sobre os temas 
acima elencados, devendo o mesmo agregar mais organizações e, quiçá, se consolidar 
como espaço social de resistência ao direito à educação e de formulação das políticas 
públicas educacionais, enquanto perdurar o Golpe.
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Conferências nacionais de educação: introdução histórica

C uritiba, em dezembro de 1927, abrigou evento que se autodenominou e que 
podemos considerar como a Primeira Conferência Nacional de Educação. Esti-
veram presentes delegados oficiais de 18 estados, e assinaram a ata da “sessão 

plena” – a do dia 20 – 218 “conferencistas”, a maioria do próprio Paraná.
A Conferência se pautou por apresentação de teses sobre vários temas educacio-

nais, desde os de suas políticas até os pedagógicos, identificados com os problemas do 
cotidiano das escolas.

Concordamos com quem considera a década de 1920 como os anos de efervescên-
cia cultural no Brasil, marcada pela Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo 
em 1922, mas também caracterizada pela fundação da Associação Brasileira de Edu-
cação (ABE), em 15 de outubro de 1924 no Rio de Janeiro, que estará presente dali por 
diante na organização de congressos e outros eventos educacionais, inclusive desta I 
Conferência. Segundo os próprios estatutos da ABE, ela buscava aglutinar os esforços 
de todos aqueles que acreditavam ser possível transformar o País pela educação, promo-
vendo, “através de campanhas educacionais, uma reforma na mentalidade das elites.” 

A ABE reunia médicos, advogados, engenheiros e outros profissionais. Contudo, da 
Primeira Conferência, participaram principalmente professores e gestores da educação 
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básica e superior. Uma de suas sessões foi, inclusive, abrilhantada por mais de trezentas(os) 
normalistas de Curitiba, futuros(as) mestres (as), que lotaram o Teatro Guaíra.

Embora a maioria das estudantes fosse do sexo feminino, todos os delegados eram 
homens: entre eles, cumpre registrar os nomes de Lourenço Filho, de São Paulo – um 
dos mais ativos reformadores do ensino e do currículo nas décadas de 1920 a 1940 – e 
Lysimaco Ferreira da Costa, do Paraná, que coordenou a parte pesada dos sete dias de 
trabalhos da Conferência. 

Foram apresentadas, discutidas e votadas 113 teses. De acordo com o texto oficial que 
descreve a Conferência, publicado em livro editado pelo Inep em 1997, elas versavam sobre:

“1) A unidade nacional: pela cultura literária, pela cultura cívica, pela cultura moral.

 2) A uniformização do ensino primário nas suas ideias capitais, mantida a liberdade de 
programas.

 3) A criação de escolas normais superiores em diferentes pontos do País para preparo 
pedagógico.

 4) A organização dos quadros nacionais, corporações de aperfeiçoamento técnico, cientí-
fico e literário.” 

A variadíssima temática das teses, os termos acima citados do resumo e a dinâmica 
das discussões – em que sobressaiu o resultado de uma votação “que refletisse o modo 
de pensar da assembleia dos professores sobre o ensino da moral com base na ideia religiosa”, 
aprovado por 117 presentes contra 86 - mostram o caráter democrático desta primeira 
Conferência, que pautou todas elas dali em diante. Nas conferências se “conferem” posi-
ções, se apresentam divergências de pensamento, procurando unificar propósitos em 
nome da educação nacional.

A esta primeira, sucederam rapidamente três conferências chamadas pela ABE. Na 
IV Conferência, realizada em 1931 no Rio de Janeiro, tornaram-se hegemônicas as ideias 
da “educação nova”, advogando seu caráter leigo e de profunda ação do Estado, que 
deveria garantir escola obrigatória, comum e gratuita para todos até os 18 anos. 

Em 1930, o Brasil tinha sido sacudido por uma revolução política, que procurava 
superar o elitismo do Império e da República Velha. Nesta linha, funda-se em 1932 o 
Ministério da Educação e Saúde e, no mesmo ano, publica-se o Manifesto dos Pioneiros, 
assinado por três mulheres e 21 homens – entre os quais seu redator principal, o soci-
ólogo Fernando de Azevedo. Ainda em 1932, realiza-se a V Conferência Nacional, em 
Niterói, seguida da VI, em Fortaleza, que trataram especificamente de sugestões para a 
Constituição que se anunciava e se elaborava.

A Constituição de 1934 manifesta, institucionalmente, os avanços da concepção 
democrática da educação e, timidamente, de sua gestão. Pela primeira vez se estabelece 
o dever da União de legislar sobre as diretrizes e bases da educação, de investir nela ao 
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menos 10% dos impostos (percentual idêntico das receitas municipais e dobrado nas 
estaduais) e de compor um Conselho Nacional da Educação, cuja principal tarefa é a de 
elaborar o Plano Nacional de Educação, a ser aprovado pelo Poder Legislativo. Obriga 
também os estados a terem seus conselhos de educação, além de “departamentos autô-
nomos de administração de ensino”: ecos, todos eles, das conferências e dos congressos 
de educação.

Entretanto, em 1937, Getúlio Vargas se torna ditador, abrigado por uma nova Cons-
tituição, de caráter autoritário e regressivo, que vai se estender às ações do MEC e das 
secretarias estaduais de educação, onde passam a vigorar ações burocráticas e centrali-
zadas, inibindo, inclusive, a realização de novas conferências de educação. 

Em 1959, treze anos depois da redemocratização do Brasil, pela Constituição de 
1946, onde se restauraram alguns poucos princípios e garantias de democratização da 
educação – entre os quais o investimento mínimo de 10% da renda dos impostos fede-
rais e 20% dos estaduais e municipais na “manutenção e desenvolvimento do ensino” 
– alguns dos pioneiros de 1932 lideraram a redação de um novo Manifesto, assinado 
por 161 personalidades, das quais 34 eram mulheres. Registre-se que a proporção de 
mulheres passou de 10 para 20% - quando, no magistério público, já eram maioria. Na 
verdade, durante o Estado Novo, às conferências de cunho liberal e democrático tinham 
sucedido congressos pontificados por autoridades, o que vai, inclusive, se oficializar 
posteriormente, na Ditadura Militar, quando o marechal Castelo Branco edita o Decreto 
nº 54.999, de 13 de novembro de 1964, determinando a realização anual de uma Con-
ferência Nacional de Educação, a ser convocada pelo ministro da Educação. Com isso, 
esvaziaram-se também os congressos patrocinados pela ABE, como o XIII, em 1967. 

Enquanto isso, o Brasil se urbaniza, as matrículas no 1º grau de oito anos se mul-
tiplicam, as polêmicas com o 2º grau de profissionalização compulsória se radicalizam 
e a procura pela educação superior força a fundação de novas universidades públicas 
(federais e estaduais), bem como de milhares de cursos superiores privados: é a demo-
cratização pela base que se reanuncia nos finais dos anos 1970, com os movimentos 
sociais, o novo sindicalismo, a multiplicação de professores que se associam nos esta-
dos, o protagonismo dos estudantes. Se as conferências até ali eram desejáveis, passaram 
a ser necessárias e imperativas para a própria educação – tanto quanto o são as escolas. 

Marcos normativos e legais das conferências nacionais 

Neste texto faz-se necessário dar uma notícia sobre leis e normas que presidem as 
manifestações coletivas no campo educacional, entre as quais se destacam as conferências. 

É na produção do Poder Legislativo que vamos buscar alguns dados mais recen-
tes, do século XXI, como fizemos nos parágrafos anteriores em relação ao século XX.
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As menções explícitas a conferências se dão no Projeto de Lei do PNE, de 2000, inti-
tulado pelos autores como “da Sociedade Brasileira”. Mas cumpre registrar suas bases: 
os artigos 206, 211 e 214 da Constituição de 1988. No primeiro, entre os princípios do 
ensino em geral, se proclama o da gestão democrática do ensino público, o qual, no con-
texto da construção do sistema nacional de educação que subjaz aos sistemas estaduais 
e municipais de ensino do Art.211, constitui “plataforma de lançamento” de futuros 
eventos coletivos: as conferências que ficam “subentendidas” nas expressões e frases 
que tratam do Plano Nacional de Educação do Artigo 214, formulado pelo constituinte 
Florestan Fernandes. 

O primeiro PNE, sancionado em 9 de janeiro de 2001, como anexo da Lei nº 10.172, 
previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, foi fruto de dois 
projetos: o primeiro, dos deputados do Partido dos Trabalhadores; o segundo, de lavra 
do Poder Executivo. Ambos são precedidos de intensa mobilização da sociedade, no 
contexto da redemocratização a que já aludimos. Entre 1980 a 1991 se sucederam seis 
conferências brasileiras de educação, as CBE de São Paulo (1980), Belo Horizonte (1982), 
Niterói (1984), Goiânia (1986), Brasília (1988) e a de 1991, novamente em São Paulo. Daí 
por diante se celebraram os congressos nacionais de educação (Coned) em Belo Hori-
zonte (1996 e 1997) e em Porto Alegre (1999). O ambiente educacional estava saturado de 
ideais democráticos; mas subsistiam as tensões para colocar em prática seus processos. 

Conforme descreve Jamil Cury, a Lei 10.172 reflete preponderantemente os termos 
da proposta do Executivo, embora alguns dispositivos da Proposta da Sociedade Brasi-
leira tenham sido incorporados ao texto. Quanto à gestão e à avaliação do PNE – onde 
seria fundamental o papel das conferências – a Lei 10.172 delega essas funções, por meca-
nismos coletivos fragmentados, aos conselhos escolares e às entidades representativas 
dos secretários estaduais e municipais de educação (Consed e Undime). Ao final de um 
texto com mais de 200 metas, uma conclamação retórica celebra a participação social e 
exorta todos a cumprir os termos do Plano. Acompanhou a sanção uma mensagem de 
veto do Presidente FHC, verdadeiro “balde de água fria”, que anulou a meta dos 7% 
do PIB em educação e cortou as possibilidades de efetiva ampliação de recursos finan-
ceiros, a exemplo da complementação da União ao Fundef em valores decrescentes. O 
que tivemos de positivo dali por diante foi a perseverança de setores progressistas da 
sociedade em realizar os Coned de 2003 em São Paulo e de 2004 em Recife. Mas aí já é 
outra história, com o País presidido pelo operário Lula e com um Ministério da Educa-
ção sob responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. 

O PNE II teve, além da longa gestação nos anos anteriores, dois berços: a Conae de 
2010, realizada em Brasília no final de abril, e o Projeto de Lei nº 8.035, que o Executivo 
protocolou na Câmara dos Deputados aos 20 de dezembro de 2010.

A Conae de 2010, ápice de um processo que incluiu a celebração da Coneb em 2008, 
foi um evento de grande impacto no País, porque, pela primeira vez, celebrou-se depois 
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da realização de conferências municipais e estaduais que envolveram milhões de educa-
dores, estudantes e pesquisadores em torno de um texto-referência elaborado pelo MEC. 
Concluídos os seus trabalhos, um grupo seleto de gestores e acadêmicos se esforçou em 
delinear os termos do Projeto de Lei que continha o PNE II, com uma introdução ope-
racional e o anexo de 20 metas com suas respectivas estratégias. O Art.6º do PL marca 
a inserção que se pensava definitiva das conferências nacionais na legislação brasileira:

“Art. 6º - A União deverá promover a realização de pelo menos duas conferências nacionais 
de educação até o final da década, com intervalo de até quatro anos entre elas, com o obje-
tivo de monitorar e avaliar a execução do PNE 2011-2020 e subsidiar a elaboração do Plano 
Nacional de Educação para o decênio 2021-2030.

Parágrafo único. O Fórum Nacional de Educação, a ser instituído no âmbito do Minis-
tério da Educação, articulará e coordenará as conferências nacionais previstas no caput.” 

É no texto do ministro, entregue ao presidente da República no dia 3 de novem-
bro de 2010, que se torna cristalino o pensamento da Conae e do MEC em relação às 
conferências nacionais de educação. “O PNE deve ser resultado de ampla participação e 
deliberação coletiva da sociedade brasileira, por meio do envolvimento dos movimentos sociais e 
demais segmentos da sociedade civil e da sociedade política, em diversos processos de mobilização 
e de discussão, tais como: audiências públicas, encontros e seminários, debates e deliberações das 
conferências de educação. Dessa forma, as conferências municipais, estaduais e nacionais de edu-
cação devem ser consideradas como espaços de participação da sociedade na construção de novos 
marcos para as políticas educacionais e, nesse sentido, sejam compreendidas como loci constitu-
tivos e constituintes do processo de discussão, elaboração e aprovação do PNE.” Trata-se, nada 
mais, nada menos, do que o início de definição legal de um poder legislativo educacio-
nal, na linha de democracia direta, garantida pela Constituição. 

A tramitação do PNE II no Congresso arrastou-se por mais de três anos, mas foi 
garantida a realização da Conferência Nacional em 2014, ano em que foi aprovada a Lei 
nº 13.005, que fixou o PNE com vigência até 2024. Na redação final do Plano ficaram 
garantidas, na Meta 19, as seguintes estratégias que consolidam as conferências nacio-
nais de educação, posteriormente articuladas a conferências subnacionais nos planos 
estaduais e municipais de educação, aprovados, na maioria, até 25 de junho de 2015:

“Art. 6º - A União promoverá pelo menos duas conferências nacionais de educação até o 
final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e 
coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Minis-
tério da Educação.

§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput:

I – acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;

II – promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências 
regionais, estaduais e municipais que as precederem.” 
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Estes dispositivos iniciais foram confirmados na estratégia 3 da Meta 19 do PNE, 
que trata da gestão democrática da educação, nos seguintes termos: “Incentivar os Esta-
dos, 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 acom-
panhamento da execução deste PNE e de seus Planos de Educação”. 

O MEC não se omitiu nestas tarefas, desde o segundo semestre de 2014 até maio 
de 2016. Dedicou-se a ela a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase), 
por meio de um corpo de avaliadores especificamente contratados e treinados para as 
ações de incentivo, de orientação e acompanhamento. Entretanto, assim como muitas 
metas do PNE I foram solenemente ignoradas pelas autoridades educacionais, depois de 
aprovados os planos estaduais e municipais, a maioria dos/as secretários/as de educação 
continuou a pautar suas ações pelas antigas rotinas e por posturas de subserviência aos 
governadores e prefeitos, bem como por indiferença diante das metas e estratégias de 
seus planos e de luta por recursos extra do MEC para socorrer necessidades imediatas. 
Como se verá nas próximas seções deste texto, a ruptura da normalidade democrática 
com o impedimento da presidenta legitimamente eleita pode ter sido a “pá de cal” em 
relação ao cumprimento do PNE, dos PEE e dos PME Pergunta-se: as conferências de 
educação terão sido bem plantadas nos governos Lula e Dilma e podem ser a esperança 
dos que nela se construíram como gestores coletivos da educação nacional? 

 

O golpe de 2016 e o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) 

No dia 12 de maio de 2016, o Brasil vive uma das experiências mais esdrúxulas de 
sua história política: o afastamento de uma presidenta legitimamente eleita pelo voto 
popular, em um processo que ficou conhecido como golpe parlamentar/jurídico/midi-
ático, abala as estruturas da jovem democracia brasileira. Um golpe interditou um ciclo 
de governos populares no País a partir de um discurso travestido de legalidade, mas 
eivado de componentes persecutórios e justificado a partir de um crime inventado.

O impeachment da presidenta Dilma Rousseff ganhou ares de complô político, que 
teve como ingredientes doses de misoginia (pelo fato de termos a primeira mulher exer-
cendo o cargo mais alto do País), de interesses externos camuflados (pela participação 
cada vez mais evidente dos Estados Unidos na desestabilização de nossa economia) e de 
uma aliança nacional formada pelos mais retrógrados interesses (composta por setores 
políticos, econômicos e sociais tradicionais brasileiros. A partir desse processo de inter-
rupção democrática, o Brasil passou a viver um período de retirada de direitos sociais 
consagrados, ascensão de pautas conservadoras em todos os campos da vida social e 
política, de ataque à base econômica nacional com a destruição de grandes empresas, asfi-
xia do modelo de financiamento sindical e toda uma espiral de violência que culminou 
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com um processo de assassinatos e prisões políticas arbitrárias. Isso em pleno século 
XXI. Até o momento da elaboração deste texto, mantem-se o calendário eleitoral, em que 
pese estar o principal candidato, líder em todas as pesquisas de opinião, encarcerado 
por um processo judicial mequetrefe, também feito em conluio com o poder judiciário 
brasileiro e a grande mídia corporativa1.

Esse quadro avassalador atingiu com força o setor da educação, arena desde muito 
disputada por interesses privados, que encontraram adesão e eco nos que tomaram de 
assalto o poder do governo central em 2016. As medidas do governo de Michel Temer se 
constituíram em verdadeiros ataques à educação brasileira por meio de ações múltiplas, 
que objetivaram, desde sempre, combalir os alicerces que vinham sendo construídos 
nas políticas educacionais, retratadas anteriormente neste artigo. Como já aqui indicado, 
os avanços das políticas públicas de educação na última década no Brasil culminaram 
com a aprovação do PNE em junho de 2014, um instrumento de planejamento governa-
mental que estabeleceu e pactuou metas para o próximo decênio (2014-2024). Todo esse 
arcabouço normativo foi oriundo da Conferência Nacional de Educação, a Conae-2010, 
precedida por inúmeras conferências municipais, estaduais e distrital, que se repeti-
ram no ano de 2013, durante a tramitação do Projeto de Lei nº 8.035/2010, que originou 
a Lei nº 13.005/2014 (Lei do PNE - 2014-2024). Foram essas ações que também fomen-
taram, em grande medida, a elaboração de planos municipais, estaduais e distrital de 
educação, envolvendo um conjunto enorme de entidades educacionais da sociedade 
civil organizada. 

Desde o golpe de 2016, no entanto, os ataques promovidos à educação pública pelo 
governo ilegítimo são inúmeros e contundentes: já em dezembro de 2016, poucos meses 
depois da confirmação pelo Senado Federal do afastamento de Dilma Rousseff, o governo 
brasileiro fez aprovar a Emenda Constitucional nº 95, que impôs à sociedade brasileira 
o congelamento dos gastos públicos da União, inclusive os referentes à educação, por 
um período de 20 anos. Com essa medida, o governo comprometeu o cumprimento de 
várias metas pactuadas no PNE, já que o desdobramento natural da asfixia orçamentária 
e financeira preconizada pela Emenda Constitucional interditava sua consecução. Para-
lelamente, no começo de 2017, uma proposta de Reforma do Ensino Médio foi aprovada, 
diminuindo a base do conhecimento e estimulando a privatização dessa etapa educa-
cional. A reforma atacou o princípio da profissionalização do magistério brasileiro, já 
que prevê a possibilidade de contratação de professores por “notório saber” para lecio-
nar na educação técnica e profissional. 

Ainda em 2017, foi aprovada a lei da terceirização ilimitada (Lei 13.429), que confere 
aos gestores públicos a possibilidade de privatizar a escola por meio do fortalecimento 
da gestão escolar por organizações sociais, vislumbrando a contratação de profissionais 
sem concurso público e com remuneração abaixo do piso salarial profissional. A lei da 
terceirização ilimitada foi o prenúncio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467), aprovada na 
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sequência, e que também tem impacto na educação: a possibilidade de contratação de 
professores por trabalho intermitente tem como objetivo tácito o fim da legislação que 
garante horas extraclasse na jornada remunerada dos(as) professores(as).

Esse conjunto de ações criou um caldo de descontentamento no setor educacional 
público brasileiro, na medida em que as alterações legais foram realizadas de afogadilho, 
com pouquíssima participação social - movimento típico de governos sem legitimidade 
eleitoral. Afinal, toda essa agenda que estava a ser implementada no País não fazia parte 
do projeto político referendado nas eleições de 2014. Ao contrário, era a pauta aberta-
mente defendida pelo projeto político derrotado nas urnas. Não demorou, portanto, para 
o governo Temer criar as condições para o desmantelamento de todos os espaços de 
controle social construídos com a aprovação do PNE. O principal deles era certamente 
o Fórum Nacional de Educação (FNE), órgão previsto em Lei, que tinha como principal 
atribuição, além da formulação das políticas públicas de educação, o acompanhamento 
das metas pactuadas no âmbito do PNE.

Em abril de 2017, por meio de seu Ministério da Educação, o governo editou a Por-
taria Ministerial nº 577, que alterou e desfigurou a composição do FNE, cuja marca era 
a participação de importantes segmentos de todos os níveis da educação brasileira por 
meio de representações governamentais e de entidades da sociedade civil, de cunho 
acadêmico e sindical. Em uma ação desmedida e sem critérios, o MEC afastou várias 
entidades da sociedade civil daquele espaço, que sempre teve como princípio o diálogo 
do governo com a sociedade. A partir daí, com o incremento de uma agenda da década 
de 1990, inclusive com o retorno a postos chaves da gestão governamental no MEC de 
figuras públicas de governos passados, as entidades educacionais que faziam parte do 
Fórum Nacional de Educação, até aquelas que não foram atingidas pela Portaria, decidi-
ram por esvaziar aquele espaço, outrora um espaço de diálogo social. O pano de fundo 
para essa decisão coletiva foi a percepção de que as entidades educacionais não pode-
riam se submeter ao arbítrio perpetrado pelo MEC contra o setor da educação. Se não 
bastasse a alteração da composição do Fórum, a Portaria ainda indicava que os novos 
membros deveriam passar pela aprovação prévia do gabinete do ministro, afrontando 
a autonomia das entidades da sociedade civil, balizada pelos princípios da auto repre-
sentação, tão caros em espaços de diálogo social. Explicitamente, a reconfiguração do 
FNE tinha como objetivo retomar o controle do processo das conferências de educação, 
justamente quando se estava na iminência da realização da Conae 2018, para, assim, 
inviabilizar, a partir do esvaziamento de sua pauta e da protelação de sua data, sua rea-
lização antes das eleições gerais. 

Isso porque, um dia antes da edição dessa Portaria, que desfigurou a composi-
ção do FNE, o MEC publicou um decreto, elaborado e discutido a portas fechadas do 
gabinete ministerial, e sem quaisquer consultas aos membros do Fórum, que alterava 
o calendário pactuado para a realização da Conae-2018. O Decreto Executivo de 26 de 
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abril de 2017 mudava a data da realização da Conferência, indicando que ela seria reali-
zada somente no segundo semestre de 2018. Ali estava claro que os objetivos do governo 
eram que a Conferência fosse realizada somente depois das eleições gerais marcadas 
para o segundo semestre.

Com as duas medidas tomadas de forma absolutamente autoritária, o afastamento 
de várias entidades da sociedade do FNE foi natural e, em grande medida, consolidou 
um movimento de resistência aos ataques diuturnamente perpetrados contra a edu-
cação pública brasileira pelo governo ilegítimo, fruto do golpe parlamentar. Criou-se, 
assim, por essas entidades, o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), que nasceu 
com o objetivo de ser um instrumento estratégico de resistência do setor da educação ao 
desmonte brutal das políticas públicas da área promovido pelos golpistas. Inicialmente 
constituído por 26 entidades da sociedade civil, incluindo organizações sindicais, entida-
des estudantis e de pesquisa educacional, o FNPE tinha como objetivo e tarefa principais 
se constituir em espaço de pressão para que os planos nacional, estaduais, distrital e 
municipais de educação fossem verdadeiramente implementados, além de assumir e 
viabilizar a realização da Conferência Nacional Popular de Educação (Conape) para o 
ano de 2018, antes das eleições, conforme pactuado anteriormente.

A constituição do FNPE para a realização da Conape se colocou como a verdadeira 
trincheira de resistência para além dos aspectos mais corporativos e particulares da edu-
cação. Em seu manifesto de lançamento, a Conape sempre assumiu para si uma luta 
mais ampla em defesa da própria democracia roubada: “o movimento educacional neces-
sita mostrar que o desenvolvimento da educação não se dá apenas no âmbito da luta educacional, 
mas também no enfrentamento à exclusão, à concentração de renda e às disparidades regionais e 
sociais, consequências de uma noção de desenvolvimento baseada no consumo, que acirra a desi-
gualdade e à qual o combate exige ações políticas e sociais articuladas”.

O FNPE, assim, ganhava cada vez mais musculatura, capilaridade e robustez nas 
suas proposições e intervenções no campo do debate das políticas educacionais. Dessa 
forma, resultado e desdobramento natural, o FNPE passou a arregimentar mais entida-
des do setor e também outras de atuação mais ampla e diversa, promovendo e ganhando, 
assim, mais adesões. O que começou como uma articulação de 26 entidades mais vin-
culadas ao debate propriamente educacional, hoje já aglutina e organiza a intervenção 
de 35 entidades da sociedade civil brasileira2.

Conferências populares de educação tomam conta do País: etapas municipais, 
estaduais, distrital e livres

A consolidação do FNPE como espaço de resistência e contraponto aos desman-
dos do MEC praticados no âmbito do FNE fortaleceu a ideia, já em julho de 2017, de 
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realizar uma grande Conferência Nacional Popular de Educação (Conape). O objetivo 
de organizar e realizar a Conape sempre foi no sentido de defender o legado construído 
pelas outras conferências de educação, em especial os desdobramentos da Conae-2014, 
que teve no Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal nº 13.005/2014, o 
resultado mais direto das discussões e debates travados no âmbito daquela conferência.

O PNE traduziu um esforço coletivo formidável de formulação de políticas públi-
cas na área da educação. Estabeleceu diretrizes, metas e estratégias a serem perseguidas 
por todo o sistema confederativo brasileiro, comprometendo os municípios, os estados, 
o DF e a União na sua consecução. Esse comprometimento espelhou-se no sofisticado 
arranjo federativo que a política pública de educação no Brasil impõe a todos os entes. 
Os estados e municípios foram instados a elaborar seus planos municipais e estaduais, 
de modo a atender o prescrito no PNE. Em que pese uma leitura crítica desse movi-
mento apontar as enormes lacunas e dificuldades que os gestores locais e movimentos 
sociais ligados à educação pelo País afora encontraram para a efetivação dessa norma-
tiva, nada apaga a história coletiva de sua construção.

Na própria convocatória à Conape, em documento redigido pela coordenação 
executiva do FNPE, composta por 12 entidades3, era explícita a tentativa de fazer do 
movimento um instrumento para assumir as atribuições do FNE, que, naquele momento 
do golpe, estavam fadadas ao fracasso e a todo tipo de obstrução, em decorrência das 
ações e orientação da gestão do MEC. E para além mesmo das ações propriamente do 
MEC, a constituição do FNPE mostrava-se atenta ao atual contexto político mais amplo, 
como assinalado na carta-convocação: “O FNPE decidiu convocar a Conferência Nacional 
Popular de Educação (CONAPE 2018) como forma de organizar e manter a mobilização em torno 
da defesa do PNE, da necessidade de monitoramento das metas e da análise crítica das medidas 
que têm inviabilizado a efetivação do Plano, em especial, a aprovação da Emenda Constitucional 
95/2016, que estabelece um teto de 20 anos aos gastos públicos federais, inviabilizando a consa-
gração plena de todos os direitos sociais, especialmente a educação”.

A partir daí, o FNPE passou a conclamar os fóruns estaduais, municipais e distrital 
de Educação a participar desse movimento de resistência ao desmonte promovido pelo 
governo ilegítimo. O FNPE assumiu para si um documento-referência, construído em 
cima dos mesmos eixos pactuados em 2016 pelas entidades no âmbito do FNE, ainda 
em sua formatação original. A ideia era de que esse documento pudesse se prestar ao 
debate público sobre a educação brasileira, de modo a fomentar as discussões acerca 
dos ataques promovidos pelo governo contra o sistema educacional. Era um chamado 
à participação popular e à retomada dos rumos das políticas públicas da educação em 
nosso país. A convocação do FNPE foi um primeiro movimento para aferir a adesão nos 
estados e municípios brasileiros quanto à ideia de promover uma conferência popular, 
paralela ao movimento oficial.
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A convocação do FNPE, por fim, ganhou adesão por todo o País. Representantes 
dos fóruns estaduais foram chamados a participar de uma primeira reunião em Brasí-
lia, no mês de agosto de 2017 e a participação, já naquela oportunidade, foi expressiva: 
com 36 presentes, a reunião contou com a representação de 15 coordenações estadu-
ais dos fóruns4.

A primeira reunião foi muito importante para socializar as informações mais sen-
síveis no processo de rompimento com o Fórum Nacional da Educação golpista. No 
momento da edição do Decreto e da Portaria de abril, que, respectivamente, adiaram 
a Conae-2018 e desfiguraram sua composição, a coordenação do FNE estava sob a res-
ponsabilidade da sociedade civil, no consagrado sistema de rodízio, muito típico dos 
espaços de concertação e diálogo social. A alternância da coordenação rotativa do espaço 
era sempre pactuada entre governo e entidades da sociedade civil: de 2010 a 2014, o 
governo assumiu a coordenação do FNE; de 2014 a 2018, a coordenação ficaria sob res-
ponsabilidade do segmento da sociedade civil, que indicou a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) para cumprir a tarefa. Em abril de 2017, cabia ao 
professor Heleno Araújo Filho, representante da CNTE no FNE, a coordenação daquele 
espaço. Então, as informações compartilhadas por ele com todos os representantes esta-
duais serviram, sobretudo, para dirimir alguma resistência que alguns setores ainda 
apresentavam com a debandada articulada das entidades educacionais do espaço do 
FNE, que sempre contou com o maior apreço de todos por considerá-lo não um espaço 
de governo, mas uma arena de participação social na definição das políticas públicas 
de educação.

Heleno Araújo começou a reunião de agosto de 2017 explicitando a todos os motivos 
do rompimento com o FNE. Conforme relatório da reunião, ele ratificou o entendimento 
de que o FNE é resultado de uma política de Estado e que a luta inicial sempre foi pela 
revogação da Portaria Ministerial nº 577. O governo tinha como objetivo hegemonizar 
artificialmente o espaço, a partir da formação de uma maioria na composição do Fórum, 
ao destituir a participação de muitas entidades, que, agora, estavam ali representadas 
pelo FNPE. Lembrou a todos que, enquanto coordenador do FNE, foi muito insistente 
em se reunir com o representante do MEC para garantir o calendário das etapas munici-
pais, estaduais e distrital das conferências de educação, de modo a assegurar a realização 
da Conae em 2018. Mas não encontrava eco naquela gestão do MEC, que não liberava os 
recursos orçamentários para garantir as etapas municipais, estaduais e distrital.

O que começou a ficar evidente, nas palavras de Heleno Araújo, “foi que todos os 
acordos firmados em reuniões com os representantes do MEC, até então solícitos em acolher as 
demandas colocadas pelo FNE, eram solenemente ignorados por outros setores do Ministério. 
Esse descompromisso do MEC com as garantias de realização das conferências municipais, esta-
duais e nacional de educação alcançou tal magnitude que o pleito do FNE foi levado, em certa 
altura e ocasião, ao próprio ministro da Educação, que, mesmo com as palavras de apoio iniciais 
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às demandas do FNE, não dava prosseguimento a nenhuma demanda solicitada, em uma delibe-
rada ação de protelação. A gota d’água de todo esse processo foi o debate da BNCC, que nunca foi 
encaminhado ao FNE e era dado somente de forma interna ao Ministério. Ao apresentar publica-
mente a proposta da BNCC, nunca apreciada pelo FNE, o MEC recebeu inúmeras manifestações 
contrárias àquele projeto, tanto no seu método de elaboração e discussão quanto no seu próprio 
mérito e conteúdo”.

O relatório prossegue com o relato de Heleno na reunião: “diante dessa inação deli-
berada do MEC em dar prosseguimento às conferências de educação, um grupo de entidades 
vinculadas à educação, a partir da coordenação do professor Luiz Dourado, resolveu elaborar um 
documento-referência para a Conferência Nacional de Educação (Conae) que o MEC se empe-
nhava em não realizar, apesar das palavras, e apenas palavras, em contrário. Em ato contínuo, 
e seguindo determinação expressa pelo próprio regimento do FNE, a coordenação deste Fórum 
decidiu por convocar uma reunião para os dias 20 e 21 de fevereiro deste ano de 2017. Nesse inter-
valo entre a convocação de reunião do FNE e a sua realização, o MEC mais uma vez atropelou o 
Fórum e apresentou publicamente a sua proposta de Reforma do Ensino Médio, sem nenhuma 
consulta àquele espaço. O MEC, desgostoso com o conteúdo do documento-referência elaborado 
por um conjunto de entidades ligadas à educação, não bancou a reunião do FNE convocada para 
o mês de fevereiro, anunciando, de forma intempestiva e inédita, que não teria condições de arcar 
com o deslocamento dos representantes das entidades componentes do FNE para a referida reu-
nião. Mesmo assim, a coordenação do FNE, à época, manteve a reunião agendada e, inclusive 
distribuiu o documento-referência aos membros do Fórum”.

O relatório continua com a epopeia desse embate: “a quatro dias da realização da reu-
nião de fevereiro do FNE, a secretária Maria Helena Machado convocou a coordenação do FNE 
para uma reunião com o ministro, oportunidade em que o MEC criticou duramente o conteúdo 
do documento-referência e solicitou o adiamento da reunião do FNE. Como não foram atendi-
dos, os membros do MEC resolveram participar, em peso e em bloco, da reunião do FNE para, 
explicitamente, fazer a disputa com aquele documento-referência. Na próxima reunião do FNE, 
convocada para o dia 29 de março com o propósito de revisão do documento-referência, apesar 
dos apelos das entidades de que as decisões do FNE tinham como hábito ser tomadas por con-
senso, a proposta do documento-referência foi colocada em votação. Nessa votação, o governo foi 
derrotado por 23 votos a 9, sendo o documento-referência aprovado pelo plenário do FNE”. A 
partir dessa derrota, o governo golpista fez o que aqui já foi relatado: editou o Decreto 
adiando a Conae-2018 e a Portaria, que desfigurou a composição do FNE, expulsando 
várias entidades que ali tinham representação.

Diante desse cenário, explicou Heleno Araújo, “várias entidades decidiram por se reti-
rar do FNE e disputar publicamente, por meio da constituição de um Fórum Nacional Popular 
de Educação, a realização de uma Conae também de caráter popular. Daí nasce a ideia da Conape. 
O objetivo nunca foi abrir mão do FNE. A luta das entidades sempre foi pela revogação da Por-
taria, que, a essa altura, nem vale mais ser feita, já que o calendário das conferências está todo 
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atropelado e o governo sequer apresentou um novo documento-referência para balizar os deba-
tes e sequer o FNE tem a sua composição nova definida. (...) A ideia da Conape, portanto, nasce 
como um esforço de manter a mobilização do setor da educação no Brasil, tão atacado pelas medi-
das do governo golpista de Temer”.

A reunião de março foi fundamental para fomentar o caldo de adesão que a Conape 
passaria a ter a partir de então. Vários fóruns estaduais abandonaram a proposta oficial 
de realização de uma Conae “para inglês ver”, já que essa era, de fato, a real intenção, 
não confessa, do MEC do governo de Temer. A adesão à Conape foi massiva, em que 
pese alguns estados terem decidido por manter, concomitante ao esforço de realização 
da Conape, a participação nas etapas estaduais da Conae oficial.

A reunião assumiu, então, várias definições que, vistas em retrospecto, mostraram 
seu papel central na construção da conferência popular. Dali, por exemplo, saíram as 
diretrizes do autofinanciamento da Conape e de sua organização de acolher uma flexi-
bilidade tal que dialogasse com as diferentes realidades vivenciadas por cada um dos 
fóruns estaduais. Também dessa reunião saiu a orientação de as entidades participan-
tes do FNPE poderem realizar suas conferência livres, com temáticas educacionais que 
mais lhes interessassem. 

A Coordenação Executiva do FNPE estabeleceu, então, um cronograma orientador 
para a realização das etapas municipais, intermunicipais, estaduais, distrital e nacional da 
Conape, sempre levando em consideração as condições e realidades particulares de cada 
estado: até o final de 2017, deveriam ser realizadas as etapas municipais e/ou intermuni-
cipais; até março de 2018, as etapas estaduais e distrital; e em abril de 2018, a Conferência 
Nacional Popular de Educação (Conape), em Belo Horizonte. Esse cronograma termi-
nou por ser flexibilizado ao longo de seu processo de construção: a etapa nacional, para 
atender a questão de logística da cidade sede (Belo Horizonte) e das dinâmicas estadu-
ais de realização de suas conferências, foi alterada em sua data de realização para o mês 
de maio. Mas, a adesão já estava dada. Os números impressionam: até a realização da 
etapa nacional, que se deu entre os dias 24 e 26 de maio de 2018, a Conape registrou 771 
conferências municipais; 24 conferências regionais; 77 conferências intermunicipais; 43 
conferências livres; 5 conferências inter-regionais; e 19 conferências estaduais/distrital. 
De norte a sul do Brasil, a pauta da educação era colocada pelas conferências populares, 
em um período de nove meses, de setembro de 2017 a maio de 2018. Uma verdadeira 
gestação, por uma nova educação!



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 23-41, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>36

João Antonio Cabral de Monlevade e Haroldo Pereira Fernandes Filho

A etapa nacional da CONAPE: a vitória das entidades da sociedade civil sobre 
uma agenda privatista de um governo golpista

A Conape, por fim, foi realizada entre os dias 24 e 26 de maio de 2018, na cidade de 
Belo Horizonte/MG. Todo o movimento preliminar das conferências municipais, esta-
duais e livres mobilizou os educadores/as brasileiros/as e depositou na realização de 
sua etapa nacional uma expectativa alta, condizente, é certo, com toda a trajetória de 
construção coletiva e da simbologia de uma ação política de resistência aos desmandos 
do governo Temer.

Cumpre destacar que, desde uma reunião do Pleno do FNPE, ocorrida no dia 17 
de fevereiro de 2018, a metodologia da Conape foi alterada para dar conta de uma 
atividade que se propôs a ser, desde o início, um movimento auto gerido e auto finan-
ciado pelas entidades participantes do FNPE. Até então, a organização da Conape estava 
seguindo os procedimentos adotados pelas experiências anteriores das Conaes, como 
a inscrição rígida de delegados por segmentos e toda a dinâmica e padrão de emendas 
ao documento-referência. Essa reunião definiu que a Conape passaria a ser organizada, 
sobretudo, na perspectiva de um movimento de mobilização do setor educacional bra-
sileiro e de resistência ao golpe. A estimativa de delegados atendeu ao preceito que, de 
forma soberana e livre, cada entidade pudesse viabilizar, da melhor forma que lhe aprou-
vesse, o deslocamento e alojamento adequados de suas delegações. Nesse momento, foi 
indicado, também, que a Conape deveria se encerrar com um Manifesto – Carta de Belo 
Horizonte, que contivesse um plano de lutas do setor da educação para o próximo período.

A partir daí, toda a organização da Conape se voltou para, de um lado, acolher as 
emendas ao documento-referência, que balizou os debates travados no âmbitos das con-
ferências municipais, estaduais e livres, e por outro, a construir um sistema de inscrição 
de delegados, em que fosse possível os estados realizar a inscrição dos nomes de inte-
ressados em participar da etapa nacional em Belo Horizonte.

As emendas ao documento-referência sinalizaram o amplo debate travado espe-
cialmente no âmbito das conferências estaduais e distrital. Dividido em oito eixos de 
debate, esse documento trazia um amplo diagnóstico e propostas de intervenção sobre 
a educação brasileira a partir de um vasto e abrangente temário: cooperação federativa; 
sistema de avaliação; gestão democrática; acesso e permanência; diversidade e inclu-
são; políticas intersetoriais; formação, carreira e remuneração; financiamento e gestão 
da educação. Esse debate muito rico se daria a partir da divisão em grupos para discutir 
os eixos constantes no documento-referência, previamente publicizado para que todos 
pudessem dele ter conhecimento. E as emendas, que poderiam ser de três tipos (supres-
siva, substitutiva e aditiva), perfizeram um total de 2.001 sugestões de alguma alteração 
ao documento-referência, inscritas por 18 estados da Federação5.
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Quanto à natureza das emendas sugeridas pelas etapas preliminares da Conape 
ao documento-referência, o quadro ficou assim distribuído: das 2.001 emendas, a maior 
parte delas foi de natureza aditiva, que perfez um total de 1.488 emendas. O segundo tipo 
de emenda mais presente nos debates prévios da Conape foi de natureza substitutiva, 
em um total de 367 emendas com propostas de substituição ao texto do documento-
-referência. Por fim, o texto base da Conape, que guiou todas as discussões nos estados, 
municípios e Distrito Federal, recebeu apenas 146 emendas supressivas.

Na parte que cabe à inscrição de delegados, a Conape contou com dois momen-
tos de inscrição: em um primeiro momento, os estados sinalizaram com o quantitativo 
de delegados indicado pelas conferências preliminares (estaduais, municipais, regio-
nais, distrital e livres), mas todos já acautelados de que o deslocamento, hospedagem e 
alimentação das delegações se dariam conforme o princípio de auto-organização e auto-
financiamento da Conape. No primeiro momento de inscrição, com exceção de Tocantins 
e Roraima, os estados da Federação inscreveram 3.765 delegados.

A maior delegação, com 810 inscritos, foi do próprio estado de Minas Gerais, o que 
representava 21,5% do total de inscrições. O estado de São Paulo foi o segundo com maior 
presença de delegados na primeira fase: 413 inscrições, representando quase 11% do 
total. Esses dois estados foram seguidos por Espírito Santo (339 inscrições – 9%), Bahia 
(258 inscrições – 6,8%), Ceará (222 inscrições – 5,9%) e Pernambuco (219 inscrições – 
5,8%). Os estados com menor número de inscrições foram Amazonas e Acre, ambos 
com quatro delegados.

O primeiro momento de inscrição de delegados sempre traz o risco da “quebra”, 
fenômeno que demonstra que, no credenciamento da Conferência, no efetivo registro, 
in loco, o número de delegados credenciados ao evento é sempre inferior ao indicado no 
primeiro momento. Isso se dá em decorrência de inúmeros fatores que, objetivamente, 
não permitem que a intenção de o delegado estar presente na Conferência seja confir-
mada no evento. Esse fenômeno ocorria, inclusive, nas conferências oficiais (Conae), 
quando todo o custeio de deslocamento e hospedagem do participante era feito pelo 
governo. Em uma atividade autofinanciada como foi a Conape, a tendência era que essa 
“quebra” fosse até maior.

No credenciamento da Conape, que ocorreu nos pavilhões da Expominas, em Belo 
Horizonte, foram credenciados à participação na Conferência 2.444 delegados, 65% da 
expectativa inicial a partir do número indicado pelas inscrições. Esta foi, ao fim e ao 
cabo, a participação final de educadoras e educadores de todo o Brasil na etapa nacio-
nal da Conape. De fato, todo o Brasil estava representado na Conferência, inclusive os 
estados de Tocantins e Roraima, que, no primeiro momento das inscrições, não haviam 
indicado delegados. E o percentual de “quebra” de 35% foi até razoável, se se tiver em 
conta a natureza de autofinanciamento do evento e de um momento peculiar de nossa 
história política nacional: na semana de realização da Conape, o Brasil se viu diante de 
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uma crise de desabastecimento de combustíveis, em decorrência do que ficou conhecido 
como “greve dos caminhoneiros”, um movimento paredista que, embora inicialmente 
tenha sido uma paralisação em termos de lockout, financiada pelos empresários, parou 
o País de Norte a Sul, gerando bloqueios em estradas, cancelamentos de voos nos aero-
portos e gigantescas filas de veículos nas cidades para abastecimento.

Desse montante de 2.444 delegados credenciados, a expectativa inicial de partici-
pação por estado da Federação se manteve em parte: a maior delegação credenciada à 
Conape continuou sendo a mineira, com 654 delegados inscritos (26,7%), seguida pelo 
estado de São Paulo, com 208 delegados (8,5%). Já o terceiro estado com maior parti-
cipação na Conape foi Pernambuco, que credenciou 164 delegados (6,71%). O Distrito 
Federal alcançou a quarta posição em número de credenciados, com 142 delegados 
(5,81%), seguido por Santa Catarina, que contou com 131 delegados (5,36%).

A primeira Conferência Popular de Educação ocorrida na história do Brasil teve, 
assim, a seguinte programação: no dia 24 de maio de 2018, uma concentração às 14h na 
Praça da Liberdade, com apresentações culturais e falas das entidades locais e nacio-
nais. Às 16h, a marcha da educação abriu a Conape e saiu em direção à Praça da Estação, 
onde ocorreu a solenidade de abertura oficial, que contou com a presença e fala da pre-
sidenta legítima Dilma Rousseff. Já no dia 25 de abril, na parte da manhã, a Conape 
contou com as atividades autogestionadas e sugeridas pelas entidades participantes e 
organizadoras da Conferência, no Expominas, e as sessões de comunicação oral, com 
apresentações de trabalhos acadêmicos, que ocorreram na UFMG. Na parte da tarde 
desse dia, no Expominas, as plenárias de eixos discutiram os temas prementes da edu-
cação brasileira, constantes no documento-referência, e o tom dos debates foi acalorado 
e produtivo. Educadoras e educadores discutiram os rumos da educação brasileira. A 
Plenária Final da Conape foi agendada para a parte da manhã do dia 26, e às 14h houve 
o encerramento da Conferência, com indicações de propostas de luta e de mobilizações 
em defesa da educação para o próximo período. O retorno das delegações aos estados 
se deu em clima absolutamente festivo, diante do sucesso da empreitada.

Conape, o Plano Nacional de Educação (PNE) e a urgente construção do Sis-
tema Nacional de Educação (SNE)

Dia 26 de maio de 2018. Encerramento da Conape na Expominas. Céu azul na 
capital de Minas Gerais. Entretanto, crise em um Brasil de conjuntura conturbada pela 
greve dos caminhoneiros que paralisou rodovias e aeroportos – tudo que dependia 
de derivados do petróleo, com desdobramentos para inúmeros outros setores da vida 
social brasileira. Crise também, e mais profunda, estrutural, gerada por opressões, e 
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que reproduz desigualdades cada vez mais insuportáveis. De propriedade, renda e de 
oportunidades educacionais. 

Por que não se cumprem as metas e não se implementam as estratégias do PNE?
Por que o Projeto de Lei Federal, que institui o Sistema Nacional de Educação - 

SNE, não dá um passo no Congresso Nacional?
Por que o MEC se arvorou a intervir na própria composição do Fórum Nacional 

de Educação?
Esperamos que da leitura histórica e legal do nascimento e do desenvolvimento 

das conferências de educação e da descrição da Conape recém-realizada, a sociedade 
brasileira – principalmente os educadores e estudantes – conclua que uma árdua tarefa 
se impõe: a viabilização política e financeira do PNE como caminho para a construção 
do SNE. 

Neste sentido, duas opções se vislumbram. A primeira é a volta, pelas eleições 
de outubro de 2018, de um governo com a hegemonia das forças de esquerda, que 
possa implementar, por cima, as medidas estruturais transformadoras. A principal, sem 
dúvida, é a do acúmulo de recursos financeiros públicos para se chegar a despender 
10% do PIB em educação até 2024. Essa medida depende de reforma tributária e fis-
cal que alavanque receitas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
incluindo nos tributos os derivados do Pré-Sal e novos critérios de distribuição, respon-
sabilizando o Governo Federal com proporção maior de recursos. 

A segunda opção, perfeitamente cabível com o cumprimento das metas e estratégias 
dos planos estaduais e municipais de educação, é a da construção, em um movimento 
inverso ao da primeira opção, de baixo para cima, de políticas e ações subnacionais – 
independentemente da substituição dos donos do poder em Brasília. 

Na década de 1980, tivemos a experiência de, em pequenos munícipios do Nor-
deste, então governados por progressistas e comprometidos com o povo, antecipar a 
universalização das matrículas no ensino obrigatório com avanços também na EJA e na 
educação infantil. Nesse sentido, então, é possível e desejável que avancemos nos pla-
nos municipais e estaduais. É a arma de que dispomos para fazer avançar a educação 
em nosso país: a luta pela implementação das metas dos planos municipais, estaduais, 
distrital e nacional de educação.

A viabilização dessa segunda opção exigirá de todos o empoderamento dos con-
selhos municipais, estaduais e distrital de educação pela sociedade civil, a partir da 
presença e ação dos sindicatos de trabalhadores em educação e da comunidade em geral 
(pais e estudantes). Só dessa forma é possível implementar o efetivo controle social dos 
recursos destinados à educação púbica e fazer cumprir as metas dos planos, colocando-
-se em permanente estado de vigilância contra quaisquer possibilidades de captura 
desses importantes instrumentos de controle social por governos de qualquer orienta-
ção política que queiram deles se apossar, como recentemente aconteceu ao Conselho 
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Nacional de Educação com o advento do governo golpista. Os conselhos são da socie-
dade e somente a ela devem se subjugar.

Esses são os dois desafios centrais do atual momento brasileiro que não se excluem, 
mas que requerem, ambos, uma postura de compromisso dos/as educadores/as, das famí-
lias e dos estudantes, com a opção pela escola pública, universal, laica, democrática e 
de qualidade, sem a qual PNE e SNE se reduzem a discursos protelatórios e enganosos.

A certeza de que a Conape, em alguma medida, contribuiu com a organização do 
setor educacional brasileiro para fazer frente ao atual momento de desmonte da educa-
ção pública em nosso país alenta os sonhos mais profícuos na defesa de uma educação 
transformadora e emancipadora do ser humano.

A Carta de Belo Horizonte, manifesto aprovado no último dia da Conape, sinaliza 
para a realização de uma segunda conferência popular em 2022, além de delinear um 
importante plano de lutas para o próximo período, tendo sempre em perspectiva o cum-
primento das metas do PNE e a expectativa de construção democrática de um SNE. Esse 
manifesto exige também o fim da interferência do MEC no FNE e defende a reconstitui-
ção daquele espaço em sua composição original.

É importante destacar que a Carta de BH assumiu o tom de toda a construção da 
Conape, aqui retratada: trata-se de um manifesto que toca em questões centrais da 
educação brasileira, mas não negligencia o entorno que é capaz de promovê-la. Sem 
democracia, denuncia esse documento histórico, não é possível uma educação pública 
e de qualidade social; sem democracia, diz o manifesto, não se põe fim aos assassina-
tos políticos e prisões arbitrárias que estamos a vivenciar no País; sem a retomada do 
ambiente democrático, não alcançaremos a revogação da Emenda Constitucional nº 
95/2016, que tanto mal faz e fará à educação pública brasileira; sem democracia, não 
será possível estancar as manifestações fascistas de movimentos como o da Escola sem 
Partido e das Leis da Mordaça, que se multiplicam nos municípios e estados brasileiros, 
atentando contra a liberdade de ensinar dos/as educadores/as. Trata-se, portanto, de um 
documento histórico, construído coletivamente por um movimento do setor educacio-
nal brasileiro, que envolveu educadores e estudantes de todos os níveis da educação, 
da básica à superior, e que se pôs na dianteira da luta por uma “educação democrática, 
pública, universal, laica, inclusiva, gratuita, democrática, de qualidade social, como direito do/a 
cidadão/ã e dever do Estado”.

Notas

1 O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva encontra-se preso, no momento da elaboração deste documento, 
desde o dia 7 de abril de 2018, em um processo judicial marcado pela celeridade diante do calendário 
eleitoral brasileiro, pela absoluta falta de provas cabais do crime a ele aludido e por um voraz intento per-
secutório.
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2 Fazem parte do FNPE as seguintes entidades: ABDC; ABGLT; Andifes; Anfope; Anpae; Anped; ANPG; 
Assinep; Campanha-CNDE; Cedes; CFFa; Conam; CNTE; Confetam; Conif; Contag; Contee; CTB; CUT; 
Fasubra; Fineduca; Fite; Fitraene/NE; Fórum EJA; Forumdir; Mieib; MNU; MST; Proifes-Federação; RED 
Estrado; Sinasefe; UBES; UBM; Uncme e UNE.

3 As entidades que compõem a Coordenação Executiva do FNPE foram as seguintes: CUT, CTB, CNTE, 
Contee, Proifes-Federação, UBES, UNE, Anped, Anpae, Cedes, CNDE e Mieib.

4 Nessa primeira reunião das coordenações estaduais dos fóruns de educação convocada pelo FNPE para 
organizar e delinear as linhas gerais do que se pretendia com a Conape, estiveram presentes representan-
tes dos seguintes estados da Federação: São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Paraná e Pernambuco.

5 Os estados que inseriram emendas ao documento-referência foram os seguintes: Acre, Amapá, Ceará, 
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Para-
íba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
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RESUMO: O trabalho aborda os requisitos na legislação de oito muni-
cípios do estado do Rio de Janeiro sobre a avaliação de desempenho 
dos candidatos à direção de escolas públicas. Plano de gestão, cursos e 
currículo são os requisitos nos documentos analisados. A avaliação de 
desempenho dos candidatos é regulamentada conforme o momento 
político de cada ente federado e sinaliza as infidelidades normativas 
e a forma elástica como se apropriam da legislação nacional, estabele-
cendo um cenário multifacetado sobre os sentidos atribuídos à gestão 
democrática e ao perfil do diretor desejado. 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Gestão Democrática. 
Gestor escolar. Desempenho. 

ABSTRACT: The paper deals with the requirements in the legisla-
tion of eight municipalities of the state of Rio de Janeiro on perfor-
mance assessment of candidates for the head of public schools. Man-
agement plan, courses and curriculum are the required documents 
to be reviewed. The performance of the candidates is regulated ac-
cording to the political moment of each federated entity and indi-
cates the normative deceitfulness and the elastic way in which they 
adapt the national legislation, establishing a multifaceted scenario 
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on the directions assigned to the democratic management and the 
profile of the intended director.

Keywords: National Education Plan. Democratic management. 
School manager. Performance.

RESUMEN: El trabajo aborda los requisitos en la legislación de ocho 
municipios del estado de Rio de Janeiro sobre la evaluación de des-
empeño de los candidatos a dirección de las escuelas públicas. Plan de 
gestión, cursos y currículo son los requisitos en los documentos anali-
zados. La evaluación de desempeño de los candidatos está regulada 
según el momento político de cada ente federado y señala las infideli-
dades normativas y la forma elástica como se apropian de la legislación 
nacional, estableciendo un escenario multifacético sobre los sentidos 
atribuidos a la gestión democrática y al perfil del director deseado. 

Palabras clave: Plan Nacional de Educación. Gestión Democrática. 
Gestor escolar. Desempeño.

Introdução

E ste artigo parte do pressuposto de que a eleição de diretores de escolas públicas 
é um dos critérios fundamentais para a consolidação de uma gestão democrática. 
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a LDB 9.394 (BRASIL, 1996) estabele-

ceram que o ensino público será ministrado com base em uma gestão democrática e o 
Plano Nacional de Educação (PNE/ BRASIL, 2014) definiu que os entes federados apro-
vem legislação específica que promova e discipline a gestão democrática da educação 
pública para seus sistemas de ensino. A seleção de diretores para as escolas públicas 
deverá estar associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas. No entanto, face à enorme diversi-
dade do País, o cenário para aferir o mérito e o desempenho do candidato é multifacetado 
e irá levar em conta, dentre outros fatores, a história de cada ente federado, as correla-
ções de força nos poderes Executivo e Legislativo, a participação da comunidade escolar 
no processo e, não menos importante, o perfil profissional do diretor desejado pela rede 
pública de educação. Configura-se, assim, um campo fértil de pesquisa e análise dos 
sentidos atribuídos à gestão democrática da educação e dos significados sobre o que é 
mérito e como se afere o desempenho dos candidatos à direção das escolas. 
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Face ao cenário complexo da regulamentação da gestão democrática nos estados 
e municípios brasileiros, o presente artigo aborda como a categoria desempenho foi 
ressignificada na legislação específica de oito municípios do estado do Rio de Janeiro. 
Mendonça (2001) destaca que “os mecanismos de provimento do cargo de diretor esco-
lar são reveladores das concepções de gestão democrática adotadas pelos sistemas de 
ensino” (pg. 88). Conforme o autor, em relação às leis específicas sobre gestão demo-
crática, “esses instrumentos legais constituem-se como manifestação legislativa mais 
completa do entendimento das autoridades sobre a maneira pela qual a norma constitu-
cional se aplica ao sistema público de ensino de sua alçada” (pg. 86). Os textos políticos 
são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes 
lugares da produção de textos competem para controlar as representações da política.

Tendo em vista que a aprovação da quase totalidade dos planos de educação dos 
municípios do estado do Rio de Janeiro ocorreu em 20151 , o prazo para aprovação da 
legislação que regulamente a gestão democrática e o processo de seleção de diretores de 
escola já expirou. Acerca da concepção de gestão democrática, concordamos com Souza 
(2009, pg.125), quando afirma que 

a gestão democrática deve ser entendida como um processo político no qual as 
pessoas que atuam na/sobre a escola identificam problemas, discutem, delibe-
ram e planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das 
ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução daque-
les problemas. 

É um processo que, segundo o autor, tem como base a participação efetiva de todos 
os segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas 
para os processos de tomada de decisões e, ainda, a garantia de amplo acesso às infor-
mações aos sujeitos da escola. 

As agendas que influenciaram a elaboração do PNE (BRASIL, 2014) resultaram no 
texto final da Lei que serve de plano de orientação para os estados e municípios, tendo 
em vista a necessidade de alinhamento dos planos educacionais dos entes federados às 
metas e estratégias estabelecidas no Plano Nacional. Entretanto, os atores envolvidos 
no debate e elaboração dos planos no âmbito dos estados e municípios ressignificam 
e hibridizam, produzindo uma apropriação mais ou menos elástica da lei nacional na 
consolidação das legislações próprias. No contexto da aprovação dos mecanismos que 
irão assegurar a gestão democrática nas escolas públicas, os poderes Executivo e Legis-
lativo têm papel fundamental na sanção da legislação que irá materializar questões que 
abarcam a gestão democrática, tais como o processo de seleção de diretores de escolas, 
composição dos conselhos escolares e grêmios estudantis, associação de pais e respon-
sáveis, dentre outros aspectos. 

Na perspectiva de analisar o texto político produzido por diferentes entes federa-
dos, apresentamos como a categoria desempenho, prevista no PNE, foi ressignificada na 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 43-55, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>46

Daniela Patti do Amaral

legislação específica de oito municípios do estado do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, 
Valença, Sumidouro, Niterói, Iguaba Grande, Carmo, Aperibé e Rio de Janeiro. Após 
busca realizada nos sites das prefeituras, câmaras de vereadores e secretarias munici-
pais de Educação dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, no período de março 
a dezembro de 2017, essas oito cidades foram selecionadas, tendo em vista que foram 
localizadas legislações aprovadas que regulamentam o processo de seleção dos direto-
res de escolas públicas. Compreendemos, conforme Lima (2011, p. 170), que o estudo 
das diferentes legislações não esgota a compreensão das realidades, mas são importan-
tes fontes de pesquisa. A análise das diferentes fontes, mesmo que com hierarquias e 
alcances distintos, e o seu cotejo, de forma a identificar possíveis consistências, incon-
sistências, articulações, desarticulações e infidelidades normativas é indispensável, “no 
sentido de considerar distintos centros de decisão, variadas políticas e orientações, dis-
tintas recepções e recontextualizações” (LIMA, 2011, pg. 170). 

Em relação à meta 19 do PNE e suas estratégias, o legislador, ao produzir o texto da 
política, oscilou entre dois termos jurídico-normativos: no artigo 9º menciona a aprovação 
de lei específica, mas na estratégia 19.1 determina a aprovação de legislação específica. 
Compreendemos que lei é o conjunto de normas dispondo sobre determinada matéria 
e legislação é o conjunto de leis que vigoram no ordenamento jurídico, logo, é formada 
pela reunião dos códigos, das leis especiais, das normas, decretos, portarias, resoluções, 
ou seja, toda a normativa em vigor. Nesse sentido, acreditamos que há uma espécie de 
escala que mede a democracia conforme a gestão democrática é disciplinada ou regula-
mentada pelo ente federado. Caso a regulamentação do processo de seleção de diretores 
ocorra por Decreto do prefeito, Resolução ou Portaria do secretário de educação ou atra-
vés de Lei, a participação da comunidade escolar e local e dos destinatários da política 
será diferente. As portarias, decretos e resoluções emanam do Poder Executivo e podem 
ser revogadas a qualquer momento, dando fragilidade ao processo democrático. Uma lei, 
aprovada na Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, demanda debates, audi-
ências públicas e possibilita maior participação popular, portanto, podemos inferir se 
tratar de mecanismo mais democrático e participativo. Não que tenhamos garantias de 
que os poderes legislativos municipais e estaduais estejam blindados de interferências 
do Executivo ou mesmo privatistas. Mendonça (2001, pg. 98) nos ajuda nessa reflexão 
ao afirmar que “a posição hierárquica do instrumento legal utilizado na institucionali-
zação de diretrizes políticas na área educacional parece ser um fator indicador da menor 
ou maior perenidade dessas diretrizes”. 

Por conta disso, os contextos de influência que irão permear a produção dos textos 
legais também serão diferentes, de modo que vozes serão mais ou menos silenciadas 
bem como as possibilidades de revogação da norma serão mais ou menos democráticas 
e participativas, promovendo uma escala no que diz respeito à participação dos desti-
natários da política na sua elaboração e aprovação. 
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Gestão democrática: a agenda na aprovação do PNE 2014-2024

Conforme Gomes (2015), a proposta do PNE enviada pelo Poder Executivo à Câmara 
dos Deputados abordava a gestão democrática em dois dispositivos. Constava como uma 
das diretrizes previstas no Artigo 2º do Projeto de Lei nº 8.035/2010, além do Art. 9º, que 
determinava aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a atribuição de aprovar leis 
específicas, disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbi-
tos de atuação. Concedia, para tanto, o prazo de um ano a partir da publicação da lei. 
No anexo do documento foi inserida a Meta 19, que visava garantir, mediante lei especí-
fica aprovada no âmbito dos entes federados, a nomeação comissionada de diretores de 
escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à participação da comu-
nidade escolar. O texto era acompanhado por duas estratégias – o menor número entre 
o conjunto de metas que o PNE abrangia. Uma que estabelecia prioridade no repasse de 
transferências voluntárias para os entes federados que aprovassem lei específica disci-
plinando a nomeação de diretores a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho 
e com a participação da comunidade escolar. A segunda estratégia tratava da realiza-
ção de prova nacional para subsidiar o provimento dos cargos de diretores escolares. 
As duas foram mantidas no texto final. 

Segundo Gomes (2015), na primeira fase de tramitação do Projeto de Lei nº 
8.035/2010 na Câmara dos Deputados foram apresentadas 2.906 emendas, um recorde 
em se tratando de uma proposição legislativa ordinária. Dessas, cerca de 3% (74 emen-
das) buscavam incidir sobre a Meta 19 e suas estratégias. No Senado, ampliou-se para 
dois anos o prazo dos entes federados para o cumprimento do disposto no Art. 9º, subs-
tituindo-se a aprovação de leis específicas pelo encaminhamento de projeto de lei ao 
Poder Legislativo local. No retorno à Câmara, segundo a autora, “considerou-se que o 
comando havia perdido muito de sua força impositiva, e o texto final combinou a pro-
posta de leis específicas com o prazo de dois anos para aprovação ou adequação de 
legislação local sobre o tema” (pg. 149). Por fim, finaliza a autora, o texto preservou a 
ideia de que a gestão democrática deveria ser associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e explicitou a proposta de consulta pública à comunidade escolar. Porém, 
como foi suprimida a referência à direção escolar, não ficou explícito em que aspec-
tos da gestão democrática tais critérios de consulta pública devem ser aplicados (pg. 
149). À seleção para diretores de escola deveriam estar vinculados critérios técnicos de 
mérito e desempenho sem a menção à eleição direta. Segundo Gomes (2015 pg146), o 
tema foi ofuscado pelo debate sobre o financiamento da educação, avaliação e outros 
que se sobrepuseram na agenda e não foi realizada nenhuma audiência pública com o 
tema gestão democrática.
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No caso dos entes federados, espera-se que a elaboração e aprovação dos planos de 
educação ocorram por meio de diferentes percursos em contextos diversos, conforme 
o movimento político de cada estado ou município, que inclui: a realização ou não de 
audiências públicas, consultas à comunidade, a atuação do corpo técnico do Poder Exe-
cutivo e a composição do Poder Legislativo. Destacamos, entretanto, que nem sempre 
a legislação local está alinhada à legislação nacional. Nesse aspecto, Lima (2011) afirma 
que a produção de uma regra não garante, obrigatoriamente e automaticamente, sua 
reprodução por parte de quem age e toma decisões. Segundo o autor, por vezes, podem 
constituir bons indicadores das dificuldades ou incapacidades de resolver problemas e de 
concretizar mudanças decretadas, procurando compensar o déficit de mudança através 
de recursos retóricos e discursos doutrinais ou da reelaboração de certas regras (p.174). 

Avaliação do candidato à direção de escola: o que revelam as legislações 

Face à complexidade das distintas realidades dos municípios brasileiros, não há 
consenso acerca de como avaliar o desempenho dos candidatos à direção das escolas 
públicas. Adicionalmente, em vista da autonomia dos entes federados, os sentidos, as 
ressignificações e os hibridismos nas legislações revelam características das redes de 
educação, das culturas postas em cena, além das histórias e trajetórias políticas de cada 
município ou estado brasileiro. 

 O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios, dividido em oito Regiões 
de Governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâ-
neas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. Com exceção do 
próprio estado e do município do Rio de Janeiro, capital fluminense, os demais 91 muni-
cípios aprovaram seus planos de educação. Em sua análise, Amaral (2016) indicou que 
o prazo para regulamentação da gestão democrática nos planos de educação dos muni-
cípios fluminenses oscilou entre seis meses a dois anos, dependendo do ente federado. 
Para a elaboração deste artigo, buscamos, no período de março a dezembro de 2017, 
as regulamentações da gestão democrática nos endereços eletrônicos das 91 prefeitu-
ras e respectivas secretarias de educação, além do site das câmaras de vereadores e do 
Ministério Público estadual. Face ao reduzido número de documentos, inferimos dois 
caminhos: ou a regulamentação ainda não foi aprovada ou não está disponível para con-
sulta pública nos sites visitados. 

Apresentamos, no Quadro 1, uma síntese das informações coletadas nos docu-
mentos que regulamentam a gestão democrática na rede estadual de educação e nos 
oito municípios em que a legislação está disponível para consulta e que contemplam 
os modelos de avaliação de desempenho dos candidatos à direção de escolas públicas.
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Município Meta/estratégia sobre gestão democrática no 
Plano estadual/municipal de educação

Mecanismo de 
regulamentação

Rio de Janeiro 
(rede estadual) Plano não aprovado Lei 7.299 de 3 de 

junho de 2016.

Duque de Caxias
Meta 15 dispõe sobre a regulamentação de lei orgânica 
municipal que trata das eleições diretas para diretores 
das unidades escolares. 

Lei N. 2864 de 1 
de novembro de 
2017. 

Valença
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 
para efetivação da gestão democrática da educação no 
âmbito das escolas públicas. 

Resolução N. 003/
SME/2015.

Sumidouro

Estratégia 19.1- Instituir a eleição direta para o cargo 
de gestor, nas escolas públicas municipais. Cita o 
Anteprojeto de lei 13/2016 – art. 4º - seleção mediante 
critérios de competência técnica e legitimação adicional 
pela comunidade escolar (eleição); Art. 9º - prova de 
competência técnica, eleição e nomeação pelo Executivo. 

Lei N. 1.142 de 15 
de junho de 2016. 

Niterói

Estratégia 3.3 – garantir o fortalecimento, por parte 
do poder público, da consulta à comunidade escolar 
nos procedimentos para o provimento dos cargos de 
direção das unidades escolares, de maneira direta, livre 
e permitindo apenas uma recondução, para garantir a 
democratização do processo. 

Edital N. 006/2017 
da Fundação 
Municipal de 
Educação de 
Niterói. 

Iguaba Grande

Estratégia 19.7- Desenvolver programas de formação de 
gestores, candidatos ao cargo, estabelecendo consulta 
para a troca de direção a cada 2 anos, garantindo 
formação para os candidatos a partir do 1º semestre de 
2016, para início do processo de consulta iniciando a 
Gestão democrática em 2017. 

Autógrafo ao 
Projeto de Lei 
N. 016/2016 
aprovado em 2 de 
agosto de 2016.

Carmo Não apresenta informações sobre o processo de seleção 
de diretores.

Lei N. 1.852 de 25 
de novembro de 
2016. 

Aperibé
Meta 19. Fornecer cursos de capacitação e formação para 
diretores e gestores escolares, bem como eleições para 
diretores, a fim de não ocorrer nomeação política.

Lei N. 667 de 28 
de outubro de 
2016.

Rio de Janeiro Plano não aprovado.
Resolução SME 
N. 20 de 29 de 
setembro de 2017. 

Cabo Frio Estratégia 19.9. Assegurar a consulta à comunidade 
escolar para escolha das direções das escolas da Rede 
Municipal, conforme previsto na legislação em vigor.

Lei 2.902 de 7 
de novembro de 
2017. 

Quadro 1. Fonte: legislações estadual e municipais. Elaborado pela autora.

Inicialmente, indagamos se podemos considerar o desempenho do candidato uma 
categoria fundamental no seu processo seletivo. Afinal, como aferir esse desempenho? 
Quais critérios definir? Acreditamos que esse não é um território de consenso. Luck 
(2011) destaca que na literatura não há estudos demonstrativos da efetividade das polí-
ticas de seleção de diretores, independentemente da modalidade de seleção adotada. 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 43-55, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>50

Daniela Patti do Amaral

Paro (1992; 2006) argumenta que inúmeros estudos e pesquisas têm demonstrado que 
o que se exige do diretor, em termos técnicos, em comparação com o que o bom pro-
fessor detém, é ínfimo. Segundo o autor, somente os que veem no diretor um gerente 
de fábrica podem reivindicar um componente técnico que não seja o próprio conheci-
mento de educador. 

O município de Duque de Caxias (RJ) regulamentou a gestão democrática, inicial-
mente, através do Decreto 6.542, de 11/5/2015, que dispõe sobre eleições para diretores e 
vice-diretores das unidades escolares do município. No entanto, em novembro de 2017 
aprovou a Lei N. 2.864, que dispõe sobre a gestão democrática da educação pública 
municipal. Dois procedimentos legais distintos em dois contextos políticos distintos, 
tendo em vista que em 2016 houve eleições municipais que mudaram a configuração 
político-partidária de Duque de Caxias2. A legislação aprovada em 2017 determina que 
o diretor escolhido deverá participar de curso de gestão oferecido pela Secretaria e Edu-
cação, entregar currículo e apresentar projeto de gestão para análise e homologação por 
uma comissão técnica (DUQUE DE CAXIAS, 2017). 

Já o município de Valença estabeleceu normas para eleição de diretor e dire-
tor adjunto das escolas/creches da rede municipal de ensino através da Resolução n. 
003/2015, de 5/11/2015, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme o documento, 
é exigida do candidato a frequência de curso para qualificação do exercício da função 
para a qual vier a ser convocado, além da apresentação de plano de gestão para imple-
mentação das ações junto à comunidade (VALENÇA, 2015). 

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro aprovou, em 29 de setem-
bro de 2017, a Resolução n. 20, que dispõe sobre o processo de seleção de gestores das 
unidades escolares da rede pública do sistema municipal de ensino da cidade do Rio de 
Janeiro3. O documento não prevê critérios de avaliação do desempenho do candidato à 
função de diretor de escola, mas determina que nos três primeiros meses do mandato 
o ocupante do cargo de diretor deverá coordenar o processo de construção de um pro-
jeto de gestão, em conjunto com a comunidade escolar, a ser aprovado pela Secretaria 
Municipal de Educação e implementado na unidade escolar (RIO DE JANEIRO, 2017).

Sumidouro regulamentou a gestão democrática através da Lei 1.142, de 15/6/2016. 
A legislação determina que ainda serão publicadas diretrizes em documento específico 
acerca do processo seletivo que constará de “provas de competência técnica” para ava-
liar o desempenho do candidato (SUMIDOURO, 2016). 

A Fundação Municipal de Educação de Niterói publicou, em novembro de 2017, o 
Edital 006/2017, que dispõe sobre o processo de consulta direta à comunidade escolar 
para a função de diretor e diretor adjunto das unidades de educação da rede municipal. 
O edital determina a exigência de apresentação de um plano de gestão a ser desenvolvido 
na unidade escolar (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, 2017). 
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 Iguaba Grande aprovou, em agosto de 2016, a Lei 016/2016 sobre o processo de 
gestão democrática nas escolas municipais. A legislação não define critérios de avalia-
ção do desempenho dos candidatos (IGUABA GRANDE, 2016). 

O município de Carmo aprovou, em 25 de setembro de 2016, a Lei N. 1.852, que 
dispõe sobre a instituição da gestão democrática na rede municipal de ensino. O can-
didato à direção das escolas deverá apresentar um plano de gestão, que será avaliado 
pela comissão eleitoral a ser nomeada pela Secretaria de Educação e composta por pro-
fessores, responsáveis e aluno maior de 16 anos (CARMO, 2016). 

Aperibé aprovou, em 28 de outubro de 2016, a Lei N. 667, que dispõe sobre a ges-
tão democrática do ensino público municipal. A escolha dos diretores ocorrerá por meio 
de seleção mediante critérios de competência técnica ainda não discriminados (APE-
RIBÉ, 2016). 

Observamos que os municípios de Iguaba Grande, Sumidouro e Aperibé não defi-
niram na legislação como ocorrerá o processo de seleção dos diretores. Mesmo com 
duas legislações aprovadas – o Plano Municipal de Educação e a legislação que dis-
põe sobre a gestão democrática do ensino, os três municípios ainda terão que deliberar 
acerca do processo de seleção dos diretores e dos critérios para avaliar o desempenho 
dos candidatos. Nesse sentido, novas arenas de disputa irão se instalar e prorroga-se, 
dessa maneira, um passo importante pra a materialização da gestão democrática, que 
é a eleição dos diretores. 

A apresentação de um plano de gestão é elemento comum para as redes de educa-
ção estadual, de Carmo (2016), Niterói (2017), Duque de Caxias (2017), Valença (2015) e 
Rio de Janeiro (2017). A diferença entre essas legislações está na regulamentação carioca, 
que, diferentemente das demais, prevê a construção do plano de gestão em diálogo com 
a comunidade escolar após a posse do diretor. Podemos inferir que esse mecanismo 
é mais participativo, tendo em vista que o candidato não irá chegar com um manual 
pronto para os problemas da escola, mas irá debater com a comunidade escolar seus 
anseios, desejos, planos e problemas. Entretanto, a Secretaria de Educação irá supervisio-
nar a construção do plano nas escolas, o que sugere um movimento de descentralização 
centralizadora, tendo em vista que não ficaram claros, na legislação, o perfil da equipe 
fiscalizadora e o grau de possíveis interferências desta equipe na construção do plano. 

Tanto Duque de Caxias como Valença incluíram a exigência da realização de um 
curso a ser oferecido pelas respectivas secretarias de Educação, porém não ficou espe-
cificado se a aprovação nesse curso é requisito para a nomeação na função, o que pode 
criar um mecanismo que dificulte ou mesmo impeça que esse candidato assuma a função, 
mesmo depois de consultada a comunidade. Duque de Caxias ainda exige a apresentação 
do currículo, sem, contudo, discriminar como ele será avaliado e quais critérios serão uti-
lizados para pontuar a trajetória do candidato. Por fim, destacamos um elemento curioso 
na legislação de Carmo, ao definir que a comissão eleitoral que irá coordenar o processo 
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seletivo e avaliar, inclusive, o plano de gestão do candidato será composta por um aluno 
maior de 16 anos. Se a expectativa é que o aluno complete o ensino fundamental com 
15 anos, o número de alunos com 16 anos ou mais na rede municipal tende a ser muito 
reduzido, restando, principalmente, os matriculados na educação de jovens e adultos. 

Acerca dos mecanismos presentes para avaliação do desempenho, como o candidato 
à direção foi submetido previamente a um concurso público para as redes municipais, 
indagamos se faria sentido submetê-lo a uma nova prova para a função gestora. A apre-
sentação de um plano de gestão como requisito prévio e sem debate ou discussão com a 
comunidade pouco contribui para a democratização do processo, ao se aproximar de uma 
proposta esvaziada que pode ser descontextualizada, tendo em vista que a comunidade 
escolar não participou do debate. Adicionalmente, ao instituir a submissão e aprovação 
desse plano por uma banca, há pouca clareza do que será avaliado e pontuado no plano. 
Nesse sentido, é necessário refletir sobre quais os sentidos da apresentação de um pro-
jeto antecipado e, também, como criar estratégias para que esse projeto seja construído 
coletivamente em um período de tempo que permita sua execução durante o mandato, 
como sugere a legislação do município do Rio de Janeiro. A análise do perfil do candi-
dato através do currículo permite diferentes possibilidades de leitura e avaliação, tendo 
em vista que as percepções do perfil podem contemplar uma trajetória acadêmica, exe-
cutiva, sindical, docente. Logo, o que será levado em conta na pontuação e avaliação 
desse candidato irá se aproximar ou afastar do perfil desejado por quem irá coordenar 
o processo. Afinal, como afirmado por Carvalho (2012), nenhum modo de escolha para 
diretores de escola é neutro.

Considerações finais

A identidade dos diretores, conforme Silva (2011, p.212), é o conjunto das repre-
sentações colocadas em circulação tanto pelos discursos oficiais quanto pelo discurso 
dos próprios, que são relativos aos modos de ser e agir do gestor da escola no exercí-
cio de suas funções. Nesse sentido, indagamos se as exigências postas nas legislações 
sobre o desempenho dos candidatos a diretor estão em conformidade com uma perspec-
tiva de gestão democrática tendo em vista que o resultado do desempenho depende do 
indivíduo, de suas características e trajetórias. Na perspectiva da análise do desempe-
nho no processo seletivo, o perfil do diretor desejado pela rede e pela comunidade será 
componente fundamental, dependendo dos encaminhamentos que cada rede imple-
mentar, assim como a identidade do diretor que irá assumir a gestão da escola pública. 
A elaboração, aprovação e execução de um plano de gestão para as escolas públicas evi-
denciam marcas presentes na esfera pública a partir da década de 1990, como descrito 
por Branco (2014). 
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Algumas questões que consideramos relevantes encerram o presente texto e per-
mitem novas reflexões e investigações. Qual o sentido de um plano de gestão estéril, 
padronizado e sem diálogo com a comunidade? Soa mais como uma proposta tutelada 
em que o candidato à gestão parte do princípio do que a escola necessita sem, contudo, 
ouvir as vozes da comunidade escolar e dos destinatários das políticas. Como e por quem 
será feita a supervisão desse plano de gestão posto em cena nas escolas? Quais os con-
teúdos dos cursos de gestão e quem irá oferecê-los, já que estão vinculados à nomeação 
e posse dos candidatos? Que modelo de gestão será pautado de forma compulsória aos 
gestores que dependem da aprovação no curso para serem nomeados? 

 Ainda em terreno frágil, a gestão democrática nas escolas públicas oscila entre 
a seleção na perspectiva da construção de uma identidade para o diretor, ora como um 
líder, ora como um gestor que promova uma atuação colegiada e participativa, dando 
voz a todos e todas que constroem a escola pública brasileira, ou mesmo de um técnico 
burocrata, que garanta as reformas e represente o Executivo. 

Como afirma Peroni (2012), “a gestão democrática é parte do projeto de construção 
da democratização da sociedade brasileira” (p.26). Nesse contexto, indagamos se pode-
mos considerar a avaliação prévia do desempenho do candidato à direção da escola nos 
moldes aprovados pelos municípios investigados, sob o ordenamento do PNE - um ele-
mento que se constitua em uma perspectiva democrática. Cientes das limitações deste 
trabalho, sugerimos novas investigações e pesquisas que busquem, em diálogo com as 
redes públicas, a concretização de uma escola pública que coloque em cena critérios 
democráticos e participativos na seleção de seus diretores e no seu trabalho cotidiano. 

Como desdobramentos da presente investigação, os próximos passos seguirão em 
busca de informações sobre o processo seletivo de diretores nas respectivas redes, como 
efeito da política municipal, buscando articular as determinações do plano de orienta-
ção da ação para a ação organizacional nas escolas públicas. 

Recebido em: 11/03/2018 e Aprovado em: 26/04/2018

Notas

1 Dentre os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, 90 aprovaram seus Planos em 2015 e 
um em 2017 (Volta Redonda). O município do Rio de Janeiro, até o momento de conclusão deste texto, não 
havia aprovado seu Plano de Educação (AMARAL, 2016).

2 No período 2012-2016 a cidade foi governada por Alexandre Cardoso (PSD) e, em 2016, Washington Reis 
(PMDB) foi eleito para o período 2017-2021 na coligação “Rumo ao futuro” que reuniu PMDB/PSL/PPS/
PRP/PHS/PSB.
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3 Cabe destacar que o município do Rio de Janeiro ainda não teve aprovado seu Plano Municipal de Educa-
ção até o momento de finalização deste artigo.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é problematizar as marcas do poder 
disciplinar na vivência de assembleias de uma escola municipal de 
Blumenau, SC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados foram 
produzidos através da observação direta, registros escritos e foto-
gráficos. Os principais aportes teóricos utilizados foram Foucault 
(2013) e Deleuze (1992). Os resultados evidenciam que a escola está 
se reconfigurando para a atual sociedade, mas as marcas da socie-
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ABSTRACT: The purpose of this article is to ail the marks of the 
disciplinary power in assemblage practices at a municipal school in 
Blumenau, Santa Catarina. It is a qualitative research. The data was 
produced through direct observation, written and photographed re-
cords. The main theoretical contributions used were Foucault (2013) 
and Deleuze (1992). Results prove that school is reconfiguring itself 
to current society; however, the marks of the disciplinary society re-
main present and active. 

Keywords: Assemblage. Discipline. School.

RESUMEN: El objetivo de este artículo es problematizar las marcas 
del poder disciplinario en la vivencia de asambleas de una escuela 
municipal de Blumenau, SC. Se trata de una investigación cualitativa. 
Los datos fueron producidos a través de la observación directa, regis-
tros escritos y fotográficos. Los principales aportes teóricos utilizados 
fueron Foucault (2013) y Deleuze (1992). Los resultados destacan que 
la escuela se está reconfigurando para la actual sociedad, pero las mar-
cas de la sociedad disciplinaria permanecen presentes y actuantes. 

Palabras clave: Asambleas. Disciplina. Escuela.

Localizações
  

C om o intuito de romper com a tríade observar, planejar e aplicar, observar a 
turma na qual está estagiando, planejar uma atividade e posteriormente aplicá-
-la em sala de aula, um grupo de estudantes aceitou o desafio de experimentar 

uma outra forma de estar/fazer/sentir/ver a escola. Agora não mais com a segurança de 
ter sua sala de aula, sua professora regente, sua dupla, seu projeto de estágio conforme 
acontecia nas demais fases, essa segurança foi substituída pela possibilidade de viver 
um estágio coletivo, com a participação de professores, estagiários, estudantes e gestão 
escolar envolvidos num projeto para todos e com todos. 

O presente artigo se refere à pesquisa que pretende problematizar a reformulação 
do recreio de uma escola municipal de Blumenau, Santa Catarina, através da proposta 
de assembleias construídas pelos docentes e gestores da instituição, a partir do auxílio 
de acadêmicos/estagiários, de uma instituição de ensino superior de Blumenau. 
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A gestão da instituição apresentou uma necessidade do seu cotidiano: a refor-
mulação do recreio. Necessidade que surgiu dos inúmeros acidentes e conflitos que 
aconteciam nesse momento. E propôs o desafio de um projeto coletivo sobre a temática. 
Por meio de assembleias, os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental iriam 
propor e eleger ações para tornar o recreio mais “seguro e agradável”, palavras utili-
zadas pelos docentes e gestores da instituição. As assembleias foram organizadas em 
agrupamentos: 1º, 2º e 3º anos e 4º, 5º anos do ensino fundamental. A partir da vivência 
com o cotidiano escolar, delimitou-se o objeto de estudo deste artigo, as assembleias. E 
o artigo apresenta, apenas, as assembleias realizadas nos três primeiros anos, no perí-
odo vespertino. 

A escola, inventada no século XVIII, numa sociedade definida por Foucault (2013) 
como disciplinar, que objetivava a fabricação de corpos úteis e dóceis por meio de dis-
positivos de poder disciplinar, se reconfigura na atual sociedade, fazendo uso de outros 
dispositivos para o controle. Se na sociedade disciplinar bastava a docilidade política e 
a utilidade econômica dos indivíduos, na sociedade contemporânea, denominada por 
Deleuze (1992) de sociedade de controle, na qual o poder continua atuando de uma 
maneira mais tênue e flexível, exige-se também a participação de um mesmo indiví-
duo dócil e útil. 

O objetivo deste artigo é problematizar as marcas do poder disciplinar na vivência 
democrática das assembleias, de uma escola municipal de Blumenau, Santa Catarina. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja produção de dados foi através da observa-
ção direta, registros escritos e fotográficos. 

Ao propor essas assembleias, a escola atua sobre duas formas: emprega um refinado 
mecanismo de controle ao recorrer à democracia e, no incentivo à participação, amplia 
seu domínio, pois captura a todos, sob o véu do protagonismo, mas também opera na 
construção de coletivos, na possibilidade de resistência. 

Esse artigo está dividido em três movimentos. O primeiro movimento tem como 
escopo problematizar a invenção da escola na sociedade disciplinar e sua reconfigura-
ção para a sociedade de controle. O segundo movimento relata e problematiza a vivência 
das assembleias na escola. E por último, são tecidas algumas considerações. 

Escola, uma invenção da sociedade disciplinar

Denominada por Foucault (2013) como sociedade disciplinar, por ser um sistema 
de controle social realizado por meio da disciplina e de suas técnicas disciplinares, que, 
em meados dos séculos XVII e XVIII, se transformaram em fórmulas gerais de domi-
nação, essa sociedade se compunha de espaços de confinamento, os quais definiam 
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localizações para os corpos. Tinha como alvo o indivíduo, para a produção de corpos 
dóceis e úteis; o foco da educação era a adaptação (CERVI, 2013).

Eram necessários novos corpos, que se compatibilizassem com o novo projeto de 
sociedade, a sociedade moderna. Ao lado de instituições de sequestro, como o hospital, 
a prisão, o exército e as fábricas, está a escola, pensada para produzir esses corpos novos:

[...] a escola é uma tecnologia de época. Embora hoje pareça tão natural e óbvia, é 
preciso sublinhar que ela nem sempre existiu: foi inventada algum tempo atrás e 
numa cultura muito bem definida, aliás, com o propósito de responder a um con-
junto de demandas específicas do projeto histórico que se desenhou e que se ocupou 
de colocá-la em marcha (SIBILIA, 2012, p. 198). 

Comparada às fábricas, a criação da escola está intricadamente ligada ao nasci-
mento das indústrias e da sociedade capitalista. O sucesso dessa minuciosa invenção 
de docilizar corpos está na necessidade da fabricação desses mesmos corpos dociliza-
dos, conforme explicita Sibilia: 

se antes da clivagem modernizadora as escolas não existiam, isso se deve a que sua 
função não era necessária nesse tipo de sociedade [...]. Não havia a necessidade de 
adestrar corpos pré-modernos para que fossem capazes de trabalhar em fábricas 
[...], sintonizando ainda seus gestos e ritmos na frequência mecânica das linhas de 
montagem, dos cronômetros, dos diversos automatismos e dos protocolos da urba-
nidade estatal (2012, p. 200). 

Essa bem-sucedida fábrica de peças vivas, que por muito tempo utilizou de meca-
nismos disciplinares de extrema potência, se reconfigura para atender a demanda da 
sociedade contemporânea, para continuar a ser capaz de transformar crianças em par-
tes da engrenagem, mantendo a maquinaria em constante movimento.

 Deleuze, em meados dos anos 90, usou o termo sociedade de controle para denominar 
o novo regime de vida e sua gradativa implementação, regime esse pautado nas tec-
nologias digitais e no capitalismo vigente, com sua intensificada produção e consumo, 
marketing e publicidade, fluxos financeiros em tempo real e interconexões globais de 
comunicação. A empresa passa a ser a instituição modelo.

Ele situou a sociedade de controle como procedente à organização dos grandes 
meios de confinamento da sociedade disciplinar. Segundo o autor (1992, p. 220), “socie-
dades disciplinares é o que já não éramos mais, o que deixávamos de ser”. 

Ao contrário da sociedade disciplinar, na sociedade de controle o essencial não é 
mais uma assinatura e nem um número, mas uma cifra, a cifra é uma senha, que marca 
o acesso à informação, ou a rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. 
Os indivíduos tornaram-se “dividuais”, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, 
dados, mercados ou “bancos”. É o dinheiro que talvez melhor exprima a distinção entre 
as duas sociedades (DELEUZE, 1992). 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 57-71, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 61

Reconfigurações da escola: as marcas do poder disciplinar numa vivência democrática

Nessa sociedade de controle já não há mais a necessidade de um vigia, o controle 
tornou-se mais eficiente, cada um vigia a si mesmo e aos outros. Ao contrário da socie-
dade disciplinar na qual o poder era exercido de forma vertical, na sociedade de controle 
o poder é cada vez mais ilocalizável, impessoal e horizontal (COSTA, 2004), pulverizado 
nas relações, todos vigiam e são vigiados ao mesmo tempo. Recorrendo apenas ao poder 
disciplinar que opera na lógica da padronização, do dentro da norma ou fora dela, a escola 
já não seria mais capaz de produzir sujeitos compatíveis com a nova sociedade e, para 
integrar-se a esse novo sistema de controle social, ela é reconfigurada.

A sociedade disciplinar objetivava o corpo disciplinado e obediente, a sociedade de 
controle prima por novas subjetividades, novos sujeitos, proativos, criativos, com habilida-
des de mudança constante. Sujeitos esses que não são universais, são históricos, resultado 
das relações de poder que agiram sobre eles, efeitos de subjetivações. Se na sociedade dis-
ciplinar o corpo era o foco de investimento, na sociedade de controle, ele continua sendo; 
no entanto, além de útil e dócil, precisa ser também participativo (CERVI, 2013). 

A participação, o protagonismo pode ser compreendido como um dispositivo da 
sociedade de controle para incluir a todos, responsabilizar a todos pelos resultados, envol-
ver e capturar. Dispositivo é um termo utilizado por Foucault para designar operadores 
materiais do poder, são técnicas de assujeitamento usadas pelo poder, "um conjunto deci-
didamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposi-
ções filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não-dito " (FOUCAULT, 1999, 
p. 244 apud REVEL, 2005, p. 40). A democracia pode ser vista como um dispositivo de 
controle, uma vez que ela responsabiliza a todos pelas escolhas feitas, pelos resultados. 

Segundo Mengue (2013) a democracia para Deleuze 

não equivale às ditaturas e aos despotismos que sempre estão por ai, na medida em 
que o exercício das liberdades é nela mais desenvolvido e garantido. [...] Visto que 
as democracias possuem sempre suas injustiças, uma vez que elas são cúmplices 
da exploração capitalista, da miséria planetária, já que, apesar de todos os direitos 
dos quais gozam os cidadãos, eles não podem, inversamente, começar, controlar, 
administrar essas mesmas liberdades que lhes são concedidas (p.20).

Na democracia, todos são chamados a participar, opinar, sugerir e deliberar sobre 
questões que afetam todo o coletivo, e, nesse sentido, pode operar como inibidor de 
resistências ativas, pois inspeciona cada indivíduo, agindo como um dispositivo de 
controle; mas a democracia pode ser uma possibilidade de liberdade, linha de fuga e 
resistência (CERVI, 2013). 

Paradoxalmente, a democracia pode estar a serviço do controle como pode estar a 
serviço da construção de coletivos, pois pode ser entendida também como uma delibera-
ção coletiva acerca de questões que afetam todos da associação – e cada indivíduo dessa 
associação tem direito de participar dessa deliberação (BIESTA, 2013). 
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Este artigo problematiza a reformulação do recreio de uma escola municipal de Blu-
menau, através da proposta de assembleias, que consiste em uma ação democrática ao 
convocar a todos os indivíduos da instituição a participarem e deliberarem. 

Com a intenção de ter um recreio mais “organizado”, todos os estudantes são convida-
dos para deliberar sobre essa questão coletiva, reconfigurando-a, em vez de recorrer a um 
dispositivo disciplinar. Ainda que os motivos que justificam a realização da assembleia – 
criar um recreio mais “organizado, agradável e seguro” – sejam dispositivos disciplinares. 

A escola municipal na qual ocorreu a pesquisa diferencia-se por seu projeto político 
pedagógico, ancorado em quatro eixos: conhecimentos que transformam; participação; 
solidariedade e respeito às singularidades; e sustentabilidade. Tal escola propõe movi-
mentos e experiências significativas aos docentes e discentes, valoriza o coletivo e práticas 
diferenciadas, é aberta a parcerias entre universidade e educação básica. 

Portanto, cabe questionar qual escola indicaria uma assembleia para decidir deman-
das referentes ao recreio, envolvendo estudantes, docentes e acadêmicos, se não uma 
escola que preconiza a participação de todos, que possui uma gestão disposta ao diálogo 
e que analisa sua prática com criticidade. O que caracteriza espaços e vivências muito 
diferenciados e significativos. Aprendizagens para todos os envolvidos, movimentos que 
não são comuns em escolas, em especial, em momentos em que o que mais parece inte-
ressar são as “ocupações” e as “performances”. A discussão centrada nas avaliações em 
larga escala, esse é o mote. Além disso, a maioria das escolas jamais pensaria na possibi-
lidade da escuta, no diálogo entre estudantes, professores e gestão e a oportunidade de 
uma vivência como as assembleias.

A pesquisa não pretendia analisar se foi certa ou errada a assembleia, se a escola é 
boa ou ruim. É preciso atentar para não cairmos na armadilha de menosprezar práticas 
tão significativas como a descrita nos parágrafos anteriores. Prática esta que é um exercí-
cio de participação política, de cidadania, de possibilidades, para que a vida e sua potência 
sempre tenham espaço. O diálogo permite o que jamais poderemos capturar, o encon-
tro, que permite a formação de coletivos. Interessa, portanto, problematizar as vivências 
das assembleias na escola e, nelas, a presença das marcas da disciplina nessa experiência.

Marcas da subjetividade disciplinada em vivência democrática

Diante da demanda de organizar o recreio, com menos conflitos e com menos 
acidentes, a escola convidou os acadêmicos/estagiários de uma instituição de ensino 
superior de Blumenau para realizarem assembleias com as crianças, nas quais elas pode-
riam propor e escolher soluções para o recreio. Esse foi um momento essencialmente 
democrático, no sentindo de democracia como possibilidade de construção de coletivos, 
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pois cada criança iria contribuir para um outro modo de organização do recreio que afe-
taria a todos (BIESTA, 2013). 

Porém, a escola, assim como a fábrica, o hospital e as prisões, enquanto instituição, 
é uma tecnologia de época, criada nos moldes do poder disciplinar e possui um meca-
nismo muito potente e eficaz para a disciplinarização. O poder disciplinar entranha-se 
nos corpos, fazendo com que deixemos de percebê-lo como uma imposição, e passamos 
não só a concebê-lo como necessário, mas como algo inerente, natural (VEIGA-NETO, 
2014). Levamos no corpo as marcas do poder disciplinar, marcas tão profundas e inde-
léveis que já não mais as percebemos. Mas elas estão lá, foram fabricadas; houve um 
investimento para produzi-las, dispositivos disciplinares foram utilizados.

A forma como são dispostas as crianças nas escolas, as valiosas peças da maqui-
naria escolar, as fileiras, possuir lugares bem delimitados onde se pode ser observado 
constantemente pelo professor, conforme destaca Foucault, “[...] poder a cada instante 
vigiar o comportamento de cada um. Apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os 
méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A disciplina orga-
niza um espaço analítico” (2013, p. 138). O arranjo em fileiras permite a criação de um 
espaço intricado, arquitetural, funcional e hierárquico, concomitantemente. Essa dis-
posição dos estudantes possibilitou que apenas um professor fosse capaz de atender 
muitos, transformando a escola num potente aparato de ensinar. Cada estudante no 
seu lugar, na sua carteira, só se pode sair desse lugar com a expressa autorização do 
professor, sempre de baixo dos olhos, sobre a sua guarda. Esse quadriculamento conver-
tia a escola em um quadro vivo, transformando multidões caóticas em multiplicidades 
coordenadas e proveitosas. 

O quadriculamento é um dispositivo disciplinar que faz da sala de aula um quadro 
vivo, “trata-se de organizar o múltiplo, de se obter um instrumento para percorrê-lo e 
dominá-lo, trata-se de lhe impor uma ‘ordem’ ” (FOUCAULT, 2013, p. 143).

Na sociedade disciplinar, organizar esse quadriculamento garantia a docilidade dos 
estudantes, pois todos eram observados e vigiados a todo momento, mas para sociedade 
de controle esse quadriculamento já não é eficiente para a produção dos corpos também 
participativos. Se antes o ideal era o silêncio, a não comunicação entre os estudantes, na 
sociedade contemporânea procura-se a formação de indivíduos que saibam trabalhar 
em grupos, que busquem o consenso e que sejam capazes de tolerância (CERVI, 2013). 

Para as assembleias vespertinas foram reunidas três turmas - 1º, 2º e 3º anos - agrupa-
das em uma mesma sala. Em vez de fileiras, o mobiliário foi disposto da seguinte forma: 
um círculo externo com carteiras (mesas) dispostas bem rente a parede, mais ao centro 
desse círculo, as cadeiras, e, no núcleo, um espaço vazio. As fileiras deram lugar ao cír-
culo, pois não é mais para ser visto apenas pelo vigia; a escola reconfigurou a disposição 
dos estudantes, agora todos podem vigiar e serem vigiados. No entanto, as marcas da 
disciplina clavadas no corpo ainda exercem seu poder (ver imagem 1).
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Ilustração 1 - Organização do mobiliário para a assembleia sobre o recreio

Fonte: Fotografado pelas pesquisadoras.

A sala de aula foi preparada para ser palco de uma assembleia operando em uma 
nova forma de controle; no entanto, mesmo reconfigurados em círculo, os lugares de 
cada turma estavam marcados, delimitados. As carteiras eram destinadas aos estudan-
tes do 3º ano, as cadeiras para os estudantes do 2º ano e o espaço vazio para aqueles do 
1º ano. Essa disposição do espaço explicita uma marca da disciplinarização. Ter o lugar 
marcado possibilitava perceber ausências e presenças, tornando possível a vigilância 
sobre o comportamento de cada um (FOUCAULT, 2013). Aquelas crianças que esta-
vam sentadas nas cadeiras estavam sob a constante vigilância de seu professor, assim 
como aquelas que estavam sentadas no chão ou nas carteiras, pois era fácil diferenciá-las, 
saber sob a tutela de quem cada estudante estava, pois, seu lugar na plenária democrá-
tica estava devidamente demarcado. Uma mescla entre novos dispositivos de controle 
e marcas do poder disciplinar. Quando se demarca o lugar onde cada turma deve se 
sentar, recorre-se ao quadriculamento. 

Após colocar cada turma no devido espaço demarcado, foi dado início à plenária. 
A conversa com os estudantes começou com apresentação de telas, umas exibiam foto-
grafias de joelhos e cotovelos infantis com curativos para ilustrar os machucados que 
estavam acontecendo durante o recreio. Outras exibiam as crianças subindo nos postes 
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de luz e portões do espaço externo. E ainda havia as telas que ilustravam alimentos der-
ramados pelo pátio da escola. Essas imagens causaram nítido desconforto nas crianças. 
Diante dessa reação, a diretora adjunta da escola que organizava a plenária questionou: 
“O que pode ser feito para melhorarmos o nosso recreio?” Convocou os envolvidos a se posi-
cionar, a propor soluções e a aceitar as soluções dos colegas, incluir todos no processo 
de deliberação, se responsabilizando e responsabilizando o outro. 

As decisões tomadas no coletivo também podem ser uma resistência à individu-
alização e uma possibilidade de fazer, da escola, um lugar onde todos têm vez e voz. 
Uma vez que a gestão poderia ter tomado uma decisão autoritária e recorrido a disposi-
tivos disciplinares de vigia, tais como: câmeras, professores durante o recreio, estudante 
para supervisionar, mostrando uma prática de disciplinamento. Mas, não, pois esta ins-
tituição com um projeto tão singular, que procura dialogar e criar espaços de vivências 
significativas, consegue traçar outras alternativas, pensar outras possibilidades, resistir 
também aos dispositivos de controles desta sociedade. 

A diretora adjunta prosseguiu com as orientações: “Em grupos de seis elementos, vocês 
vão conversar e escrever em uma cartolina como podemos fazer o recreio mais legal”. Os grupos 
eram mesclados com estudantes dos três anos. Esse agrupamento, que permite o diá-
logo, rompe com a solidão disciplinar do quadriculamento, e está em consonância com 
as subjetividades interativas exigidas pela sociedade de controle.

No entanto, continuamos em uma escola, instituição inventada para disciplinar, 
pela qual todos nós passamos, tendo em vista sua obrigatoriedade; instituição essa que 
cumpre seu papel com tamanha excelência, que, mesmo buscando se reconfigurar para 
produzir as subjetividades da nova ordem social, possui as marcas da disciplina. Mar-
cas que puderam ser vistas na divisão dos grupos, uma vez que esses agrupamentos 
eram feitos pelos professores; embora os estudantes pudessem propor e escolher alter-
nativas para uma questão coletiva, seu grupo já estava delimitado. No momento em 
que um dos grupos de estudantes chegou para um dos professores e disse: “Aqui, pro-
fessora, fechou!”, se referindo ao grupo já ter seis integrantes. Prontamente a professora 
respondeu: “Já fechou? É a gente que está escolhendo!”. Percebe-se na fala da professora 
que se tratava de uma decisão já tomada: quem decide é ela, e aos estudantes, naquele 
momento, no que tange à escolha dos grupos, cabia somente obedecer. Exigir obediên-
cia é uma das estratégias da “[...] disciplina que aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obedi-
ência)” (FOUCAULT, 2013, p.134). Obedientes e desapontados, os estudantes seguiram 
cada um para “o seu”, ou melhor, para o grupo que a professora escolheu.

Os grupos se espalharam pelo pátio, cada um na sua cartolina foi escrever ou dese-
nhar (pois algumas crianças do primeiro ano ainda não dominavam a escrita) suas ideias, 
propostas e sugestões para deixar o recreio mais prazeroso. Professores e estagiários se 
distribuíram entre os grupos para acompanhar a escrita dos cartazes. 
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 As propostas sugeridas pelas crianças foram: Não correr! Não andar com o prato na 
mão! Não subir no poste! Não brincar de lutinhas! Não pular o muro do parque! Não bater! Não 
dar cambalhota no portão do parque! Não jogar lixo no chão! Não brincar nos banheiros! (ver 
imagem 2). Era uma sequência de nãos. Corpos tenros, operando na lógica disciplinar. 
Foi preciso que professores e estagiários intervissem e auxiliassem as crianças na con-
fecção das propostas; sem essa intervenção teria apenas frases de ordem, imperativas, 
ao invés de propostas criativas escritas e desenhadas. Essa é uma das características que 
se espera dos indivíduos na sociedade de controle: ser criativo. Mas permanecem as 
marcas de uma disciplina, que foi tão bem disseminada pelas escolas, capaz de ceifar a 
criatividade, que primava por obediência e não por propostas ou ideias. 

Ilustração 2 - Cartazes confeccionados pelos estudantes com as propostas para o recreio

Fonte: Fotografado pelas pesquisadoras.

Embora as assembleias quisessem incitar o protagonismo, permitir que esses estu-
dantes participassem de decisões sobre os rumos do coletivo, por terem a disciplina 
atravessada pelo corpo, eles conseguiram somente repetir as ordens que já lhes foram 
dadas. É difícil criar, inventar, em uma instituição criada para disciplinar, na escola se 
cumprem regras e se seguem ordens. A reprodução das ordens nos cartazes mostra 
mais uma vez o quão presentes são as marcas da disciplina. Mesmo na tentativa de se 
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reconfigurar, fazer uso de outros dispositivos mais condizentes com os interesses da 
sociedade de controle.

Após a confecção dos cartazes, todos voltaram para a sala de aula. Desfizeram-se 
os grupos, cada turma no seu determinado lugar. Voltamos ao quadro vivo, terceiro ano 
nas carteiras, segundo nas cadeiras e primeiro ao centro no chão. Era hora de apresen-
tar as propostas aos colegas. Um integrante de cada grupo foi até a frente expor o cartaz 
e falar as sugestões do grupo. Após esse momento, a diretora adjunta tomou a palavra 
e explicou que os estagiários iriam organizar as propostas possíveis de serem concre-
tizadas e na próxima assembleia seriam apresentadas para votação. Assim se encerrou 
a plenária daquele dia. 

Os estagiários/acadêmicos analisaram os cartazes (inclusive os confeccionados pelas 
turmas do 4º e 5º anos) e retiraram sete propostas possíveis de serem concretizadas: 
cantinho para leitura, jogos, cantinho de brinquedos, espaço para desenho, refeitório 
diferente, com uma nova disposição dos mobiliários do refeitório, cantinho para des-
cansar e conversar. Foi necessária uma seleção prévia, pois algumas propostas eram 
impossíveis de serem concretizadas, por demandarem alto recurso financeiro ou muito 
espaço, coisas de que a escola não dispunha naquele momento. 

Ao observar as propostas sugeridas pelos estudantes, questiona-se: Cantinho1 ? Este 
espaço não tem se tornado uma nova forma de quadriculamento, um dispositivo discipli-
nar? Será que essa proposta de fato surgiu das crianças ou dos acadêmicos? Cantinho 
do descanso? As crianças estão cansadas do quê? Que cansaço é esse? Mental? Físico? 

Chegada a hora de decidir propriamente o que fariam para tornar o recreio mais 
agradável, iniciou-se um novo momento para deliberar sobre as ações para o coletivo, 
exercer a democracia, se fazer participativo.

As três turmas foram chamadas ao pátio e um dos estagiários explicou como acon-
teceria a última assembleia. A primeira votação seria aberta, todos poderiam saber em 
qual proposta votou. E, posterior a essa votação aberta, aconteceria uma votação secreta, 
na qual ninguém saberia para qual ideia foi o seu voto. Participar é fazer escolhas, delibe-
rar, “participar é emitir opinião [...]” (PASSETTI, 1999, p. 59). Ao escolher uma proposta, 
o estudante opina sobre o que julga ser melhor para o coletivo, ele emite uma opinião, 
que o transforma em responsável pelo resultado. O que interessa é sentir-se responsável 
e delegar responsabilidade ao outro (CERVI, 2013). Se todos os estudantes participaram 
da escolha, são todos responsabilizados pelos resultados, todos são capturados. 

A opinião seria emitida através do levantar a mão, um dos recursos mais utilizados 
pela escola disciplinar. Criado por William Meston, escocês, idealizou um sistema de 
ordem para participação grupal: aquele que se achasse capaz de responder a pergunta 
deveria levantar-se ou dar algum sinal. Surgia, assim, o costume de levantar a mão para 
intervir na resposta (DUSSEL; CARUSO, 2003). 
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Após a leitura das propostas os estudantes escolheram as seguintes opções: jogos, 
espaço para desenho, refeitório diferente e cantinho para descansar e conversar. Em 
seguida, foi realizada uma votação secreta, os estagiários passaram em todas as classes 
recolhendo as cédulas em uma urna. Mais uma vez era preciso opinar, participar, só 
que agora não era sob o olhar do outro, era uma votação secreta. As propostas escolhi-
das foram: jogos, espaço para desenho e espaço para descansar e conversar. 

Analisando as propostas vencedoras, percebe-se que elas são mais compatíveis com 
o que se espera dos indivíduos na sociedade de controle. Se nas salas de aulas da socie-
dade disciplinar o que prevalecia é o silêncio, uma vez que conforme Foucault (2013) o 
tempo deve ser perfeito e de boa qualidade, sem interrupções, conversações distraem e 
impedem o total aproveitamento do tempo. Os estudantes optaram por um espaço onde 
se pode conversar e interagir uns com os outros, como se espera dos indivíduos na socie-
dade de controle: sociais, cooperadores e tolerantes. Esse mesmo espaço também será 
destinado para descansar, o corpo já não precisa mais estar todo o tempo ereto e atento 
aos ensinamentos do professor como nas instituições disciplinares, pois na sociedade 
de controle valoriza-se o corpo flexível, maleável, não mais enrijecido. 

Outra proposta escolhida foi o espaço para jogos, que se destinam ao divertimento, 
às interações e à criatividade. Possibilidades de desenvolver o potencial criador e favo-
recer interações, o que era desestimulado na sociedade disciplinar, mas incentivado na 
sociedade deleuziana. Contrariando também a reprodução à qual eram submetidos em 
tempos disciplinares, no qual nada pode ser criado, proposto ou inventado, aos estu-
dantes bastava reproduzir o que era apresentado pelo professor e obedecê-lo. 

Esse movimento das assembleias também aconteceu no período da manhã. Foram 
eleitos os seguintes cantinhos pelos estudantes: cantinho da música e do cinema e espaço 
para brincadeiras. Por serem temáticas bem próximas, os cantinhos de cinema e música, 
jogos e brincadeiras foram unificados. 

Os espaços escolhidos foram confeccionados pelos estudantes com o auxílio dos 
estagiários, utilizando materiais recicláveis, que todos os envolvidos se empenharam em 
levar - caixotes de frutas, pneus, tecidos, garrafas plásticas, tintas coloridas entre outros. 
Um mutirão para tornar realidade as ideias propostas nas assembleias. Mais uma vez, 
houve o dispositivo de captura da sociedade de controle, a participação, por meio da 
democracia, na qual cada um tem o direito de deliberar sobre questões coletivas, todos 
participam, todos constroem e se tornam responsáveis. 

Considerações finais

Se a escola em questão procurasse pensar a situação do recreio a partir da sociedade 
disciplinar, cujo objetivo era a disciplinarização dos corpos, apelaria para a vigilância 
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e para o aprimoramento da punição, mais professores e outros funcionários cuidando 
do recreio, crianças que participaram de conflitos ficariam sem intervalo por dias. Mas, 
esta instituição, em particular, devido à sua proposta diferenciada, buscou outros meios 
para a resolução das dificuldades no recreio. Sim, essa vivência evidencia que a as assem-
bleias podem operar como um dispositivo de controle para inibir resistências, capturar 
a todos, e possibilitar a produção de outras subjetividades; além de dóceis, úteis, tam-
bém participativas. Pois, esta escola está inserida em uma sociedade da qual não se pode 
desvincular, nenhuma escola é alheia à sociedade.

Segundo Passetti (1999, p. 58) “entramos na sociedade de controle, num mundo 
da atuação política democrática, em que todos devem participar e no qual a demo-
cracia apresenta-se como o valor universal por excelência”. Na sociedade de controle, 
responsabiliza-se, se inclui a todos, exige-se a participação, e participando se é melhor 
controlado, pois “o processo de participação na sociedade de controle absorve divíduos 
com a recomendação de evitar-se resistências” (PASSETTI, 1999, p. 59). Divíduos, como 
definiu Deleuze (1992), os indivíduos na sociedade de controle. Não há mais indivíduos, 
e sim divíduos, divisíveis em bancos de dados, tabelas, gráficos. 

No entanto, as assembleias são também uma possibilidade de resistir a esse con-
trole, uma possibilidade de se pensar a escola de outra forma, pois com elas se aprende a 
pensar sobre uma plenária, vivencia-se experiências, tanto os estudantes, os estagiários/
acadêmicos, os gestores, enfim todos envolvidos. Experiências que só foram possíveis 
porque houve a tentativa de construir uma vivência na escola com a participação de 
todos. Uma vivência que desse espaço para o diálogo, a escuta e a participação. 

Por mais que a instituição escolar queira propor e viver experiências diferenciadas, 
ela continua produzindo novos corpos, necessários para a nova ordem social, pautada 
no controle e não mais na disciplina. Ela possui marcas indeléveis do poder disciplinar. 
Marcas que estão nos corpos dos escolares, dos professores e daqueles que dirigem as 
instituições. Embora se reconfigurem as fileiras em círculos, o lugar continua demar-
cado. Mesmo permitindo outros agrupamentos com estudantes de diferentes idades e 
séries, ainda se recorre à definição prévia do professor, daquele que manda e vigia. Ainda 
que se possa propor possibilidades para tornar o recreio mais tranquilo, os estudantes 
ainda recorrem a palavras de ordem, aos impetuosos nãos: Não bater! Não correr! Não 
e mais não. Obediência, submissão. 

A escola do século XIX e XX foi incumbida da função de produzir os corpos neces-
sários para a sociedade moderna, adequados aos meios de produção capitalista. Coube 
a ela disciplinar, homogeneizar e normalizar para a sociedade disciplinar. Na sociedade 
de controle também cabe a ela produzir corpos, outros corpos, sujeitos participativos, 
já que conforme Cervi (2007), se a participação é a palavra de ordem dessa sociedade, à 
escola cabe ensinar o cidadão a participar. 
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No entanto, as fronteiras entre as sociedades disciplinar e de controle não são con-
tornos bem delimitados. Não se trata de uma substituição de uma sociedade por outra, 
se trata de reorganização de prioridades (PASSETTI, 1999). Apesar da instituição escolar 
estar se reconfigurando para atender as demandas dessa nova configuração de socie-
dade, as marcar das subjetividades disciplinadas permanecem atuantes, funcionando. 
Dispositivos que agiam na sociedade disciplinar não foram extintos, ainda atuam na 
sociedade de controle, isso foi demonstrado através da pesquisa descrita neste artigo. 

Recebido em: 18/04/2017, reapresentado em: 19/10/2017 e aprovado em: 15/01/2018

Notas

1 Criado por Décroly, a sala de aula passa a ser organizada por centros de interesse, os famosos “cantos” 
(DUSSEL; CARUSO, 2003).
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RESUMO: No presente artigo discute-se de que maneira docentes das 
redes públicas de ensino do Estado da Bahia protagonizaram o con-
texto no qual se percebeu uma indução, por parte do poder público, 
para que todos tivessem um curso de licenciatura como formação 
mínima, a fim de atuar nos anos iniciais da educação básica. Os prin-
cípios da etnometodologia foram fundamentais na pesquisa de campo 
para a compreensão dos resultados, os quais indicam o quanto é pre-
ciso considerar a subjetividade dos professores em formação, com a 
finalidade de avaliar políticas de elevação da escolarização dos docen-
tes deste nível de ensino.

Palavras-chave: Formação de professores. Pedagogia. Políticas edu-
cacionais.

ABSTRACT: The present article discusses the way teachers from the 
public school system of the state of Bahia led the context in which an 
induction, by the State, was perceived, that all must have bachelor´s 
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degree as minimum qualification in order to act in the first years 
of elementary education. The principles of ethnomethodology were 
primordial in the field of research to understand the results, which 
indicate how necessary it is to consider the subjectiveness of the 
teachers in academic training, to evaluate the schooling improve-
ment policies of the teachers in this level of instruction. 

Keywords: Teacher qualification. Pedagogy. Educational policies

RESUMEN: En el presente artículo se discute de qué manera docen-
tes de las redes públicas de enseñanza del Estado de Bahía protago-
nizaron el contexto en el que se percibió una inducción, por parte 
del poder público, para que todos tuvieran un curso de licenciatura 
como formación mínima, a fin de actuar en los años iniciales de la 
educación básica. Los principios de la etnometodología fueron fun-
damentales en la investigación de campo para la comprensión de los 
resultados, los cuales indican cuánto es necesario considerar la sub-
jetividad de los profesores en formación, con la finalidad de evaluar 
políticas de elevación de la escolarización de los docentes de este 
nivel de enseñanza.

Palabras clave: Formación de profesores. Pedagogía. Políticas educa-
tivas.

Introdução

O s dilemas observados na análise das informações recolhidas junto às profes-
soras que colaboraram durante a pesquisa empírica deste estudo aparecem, 
metaforicamente, no decorrer do artigo, através dos verbos “dever”, “poder” 

e “querer” cursar Pedagogia. Esses verbos, do ponto de vista da ação-reflexão-ação, 
representam as tensões constitutivas da nossa subjetividade. Portanto, revelam-se como 
chave importante na compreensão de como os professores das etapas iniciais da educa-
ção básica, das redes públicas de ensino, lidam com a necessidade imposta pelo Estado 
brasileiro, desde a década de noventa do século passado, de que os profissionais devam 
possuir uma licenciatura. 

De acordo com Rey (2011), compreender as tensões próprias da subjetividade dos 
sujeitos implica pensar nas dimensões individual e social da relação estabelecida entre 
os sujeitos, as condições reais do tempo vivido e os “outros” envolvidos, direta e indi-
retamente, em uma determinada ação e a atribuição de sentido para a ação. 
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A percepção de que há uma rede indissociada entre o indivíduo e a sociedade nos 
remete às ideias defendidas por Norbert Elias (1994), na abordagem teórica sobre as 
maneiras como ocorrem, dinamicamente, o processo sócio-histórico de individuação, 
no qual os sujeitos tornam-se membros da sociedade, que também é, ela própria, uma 
construção. Trata-se de perceber o modo como os indivíduos “constroem socialmente a 
realidade.” (BERGER e LUCKMANN, 2004), ou seja, como os professores – nosso inte-
resse neste artigo – produzem, material e simbolicamente, caminhos e sentidos, na busca 
pela elevação da escolarização em um tempo de muitas mudanças, introduzidas pelo 
quadro normativo legal brasileiro, que impactam, diretamente, na profissão docente. 

Assim, chegamos ao nosso propósito, qual seja, o interesse em conhecer o que dizem 
e como agem os professores que não possuíam um diploma de licenciatura antes de 
ingressar na profissão docente, sobre a necessidade de se graduarem em nível superior, 
bem como as estratégias utilizadas para cursarem a licenciatura em Pedagogia e serem 
bem sucedidas nessa empreitada. 

A perspectiva posta nasce a partir do diálogo com afirmações de Stephen Ball (2011), 
as quais revelam existir uma concentração de estudos na área das políticas públicas edu-
cacionais que valoriza a base ideológica e os processos de mudança no setor público. 
Entretanto, pouca atenção tem sido observada por ele às transformações dos valores e 
das culturas das pessoas que participam dos rumos dessas políticas. 

Mesmo cientes de que o referido autor tem como base pesquisas desenvolvidas no 
Reino Unido, consideramos pertinente participar desse movimento, em busca de aborda-
gens que considerem os valores e as culturas forjadas no âmbito da categoria profissional 
docente. Isto porque há uma relação constante com as demandas geradas pelas inúmeras 
iniciativas de diversas políticas públicas, que têm esses professores como público-alvo. 

Dito isso, neste artigo temos a finalidade de compartilhar o nosso entendimento 
acerca das estratégias utilizadas pelos professores das redes públicas de ensino, na Bahia, 
que cursaram uma turma de Pedagogia, no âmbito do Plano Nacional de Formação 
de Professores (Parfor). Trata-se de estratégias para resolver os dilemas que as faziam 
“querer” um diploma, através de um processo que envolvia a avaliação das dificulda-
des, possibilidades e dos ganhos reais obtidos com a conquista, no contexto das políticas 
educativas voltadas para a elevação da formação dos professores.

É importante registrar que o Parfor faz parte de uma política pública articulada entre 
as esferas federal, estadual e municipal, voltada para aperfeiçoar e titular os professo-
res das redes públicas em cursos presenciais e a distância. (BRASIL, 2009). Os cursos 
são ofertados somente por instituições públicas de ensino superior, que devem realizar 
um processo seletivo especial para os professores em efetivo exercício da docência, ou 
seja, ministrando aulas na educação básica. 

Nesse contexto, como se sabe, os docentes que atuam na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental apresentam uma particularidade, no interior da 
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categoria profissional dos professores: é preciso lembrar que, até há pouco tempo, não 
era necessário ter concluído um curso de nível superior para atuar nas etapas iniciais da 
educação básica. Isto é, o curso de magistério de nível médio foi, para muitos, a porta 
de entrada para a docência e não o curso de licenciatura, sendo este último considerado 
desejável pelo poder público a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Lei 9.394/96). 

A discussão aqui proposta foi organizada em quatro momentos, além desta Introdu-
ção e das Considerações Finais. O primeiro visa situar a metodologia, o campo empírico 
e os princípios que orientaram o trabalho investigativo e os três últimos correspondem 
à discussão sobre os dados colhidos na pesquisa.

Notas sobre a metodologia e campo empírico

Para dar conta da discussão proposta na Introdução, revisitamos parte dos dados 
recolhidos entre 2011 e 2014, durante nossa pesquisa de doutorado, para refletir sobre 
como os professores que atuam nas etapas iniciais da educação básica — educação infan-
til e anos iniciais do ensino fundamental — vivenciavam a “pressão” a que estavam sendo 
submetidos quanto à necessidade de terem um diploma de nível superior em Pedagogia. 
Esses dados foram colhidos através de um questionário que versava sobre caracterís-
ticas pessoais, formação pessoal e familiar, experiências e expectativas profissionais, 
acesso a bens culturais e de consumo e sobre iniciativas para cursar o ensino superior. 
Esse questionário possibilitou conhecer melhor a turma e escolher as colaboradoras para 
a fase posterior da pesquisa de aprofundamento das questões focalizadas neste artigo.

O questionário exploratório foi aplicado a 34 sujeitos numa turma de 37 docentes. 
A análise indicou, como hipótese de trabalho, o fato de que as professoras se sentiam 
“obrigadas” a cursar uma licenciatura, desde que tomaram conhecimento da aprova-
ção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), a qual instituía, 
nas Disposições Transitórias, a Década da Educação e a necessidade de que todos os pro-
fessores tivessem o curso superior ou fossem treinados em serviço.

A partir da hipótese de trabalho, a principal perspectiva foi conhecer de que 
maneira, na vida cotidiana, as professoras produziram regras e estratégias que as aju-
davam a refletir e a agir em busca de uma formação de nível superior, de modo a fazer 
sentido a rotina cansativa que vivenciavam entre a dinâmica dos seus lares, da escola 
em que atuavam e da universidade que frequentavam. Os dados do questionário ser-
viram para a identificação de dez professoras dessa turma, que aceitaram o convite e 
foram entrevistadas, posteriormente.

O cotidiano das professoras pesquisadas consistia em frequentar, regularmente, 
as aulas e desenvolver todas as atividades acadêmicas do curso de Pedagogia, ao lado 
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da rotina de trabalho como docentes nas redes públicas de ensino, e era a nossa rotina, 
também, acompanhá-las durante o processo formativo, ou seja, observá-las durante as 
aulas, intervalos, almoços, trabalhos em grupo, apresentações em diversas aulas. Assim, 
para este artigo, analisou-se o registro da observação desse acompanhamento e a visita 
realizada em uma escola pública, na qual atuavam três docentes do curso de Pedago-
gia Parfor.

A etnometodologia foi a perspectiva teórica que nos ajudou a trilhar o caminho, 
diante da expectativa em perceber como as professoras construíam as regras que defi-
niam cursar Pedagogia como uma prioridade em suas vidas pessoais e profissionais. 
Sobre isto alerta Macedo (2004):

O que permanece sociologicamente essencial é o reconhecimento de que todos os 
universos simbólicos e todas as legitimações são produtos humanos, cuja existên-
cia tem por base a vida desses indivíduos concretos e, portanto, não possui status 
empírico à parte dessas vidas (p. 59).

As estratégias foram utilizadas de acordo com o que se captou ser considerado 
pertinente à abordagem da etnometodologia, pelo incentivo observado para que os pes-
quisadores procurem “(...) analisar os métodos — ou, se quisermos, os procedimentos 
— que os indivíduos utilizam para levar a termo as diferentes operações que realizam 
em sua vida cotidiana." (COULON, 1998, p.15). 

O perfil das professoras e o ensino superior 

A história das professoras com o ensino superior, antes de ingressarem no curso 
de Pedagogia Parfor, revela aspectos que serão importantes para a compreensão da dis-
cussão proposta nos próximos tópicos: a) onze professoras haviam iniciado o curso de 
Pedagogia em instituições privadas, sem terem conseguido concluir os estudos; b) uma 
professora havia concluído o curso Normal Superior em uma instituição privada, dentro 
desse processo de ir em busca do diploma e, por não se sentir satisfeita, queria realizar 
o sonho de cursar Pedagogia; c) oito professoras já tinham um curso superior em uma 
área incompatível com a função que exerciam no Magistério; d) quatorze professoras 
ingressaram no curso de Pedagogia Parfor como primeira experiência na universidade.

Convém registrar que as docentes que participaram da pesquisa possuem mais de 
dez anos de experiência na profissão docente, sendo que oito estão muito próximas à 
aposentadoria por tempo de serviço. A turma é formada majoritariamente por mulhe-
res, tendo apenas uma pessoa do sexo masculino. Em relação à idade, possuem entre 
35 e 60 anos, sendo que 20 têm idade acima de 45 anos. Quanto ao acesso à escola, guar-
dam, na memória, uma história marcada por muita dificuldade para a conclusão da 
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educação básica, principalmente, a partir do ensino médio e com poucas chances para 
prestarem vestibular e lograrem êxito.

 Entre as docentes pesquisadas, 26 cursaram o magistério como curso profissiona-
lizante, ao término do ensino médio, e com esse certificado se tornaram professoras das 
redes públicas de ensino. As demais ingressaram na profissão com o diploma de nível 
médio ou não tinham ainda concluído a educação básica, à época. Três somente conclu-
íram o ensino médio quando já eram docentes.

As colaboradoras que participaram da pesquisa são funcionárias públicas efetivas, 
com exceção de três, que não faziam parte do quadro efetivo da rede estadual ou muni-
cipal de educação no Estado da Bahia, subordinadas às novas formas precarizadas de 
contrato, vez que o Governo do Estado realiza, regularmente, seleção pública para a 
contratação de professores temporários. O curso foi realizado em Salvador, através da 
Universidade Federal da Bahia, atendendo a professores da região e de mais duas cida-
des do interior do Estado.

Docente da educação básica “deve” cursar licenciatura!

Ao ingressarem na carreira docente, a maioria das professoras estava submetida à 
lógica da progressão e obtenção de maior status profissional, com base na ideia, presente 
na maioria dos Planos de Cargos e Salários, de que o tempo de serviço era o principal 
elemento norteador de benefícios a serem conquistados, a saber, licença-prêmio e pro-
gressivos aumentos salariais. Essa lógica foi colocada em xeque quando, apesar de terem 
galgado muitos anos de experiência, elas sentiram-se desprestigiadas por não terem um 
diploma de nível superior, já que não conseguiam progredir salarialmente, e tampouco 
eram reconhecidas pelos colegas de profissão e gestores das escolas em que atuam. Essa 
lógica é apontada por Weber, quando afirma que 

O funcionário se prepara para uma ‘carreira’ dentro da ordem hierárquica do ser-
viço público. Passa dos cargos inferiores e de menor remuneração para os postos 
mais elevados. O funcionário médio naturalmente deseja uma fixação mecânica das 
condições de promoção: se não de cargos, pelo menos de níveis de salário. Deseja 
que sejam fixadas em termos de ‘antiguidade’ ou possivelmente segundo os graus 
alcançados num sistema de exame de habilitações (WEBER, 2008, p. 143)

A lógica que regia as expectativas de carreira dos professores — mesmo se atri-
buindo prestígio e reconhecimento à conquista da elevação da escolarização no interior 
da profissão docente — era considerada uma escolha ou opção e não um caminho a ser 
tomado “naturalmente” por todos os docentes da rede de ensino, como se todos deves-
sem ter um diploma de licenciatura. 
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Sobre essa questão, a década de 1990 foi marcada pela aprovação da LDB (Lei 
9.394/96), que forneceu as bases para as mudanças no curso de Pedagogia e demais 
licenciaturas, bem como na formação inicial e continuada dos professores da educação 
básica. É neste contexto que o coletivo de professores, com formação de nível médio no 
exercício da profissão, passa a ser incentivado, com maior ênfase, a respeito da necessi-
dade de ingressarem no ensino superior. 

Assim, o que era para muitos professores um anseio pessoal, latente, ou mesmo 
esquecido e abandonado — ingressar em uma universidade — passou a ser um impe-
rativo, pairando em suas cabeças, induzindo-os a pensar que deveriam ter cursado uma 
licenciatura, ao final da Década da Educação (cujo prazo era o ano de 2007) ou que preci-
sariam fazê-lo o mais rápido possível. 

Relembremos o texto da LDB (Lei 9.394/96), quando no Art. 87, do Título IX, ins-
tituiu, nas Disposições Transitórias, a Década da Educação. No caso dos professores, de 
acordo com a expectativa que não se cumpriu, ao final de 2007 só seriam admitidos 
docentes habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço, em 
sala de aula na educação básica. O fato da determinação não ter se concretizado em sua 
plenitude não significou uma situação de inércia, no que diz respeito à meta pactuada 
pelo Estado brasileiro, internacionalmente, de titular os professores. Apesar de a Lei não 
impor o curso de licenciatura em Pedagogia como condição sine qua non para aqueles 
professores que já atuavam com certificado de magistério na educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental, foi dessa maneira que o texto legal foi interpretado. 

Para esses professores, “o Estado os encurralou”, expressão recorrente, deixando-
-os com a responsabilidade de terem um diploma de nível superior. Por isso, o ingresso 
na Universidade da turma pesquisada foi envolto em um sentimento de muito entu-
siasmo, alegria, mas também de medo e expectativa. É interessante ressaltar, aqui, os 
efeitos perversos, muitas vezes invisibilizados, da exigência de que todos os professo-
res da rede pública de ensino deveriam ter um curso superior, expressados através da 
fala de uma professora participante da pesquisa. Para ela, somente após a sua inserção 
no curso de Pedagogia Parfor foi possível voltar a ser ouvida nas questões que diziam 
respeito à escola em que atua. É importante frisar que, na instituição em que a profes-
sora trabalha, ela era a única que ainda não possuía uma licenciatura. 

A LDB (Lei 9.394/96), responsável por orientar a reforma educativa em curso, 
impulsionou o anseio dos professores de ingressar em uma universidade. No entanto, 
o estímulo à melhoria da qualificação e formação, algo extremamente positivo, acabou 
se transformando em um pesadelo para os professores pesquisados, antes de ingres-
sarem no curso de Pedagogia Parfor. É preciso ter em mente que a subjetividade dos 
professores acabou marcada pelo imperativo de que era preciso cursar uma licenciatura, 
especialmente, o curso de Pedagogia ou Normal Superior, sem deixar claras as condi-
ções objetivas para que isso pudesse acontecer. 
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Em decorrência da compreensão da obrigatoriedade de se cursar uma licenciatura, 
foi criada uma espécie de sentimento de culpa por não ter obtido um diploma antes, por 
não ter dinheiro para custear uma faculdade privada, entre outros, diretamente liga-
dos à necessidade de buscar legitimidade, na continuidade do exercício do magistério. 

Para refletir sobre o que a nova política para formação de professores fomentou 
nesse grupo de profissionais, recorremos ao que coloca Ball (2011): 

A visão prevalente, embora normalmente implícita, é que a política é algo que é 
“feito” para as pessoas. Como beneficiários de primeira ordem, “eles” “implemen-
tam” políticas; como beneficiários de segunda ordem, “eles” são afetados positiva 
ou negativamente pelas políticas. (...). As políticas normalmente não dizem o que 
fazer; elas criam circunstâncias nas quais o espectro de opções disponíveis sobre 
o que fazer é reduzido ou modificado ou em que metas particulares ou efeitos são 
estabelecidos. Uma resposta ainda precisa ser construída no contexto, contraposta 
ou balanceada por outras expectativas, o que envolve algum tipo de ação social 
criativa (BALL, 2011, p. 46-46). 

  A participação dos professores nesse projeto esperançoso de que dias 
melhores serão vivenciados com maior qualificação revela certa ambiguidade. Ora os 
docentes são considerados os principais protagonistas dessa pretensa transformação, 
ora figuram entre os principais obstáculos para que a mudança venha a tornar-se rea-
lidade. Em todo caso, espera-se do professor uma participação ativa na construção de 
uma escola de melhor qualidade, diante da melhoria de sua qualificação, uma emprei-
tada importante, porém nada fácil de ser concretizada. 

Para viver esse momento das políticas de formação de professores, a análise da 
situação vivida pelos docentes pesquisados pode ser percebida através das seguintes 
categorias, a partir dos dados recolhidos nos questionários, nas entrevistas e no aprofun-
damento das observações participantes: 1) professores atraídos para os cursos noturnos 
e a distância do ensino superior privado; 2) professores desejosos de anteciparem a apo-
sentadoria, pois viram colegas sem curso superior seguirem esse caminho; 3) professores 
que ingressaram no ensino superior a partir da iniciativa das secretarias municipais e 
estaduais de educação; 4) professores que aguardavam uma solução e carregavam um 
sentimento de culpa, pois apesar de se sentir pressionados pela mesma necessidade de 
terem um diploma de licenciatura, não haviam sido contemplados nos convênios ou não 
tinham sido bem sucedidos nas seleções para o ingresso no ensino superior. 

Assim, nos percursos formativos das professoras antes de ingressar no Parfor, obser-
vou-se a tendência à responsabilização por não se ter um diploma de licenciatura e uma 
busca em resolver, individualmente, a questão. Esse fenômeno é descrito por Ball (2011), 
referindo-se aos profissionais em geral, conforme demonstrado a seguir:

Profissionalismo é substituído por responsabilização e coleguismo por competição 
e comparação interpessoal de performances. Essas são formas de poder concebidas 
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e reproduzidas por intermédio da interação social na vida cotidiana das institui-
ções (BALL, 2011, p. 28).

A essa responsabilização e o estímulo à competição, no fenômeno estudado espe-
cificamente neste artigo, denominamos de indução das políticas educacionais para que 
professores das redes públicas de ensino busquem saídas que comunguem muito mais 
com a acentuação do individualismo, em detrimento da coletividade. 

O tema da responsabilização dos professores e de outros atores do sistema educa-
cional como entraves para as reformas educativas e qualidade da educação, por exemplo, 
foi debatido, com preocupação, em um evento que teve como finalidade apresentar o 
relatório de monitoramento global da educação, produzido e divulgado pela Organiza-
ção das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2017).

Não por acaso, observamos, no grupo pesquisado, um sofrimento muito grande por 
vivenciarem uma espécie de sentimento de inferioridade e culpabilização em relação 
aos colegas de trabalho, por não terem cursado uma universidade antes de se tornarem 
docentes em suas instituições. Salvo uma exceção que, mesmo trazendo consigo o sen-
timento de inferioridade, culpava o Estado por não ter criado as condições para que ela 
e colegas de profissão tivessem um diploma de nível superior.

Professor da educação básica “pode” cursar licenciatura!

De um modo geral, as participantes da pesquisa foram induzidas pela forma como 
os meios de comunicação noticiavam o aumento da oferta de cursos de licenciatura nas 
instituições privadas, bem como os diversos programas criados pelas IES, em parce-
ria com as secretarias de educação, para formar em serviço os que não possuíam uma 
licenciatura.

Ao lado dessa situação, é preciso também discutir como percebiam e experimen-
tavam o fato de não possuírem um curso de licenciatura no interior das escolas e redes 
de ensino da qual faziam parte, e quais estratégias utilizaram para vivenciar o novo 
cenário de expansão do ensino superior, nível de ensino que também mudou, substan-
cialmente, impulsionado pelas inovações da LDB (Lei 9.394/96).

Recorremos, ainda, às ideias de Ball (2011), quando ele afirma que estamos viven-
ciando o surgimento de uma nova economia moral, no interior da lógica que vem sendo 
adotada pela nova gestão do Estado, na qual o ambiente, sustentado pela filosofia e eco-
nomia neoliberal, envolve os atores sociais em um contexto em que há um reforço ao 
individualismo, em detrimento de busca por soluções coletivas aos problemas comuns. 
No caso em questão, a melhoria da formação dos professores das redes públicas de 
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ensino, o que acaba ocasionando, por consequência, o incentivo ao surgimento ou con-
solidação de novos mercados. 

O fenômeno da elevação da titulação dos professores da educação básica de nível 
médio para nível superior tem sido discutido a partir de diferentes prismas, especial-
mente nas investigações atreladas à Gestão e Políticas Educacionais, à Sociologia da 
Educação e às Políticas de Formação de Professores. Pode ser observado, em muitas 
dessas áreas, a recorrência ao termo “universitarização” da formação docente para estu-
dar as repercussões desse fenômeno no Brasil e em outros contextos (MAUÉS, 2003; 
HAMEL, JAROCQUE, 2004). 

No caso de professoras que tinham uma vivência anterior em instituições particu-
lares, é importante registrar que, antes mesmo de ingressarem no curso de Pedagogia 
Parfor, elas sentiam-se aptas a ingressar no ensino superior, mas não estavam certas se 
conseguiriam concluir a licenciatura. Além disso, observamos o prestígio atribuído ao 
curso, mesmo em tempos em que a Pedagogia vivia uma fase de desprestígio e pouca 
atratividade, pelas condições de trabalho, pela não valorização social da docência e 
pelos baixos salários. 

A docente da educação básica “quer” e não pode cursar licenciatura!

A problematização dos possíveis caminhos de acesso ao ensino superior pelos 
docentes, que sentiram na pele a política de elevação da escolarização dos professores 
da educação básica, é interessante, mas existem outros elementos que podem tornar 
ainda mais complexo o cenário. É o que se pretende discutir adiante. 

Compartilhamos, aqui, uma situação observada em uma escola da rede pública e 
que diz respeito, diretamente, à subjetividade docente, que vem sendo ressignificada, 
no momento. Nesse exemplo, percebe-se a dificuldade das professoras que se subme-
teram aos processos seletivos, inclusive o do curso de Pedagogia Parfor pesquisado, e 
não foram contempladas com uma vaga para se inserir no ensino superior. Durante os 
momentos de conversa, na observação participante, as professoras diziam que se sen-
tiam entristecidas, quando se lembravam de outras colegas que não foram aprovadas 
no processo seletivo do Parfor e de outros convênios.

Uma professora formada em nível médio não logrou êxito na seleção. Depois dessa 
tentativa, de acordo com a versão das professoras pesquisadas, a profissional não sentiu 
mais vontade de prestar outros exames e resolveu acelerar o seu processo de aposen-
tadoria. Essa situação é preocupante, em nosso entendimento, e apesar de particular, 
demonstra que a política de formação de professores, que tem como um dos seus obje-
tivos favorecer a elevação da escolarização dos docentes, por não trazer no seu bojo 
uma preocupação com o direito de todas as professoras, acaba por gerar situações 
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constrangedoras. Isso, por vezes, pode provocar um sentimento difícil de superar entre 
os que desejam e tentam, mas não conseguem, o diploma de Pedagogia. É preciso que 
pensemos na complexidade desse dilema, vivenciado pela professora que podemos 
supor não se tratar de exceção. Quantos professores vivenciam a realidade perversa de 
se sentir sem apoio para dar continuidade às suas trajetórias formativas? 

Isso nos motivou a registrar uma situação oposta, vivenciada por outra colega des-
sas professoras, mas que, em nosso entendimento, apresenta também um sentimento 
contraditório de constrangimento e insegurança. Ao contrário da anterior, foi aprovada 
para o processo seletivo do Parfor, mas quase desistiu de cursar a universidade, porque 
fez a prova de seleção com outras colegas que não lograram aprovação. 

Diante disso, perguntamos se não há algo equivocado nesse modelo de formação, 
que deixa os professores com mais de dez anos de profissão, e alguns próximos à apo-
sentadoria, vivendo situações como essa, quando aprovados ou não para cursar uma 
universidade. Na perspectiva trazida por Lawn (2001), mesmo discutindo a realidade 
inglesa, os docentes, em momentos de reforma, costumam aparecer como inadequados 
para o projeto idealizado. As ações envolvendo a formação deles são justificadas nas 
políticas educacionais propostas, as quais, geralmente, planejam uma intervenção de 
grande monta do Estado com vistas a obter uma pretensa modernização da performance 
docente. No nosso caso, a elevação da escolarização dos professores, por essa aborda-
gem, deve acontecer, custe o que custar aos sujeitos que fazem parte do processo, o que 
pode incorrer no aumento do constrangimento entre eles. 

Considerações finais

Ao longo do texto, procuramos demonstrar a fertilidade de pensar a forma como 
professores estão imersos em um ambiente carregado de múltiplos significados no que 
diz respeito às políticas públicas educacionais ligadas à formação de professores e, 
mais especificamente, àquelas voltadas para a elevação da escolarização desse grupo 
de servidores. 

As diversas situações discutidas ao longo do artigo demonstram que o docente não 
pode ser visto de forma homogênea e nem passivo ao atual contexto em que vive, quando 
políticas educacionais definem novas exigências para o professor ser considerado ade-
quado e apto a exercer a profissão. O desejo de ingressar e concluir um curso superior 
se transformou em vivências muito bem definidas, de forma criativa, e é preciso que os 
estudos apresentem uma descrição mais minuciosa do fenômeno que arriscamos cha-
mar de estratégias de luta para viver imposições induzidas pelo Estado. 

Consideramos oportuno descrever de que maneira vários caminhos foram trilhados 
por professores, nessa discussão particular, no âmbito do ingresso em uma universidade, 
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na busca pelo diploma de Pedagogia ou mesmo na desistência dele e antecipação da 
aposentadoria. Conforme procuramos demonstrar, esse contexto trouxe a vivência de 
dilemas que transpassam as subjetividades profissionais, trazendo consigo a necessidade 
de que eles se posicionem no decorrer das suas carreiras e, mesmo ao final delas, se “que-
riam”, “podiam” e/ou “deviam” cursar e concluir o curso de licenciatura em Pedagogia.

Os dilemas desses professores podem estar relacionados ao desenvolvimento de 
uma “nova economia moral”, em curso em um ambiente adverso. Se, de um lado, o 
Estado vem criando estratégias para, digamos assim, uma “inclusão assistida no ensino 
superior” dos professores da educação básica, por meio de programas especiais, a exem-
plo do curso de Pedagogia, ofertado pelo Parfor/Bahia, em uma universidade pública, 
do outro, é preciso registrar que os percursos revelaram muitas outras estratégias para 
elevar sua escolarização, que os levaram, por exemplo, ao ensino superior privado, como 
pôde ser observado nos dados discutidos.

É preciso considerar que “(...) os novos mercados sociais são definidos por uma 
mistura de incentivos e recompensas que permitem estimular respostas autointeressa-
das.” (BALL, 2011, p. 26). Tais políticas, apoiadas no pressuposto de que a competição 
entre as pessoas é algo natural e que as pessoas são autocentradas, acabam gerando 
um novo ambiente moral, que vem a ser permeado por duas características de regula-
ção dos profissionais: os vários processos de mercantilização em curso e a formação de 
novas subjetividades profissionais (BALL, 2011). Nas professoras pesquisadas, obser-
vamos sentimentos contraditórios diante de sua aprovação e proximidade de conclusão 
do curso, enquanto outros colegas não tiveram a mesma “sorte”.

Por fim, é fundamental construir uma postura aberta à compreensão das questões 
ligadas à satisfação em relação à performance e à qualificação profissional. E nessa ampli-
tude, dilemas que dizem respeito ao campo das políticas de formação de professores, 
como procuramos evidenciar, não devem ser apenas compreendidos como questões 
pessoais, vividos isoladamente pelos docentes que almejam ingressar e concluir a sua 
licenciatura, mas sim como um fenômeno que atinge uma categoria profissional. Esse 
fenômeno precisa ser melhor conhecido, no que concerne aos efeitos que podem gerar 
nas redes de ensino. 

Recebido em: 05/09/2017, reapresentado em: 26/04/2018 e aprovado em: 27/05/2018
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RESUMO: O texto trata do debate acerca das relações sociais de 
gênero no ensino de sociologia no IFSul, destacando o espaço des-
tinado ao tema nos currículos e as metodologias empregadas pelos 
docentes ao abordá-lo. A partir de análise documental (grades cur-
riculares e programas da disciplina) e de respostas a questionários 
aplicados aos professores podemos afirmar que o debate se centra 
na questão da mulher e está presente de forma transversal ou com 
espaço específico em grande parte dos programas, além de que diver-
sas estratégias de ensino são utilizadas em sua abordagem.
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ABSTRACT: The text addresses the debate about gender social re-
lations in sociology teaching at IFSul, highlighting the designated 
space to the theme in curricula and the methodology employed by 
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faculty to approach it. Through documental analysis (curricular pro-
gramme and syllabus) and answers to questionnaires applied by 
teachers, we can affirm that the debate is focused on woman´s is-
sues and is present in a transversal way, or with specific space in the 
majority of the programs. Moreover, various teaching strategies are 
used in its approach.

Keywords: Social gender relations. Sociology teaching. Curriculum. 
IFSul.

RESUMEN: El texto trata del debate respecto de las relaciones so-
ciales de género en la enseñanza de sociología en el IFSul, destacan-
do el espacio destinado al tema en los currículos y las metodologías 
empleadas por los docentes al plantearlo. A partir de análisis docu-
mental (planes curriculares y programas de la asignatura) y de res-
puestas a cuestionarios aplicados a los profesores, podemos afirmar 
que el debate se centra en la cuestión de la mujer y está presente de 
forma transversal o con espacio específico en gran parte de los pro-
gramas, además de que se utilizan diversas estrategias de enseñanza 
en su enfoque.

Palabras clave: Relaciones sociales de género. Enseñanza de sociolo-
gía. Currículo. IFSul.

Introdução

E ste trabalho reflete sobre o ensino de sociologia e o debate em torno das rela-
ções sociais de gênero a partir das experiências educacionais desenvolvidas nos 
onze campi do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) que oferecem ensino 

técnico integrado.
Para compreender o contexto do qual se fala, é preciso primeiramente dizer que 

há uma produção consistente a respeito das disputas sobre a inclusão da disciplina de 
sociologia nos currículos do ensino médio brasileiro. A querela inicia em finais do século 
XIX e segue até os dias de hoje, demonstrando as descontinuidades na obrigatoriedade 
desse componente curricular a partir das reformas educacionais levadas a termo pelos 
diferentes governos (CARVALHO, 2004; OLIVEIRA, 2014; SILVA, 2010; entre outros).

Atualmente observa-se novo revés, considerando a aprovação da Lei nº 13.415/2017, 
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e sugere uma distinta 
organização para o ensino médio dividida em duas etapas: na primeira seriam ofertadas 
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as disciplinas obrigatórias constantes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); na 
segunda o aluno poderá escolher seu itinerário formativo a partir de cinco eixos, man-
tendo como obrigatórias em todos os anos as disciplinas de arte, língua inglesa (incluída), 
língua portuguesa e matemática. A sociologia aparece no Artigo 35-A, acrescido à LDB, 
onde se lê que a BNCC referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos 
e práticas, entre outros, de sociologia e filosofia. A disciplina deixa de ser obrigatória 
nos três anos do ensino médio e, mesmo que a BNCC a apresente como obrigatória, 
mudanças nessa legislação poderiam causar insegurança, haja vista que a nova LDB 
alude apenas à obrigatoriedade de “estudos e práticas” dos conhecimentos sociológicos.

À história da sociologia e à atual incerteza quanto ao seu futuro nas escolas bra-
sileiras somam-se outras problemáticas de estudo em torno da disciplina. Os esforços 
têm se concentrado nas formas como vem sendo ministrada em termos de carga horá-
ria, metodologias de ensino-aprendizagem, materiais didáticos, profissionais que atuam 
no ensino, formação de professores e conteúdos curriculares.

Considerando que não existe um programa nacional comum para o ensino de socio-
logia, este trabalho pretende contribuir para os estudos da área, analisando como o debate 
sobre gênero se faz presente na disciplina desenvolvida nos diferentes cursos técnicos 
oferecidos pelo IFSul, priorizando a análise do espaço e das metodologias empregadas 
pelos docentes ao abordar o tema.

A fim de atingir esses objetivos, a metodologia aplicada na investigação foi o pro-
tocolo quali-quantitativo, utilizando-se a análise documental (de grades curriculares e 
programas da disciplina) e as respostas de questionários enviados por E-mail ou apli-
cados pessoalmente aos docentes da disciplina2. Assim, neste texto apresentamos, em 
primeiro lugar, uma análise do sentido da presença da sociologia nos currículos de 
ensino médio e de como o gênero pode colaborar para as problematizações específi-
cas da disciplina. Na sequência, discutimos o caso específico estudado na pesquisa que 
deu origem ao texto, voltando-nos aos resultados da presença do gênero no desenvol-
vimento da sociologia nos cursos técnicos do IFSul. À guisa de conclusão, destacamos 
que de forma explícita ou apenas transversalmente o gênero tem estado presente nos 
currículos analisados, mesmo quando restrito às problemáticas sociais das mulheres.

A sociologia no ensino médio e o debate sobre gênero

A inclusão da sociologia no ensino médio tem se justificado não apenas pela sua 
capacidade de instrumentalização para a formação cidadã, mas também e, sobretudo, 
por ser uma ciência cujo conhecimento específico tem por finalidade contribuir, através 
da consciência discursiva (OLIVEIRA, 2014), para o estranhamento e desnaturaliza-
ção da realidade social, problematizando aspectos da vida social internalizados “pela 
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ciência, pelos costumes, pela tradição, pelas religiões, pela política etc” (PASSAMANI 
2016, p.214).

Ou, ainda, nas palavras de Osório e Sarandy (2016, p.71), segundo os quais, a fina-
lidade da sociologia seria

[...] desenvolver uma nova atitude cognitiva, um modo específico de olhar e compre-
ender a realidade social e humana, a apropriação de uma abordagem da experiência 
humana. Essa atitude cognitiva é definida pelos modos de raciocínio desenvolvi-
dos no campo científico das Ciências Sociais: um olhar que estranha o real, pois 
compreende que ele não é um dado; que desnaturaliza os fenômenos humanos e 
sociais e recusa explicações essencialistas e naturalizantes.

Uma forma de compreender a sociedade e suas representações, para além do senso 
comum, pode ser realizada através de debates sobre gênero, sexualidade e diversidade 
sexual, pois tais temáticas “dizem muito a respeito das relações sociais e da organização 
da vida social como um todo” (MATOS; SCHMIDT; ARANTES, 2013, p.212). Mesmo 
fazendo parte do cotidiano, inclusive escolar, o debate sobre gênero, de maneira geral, é 
pouco abordado pelas instituições de ensino (FERREIRA, 2016). Contudo, sua inserção 
vem sendo ampliada nos últimos anos no campo educacional por conta das interven-
ções de movimentos sociais, como o feminista e o LGBT, que, junto ao Estado, buscaram 
garantir seus interesses e, em especial, construir espaços para que esse debate pudesse 
ter lugar nos currículos escolares (ARAUJO, 2016, p.5).

A despeito disso, alguns estudos têm demonstrado que o debate sobre gênero não 
tem surtido efeito nos documentos nacionais que norteiam a educação básica no País, 
em particular no que se refere ao ensino de sociologia. Um exemplo pode ser encontrado 
em Vianna e Unbehaum (2004), as quais, ao analisarem a Constituição Federal (1988), 
a LDB, o PNE (Plano Nacional de Educação – 2001) e os PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais – 1997), concluíram que tais documentos apresentam o debate sobre gênero 
de “modo velado, ambíguo e, às vezes, reducionista” (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, 
p.101), ficando restrito às questões legais de direitos e valores.

Nos PCN a discussão sobre gênero está alocada nos “Temas Transversais” em uma 
sessão nomeada “Orientação Sexual”. O fato de não haver menção detalhada e explí-
cita do tema no documento e jogar o debate para o campo da transversalidade, segundo 
Araujo (2016), pode fazer com que gênero incida no esquecimento e que, juntamente com 
sexualidade, se restrinja à prevenção da gravidez e às doenças sexualmente transmissí-
veis, inviabilizando a discussão sobre assimetrias de gênero, sua construção histórica e 
da sexualidade nos corpos. Mesmo que presentes nas escolas, tais questões são aventa-
das como pertencentes à vida privada. Desse modo, “a negligência ao se tratar desses 
temas nas escolas denota um conjunto de práticas que oficializam a heterossexualidade 
e a classificação dos corpos como masculino e feminino, baseando-se no sexo biológico 
como prática normatizadora da conduta no interior da escola” (ARAUJO, 2016, p.6).
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Ao analisar documentos que orientam o ensino de sociologia: PCN, Organização 
Curricular Nacional (OCN) e a BNCC, Osório e Sarandy (2016), afirmam que mesmo 
que o debate sobre gênero seja um “[...] tema multidisciplinar, é uma área consolidada 
de estudos nas Ciências Sociais e, desse ponto de vista, entende-se que tal debate deve-
ria estar alocado (também e não tão somente) nos conteúdos sociológicos” (OSÓRIO; 
SARANDY, 2016, p.59).

A análise dos documentos citados reflete a ausência da questão de gênero, espe-
cialmente no âmbito dos temas a serem tratados pela sociologia. Segundo afirmam os 
autores (o que pode ser verificado), o PCN relativo aos conhecimentos de sociologia, 
antropologia e política em momento algum menciona a categoria gênero como ins-
trumento para problematizar e pensar a sociedade e o mundo. Fato parecido ocorreu 
quando os autores verificaram a seção específica de sociologia da OCN, a qual apre-
senta a categoria gênero, juntamente com sexualidade, em um único momento, qual seja, 
entre os temas que podem ser incluídos nos programas da disciplina, quando trabalhada 
pelo viés temático. “Assim, gênero emerge como um tema possível de ser trabalhado em 
sala de aula, mas não como um tema necessário” (OSÓRIO; SARANDY, 2016, p. 66). O 
exame da BNCC não alterou muito o quadro. Ao definir os conceitos sociológicos básicos, 
gênero e relações sociais de gênero “não são considerados nem básicos nem importantes 
e presumimos que sejam componentes invisibilizados de “relações sociais”, desigual-
dades e diversidade” (OSÓRIO; SARANDY, 2016, p.68). Assim, concluem, a BNCC é 
coerente com os PCN na medida em que reproduz a ideia de que gênero é uma catego-
ria restrita à questão de tolerância à diversidade na sociedade.

Na análise das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) 
observamos que há inúmeras menções à necessidade do debate sobre questões de gênero 
nas escolas, por vezes associado à ideia de igualdade de oportunidades, de direitos, não 
discriminação, etc. O documento afirma a importância de “problematizar o desenho orga-
nizacional da instituição escolar, que não tem conseguido responder às singularidades 
dos sujeitos que a compõem” (BRASIL, 2013, p.16). Dessa forma, afirma ser impreterível 
a discussão de princípios e práticas que garantam acesso e considerem “a diversidade 
humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. Trata-se das 
questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas por categorias que se entre-
laçam na vida social” (BRASIL, 2013, p.16). Parece-nos importante verificar que gênero 
surge como uma categoria para a compreensão dos processos sociais, podendo ser vin-
culada a outras categorias analíticas.

Especialmente nas diretrizes nacionais para o ensino médio, o texto assegura o papel 
da educação como promotora, entre outros, “[...] do respeito à pluralidade e à diversidade 
de nacionalidade, etnia, gênero, classe social, cultura, crença religiosa, orientação sexual 
e opção política, ou qualquer outra diferença, combatendo e eliminando toda forma de 
discriminação” (BRASIL, 2013, p.165). Salienta ainda que o projeto político-pedagógico 
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das escolas de ensino médio precisa ponderar a promoção dos direitos humanos a partir 
de alguns temas, entre os quais gênero, identidade de gênero e orientação sexual, “bem 
como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as for-
mas de preconceito, discriminação e violência sob todas as formas” (BRASIL, 2013, p.179).

Podemos compreender do exposto que, apesar dos entraves nas orientações das 
políticas nacionais para a educação, no debate sobre gênero, a disciplina de sociologia 
pode contribuir para a promoção da igualdade de gênero e construção de uma educação 
não sexista. Não obstante, como observou Burille (2015), os obstáculos nos processos de 
ressignificações das relações sociais por vezes dificultam “confrontar o preconceito de 
gênero e assim propor uma educação transformadora, à medida que a escola é espaço 
de reprodução das estruturas sociais atravessadas por um sistema de ensino tradicio-
nal e conservador” (BURILLE, 2015, p.221).

Tal perspectiva pode ser observada na nova BNCC para a educação básica no Brasil 
(excetuado o ensino médio, o qual não consta no documento), encaminhada no início de 
2017 ao Conselho Nacional de Educação. O texto menciona em raras exceções o termo 
gênero, limitando-se a associá-lo à noção de respeito à diversidade. “[...] a diversidade 
– cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve ganhar especial destaque, com 
vistas ao acolhimento da diferença” (BRASIL, 2016, p.305). O texto, ao retirar termos 
como “identidade de gênero” e “orientação sexual”, atendeu a uma demanda de deter-
minados setores da sociedade, mas sofreu críticas por parte das organizações voltadas à 
educação no País, movimentos sociais e grupos ligados ao tema, denotando uma retra-
ção do debate e da importância dessa discussão em sala de aula.

Nesse sentido, verificamos iniciativas legislativas inspiradas no Projeto Escola Sem 
Partido, que visam interferir nos conteúdos trabalhados nas escolas, coibir e mesmo cri-
minalizar docentes que trabalhem com questões relativas a gênero, a partir da visão de 
que esses executariam uma doutrinação ideológica e política, chamada, então, pelo fun-
damentalismo conservador, de “ideologia de gênero”. Em 2015 havia pelo menos cinco 
projetos nesse sentido tramitando no Congresso Nacional (FERREIRA, 2016). Em 2016 
ao menos 19 estados da federação apresentavam iniciativas legislativas com este con-
teúdo, em nível estadual ou municipal (MARINHO; IERVOLINO; NICOLAV, 2016), 
buscando, entre outros, retirar dos planos estaduais e/ou municipais de educação referên-
cias à identidade de gênero, diversidade e orientação sexual. Não obstante o Ministério 
Público Federal, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Educação tenham se pro-
nunciado pela inconstitucionalidade de tal legislação, conforme Rosa (2017), é maior do 
que 70 o número atual de projetos de lei dessa natureza em análise nos diferentes âmbi-
tos do Poder Legislativo brasileiro.

Para Ferreira (2016, p.7-8), o temor à “chamada “ideologia de gênero” inspira as ban-
cadas religiosas a bloquear iniciativas de combate à discriminação racial, de orientação 
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sexual ou à identidade de gênero no campo educacional, descortinando um cenário de 
retrocesso da sociedade”.

Assim, compreendendo o currículo como um espaço de poder e construção socio-
cultural, podemos reafirmar que as controvérsias em torno da pertinência do debate 
sobre gênero no ambiente escolar são reflexo das disputas sociais, econômicas, políti-
cas e ideológicas acerca dos temas que merecem ou não ser ministrados, que podem ou 
não ser debatidos, que devem ou não ser acessados pelos jovens em idade escolar. “O 
silêncio sobre determinados conteúdos – sua ausência – acaba por funcionar também 
como base de um currículo que sempre e necessariamente refletirá relações de domina-
ção na sociedade” (OSÓRIO; SARANDY, 2016, p.69).

O caso do IFSul

Para pensar o desenvolvimento da sociologia desde o ponto de vista do currículo, 
verificamos o espaço destinado à disciplina nas grades curriculares dos cursos técnicos 
integrados de nível médio do IFSul e os conteúdos ministrados no âmbito da disciplina. 
O IFSul oferece 36 desses cursos em 11 de seus 14 campi, apresentando uma grande varie-
dade em termos de área de atuação3.

Ao analisar as grades curriculares, identificamos que a carga horária destinada 
à sociologia é de 40 horas/aula em grande parte dos cursos, independentemente de a 
organização curricular ser anual (1hora/aula semanal) ou semestral (2horas/aulas em 
semestres intercalados)4. Tal situação é semelhante à adotada em outras escolas, onde 
via de regra a disciplina dispõe de apenas 1 hora/aula semanal (OLIVEIRA, 2014; SILVA, 
2010), reflexo das disputas em torno do currículo que, em especial nas escolas técnicas, 
não levam em conta a importância do conhecimento sociológico para apreender a ação 
humana, a realidade do sujeito, comprometer-se e responsabilizar-se para com a socie-
dade, questões para além da formação técnica (COSTA, 1997).

Além da inserção da sociologia nos currículos escolares, outra questão pertinente é 
a composição programática da disciplina. Não havendo um currículo nacional comum, 
cada campi/professor tem autonomia para a elaboração dos conteúdos a serem minis-
trados; assim, a partir da análise dos programas, observamos um total de 26 assuntos/
temas trabalhados ao longo da formação discente no IFSul, quais sejam: “Cultura” 
(único constante nos programas de todos os campi); “Mundo do trabalho”; “Surgimento 
da sociologia”; “Poder e política”; “Desigualdades sociais”; “Gênero”; “Clássicos da 
sociologia”; “Movimentos sociais”; “Indivíduo e sociedade”; “Cidadania”; “Globaliza-
ção”; “Pesquisa social”; “Relações sociais e raciais”; “Meios de comunicação de massa”; 
“Minorias sociais”; “Conceitos básicos”; “Meio ambiente”; “Cidades”; “Conhecimento”; 
“Religião”; “Sociologia e pós-modernidade”; “Mudança social”; “Questão geracional”; 
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“Produção textual sociológica”; “Sociedade da informação” e “Interpretações do Bra-
sil”. Feito o mapeamento dos temas elencados, verificou-se que, além da variedade, os 
assuntos não são tratados da mesma forma em todos os campi, havendo uma subdivisão 
em cada item de acordo com a preferência do professor, denotando maneiras diversas 
de abordar o mesmo objeto.

O debate sobre gênero, mesmo que todos os professores entrevistados afirmem tra-
balhar com a temática em sala de aula, encontramos apenas em quatorze programas, 
num total de nove campi; contudo, apenas dois campi/programas definem o tema como 
uma unidade específica a ser estudada na disciplina de sociologia. Num deles, a uni-
dade intitula-se “Questão de Gênero” e debate itens como: sexo e gênero, movimentos 
feministas, mulher e trabalho e mulher e política. No outro, o item se chama “Gênero, 
Política e Identidade” e apresenta os seguintes itens: a construção de gênero, identidade 
sexual e identidade de gênero, gênero no debate político, grupos LGBT e as concepções 
contemporâneas de gênero, gênero e multiafetividades.

Os demais doze programas (em sete campi) mencionam a discussão sobre gênero 
como subitens dentro de outras categorias, conforme quadro abaixo.

Quadro 1 – A transversalidade de gênero nos programas da sociologia no 
IFSul.

Unidade Subitem

Desigualdades, diferença e equidade A situação da mulher e dos afro-brasileiros no Brasil

Cidadania e movimentos sociais Movimentos feministas e de livre orientação sexual

Cidade e globalização Sexualidade e relações de gênero

Sociologia do trabalho
Identidades sociais e de gênero no mundo do trabalho; 
variáveis no acesso e permanência no mercado de trabalho 
– gênero; as mulheres e o mercado de trabalho

Formas de participação política Movimentos sociais: igualdade de gênero e livre orientação 
sexual

Instituições sociais Gênero e sexualidade

Preconceito e discriminação Gênero

Estratificação social Desigualdade de gênero

Cultura Preconceito de gênero; gênero: identidade de gênero e 
sexual e movimentos de afirmação

Fonte: Elaboração própria.

 
A variedade de inserções do gênero nos currículos da disciplina de sociologia no 

IFSul nos remete à compreensão de que ele “também pode ser pensado como uma 
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categoria relacional, que precisa ser entendida em associação a outras categorias, mas 
não reduzida a elas” (MATOS; SCHMIDT; ARANTES; 2013, p. 215).

O mesmo foi observado na análise dos conceitos de gênero no material didático de 
sociologia oferecido pela rede estadual de São Paulo. Nele, a questão de gênero é tratada 
como um tema transversal, mesmo que a sexualidade e o gênero sejam compreendi-
dos “como elementos de significados culturais e que devem ser abordados dentro de 
uma visão sociológica” (ARAUJO, 2016, p.7). A autora encontrou o debate a respeito da 
temática em três circunstâncias no âmbito dos conteúdos programáticos de sociologia: a 
diferenciação de gênero enquanto um elemento da estratificação social e da organização 
social; violência de gênero; e como situação política, ao tratar dos movimentos sociais.

A abordagem transversal da questão de gênero é observada igualmente pelos 
docentes de sociologia do IFSul. Independentemente de estar nomeada ou não nos 
programas das disciplinas, obtivemos vários relatos de professores que consideram a 
temática como algo que perpassa todo o conteúdo de sociologia, que direta ou indireta-
mente está presente em diferentes momentos do debate em sala-de-aula, sendo muitas 
vezes demanda dos próprios alunos (debates no grêmio estudantil, movimentos políti-
cos como ocupações, acontecimentos do cotidiano), especialmente pelas meninas, que 
são as protagonistas da discussão, as que se envolvem mais com o tema, a despeito do 
fato de alguns professores também mencionarem uma onda crescente de conservado-
rismo e machismo entre os alunos. Algo semelhante havia sido apreendido na análise 
da constituição de uma política de gênero no Colégio Pedro II, onde as alunas presen-
tes aos encontros “reivindicaram o protagonismo na discussão, já que a demanda pela 
temática de gênero e sexualidade partiu dos estudantes” (FERREIRA, 2016, p.13).

Talvez a percepção de maior iniciativa feminina neste debate esteja relacionada ao 
fato de que, em sua maioria, a abordagem sobre gênero no desenvolvimento da disciplina 
de sociologia ainda parece se concentrar nas questões relativas às mulheres em maior 
proporção do que incursões que também envolvam a identidade de gênero, orientação 
sexual, masculinidades, enfim, temas inscritos no complexo debate teórico sobre relações 
sociais de gênero, para além da discussão sobre a condição das mulheres na sociedade 
(movimento feminista, participação política, mercado de trabalho, violência, etc.).

Tal compreensão torna possível abordar o assunto em diversas oportunidades, 
fazendo com que a categoria gênero interaja com outros conteúdos, tornando-se assim 
um tema transversal que complementa e integra outros assuntos. Outrossim, segundo 
relatos dos professores, a discussão de gênero extrapola a sala de aula, por meio da cons-
tituição, em grande parte dos campi, de Núcleos de Estudos sobre Gênero e Sexualidade, 
a proposição de oficinas sobre o tema, conversas fora do horário de aula, grupos de estu-
dos e orientação de projeto sobre gênero e feminilidades, por exemplo.

Além disso, quando nos referimos ao debate de gênero especificamente nas aulas de 
sociologia, importa saber quais são as estratégias didático-metodológicas que os docentes 
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da disciplina no IFSul têm adotado. A análise das respostas a essa questão demonstra 
uma variedade muito grande de maneiras empregadas a fim de levar a cabo esta discus-
são: aulas expositivo-dialogadas; exibição de filmes, documentários e curtas-metragens; 
realização de seminários e apresentação de trabalhos; realização de exercícios; análise de 
músicas, propagandas, imagens e notícias veiculadas em jornais; leitura de textos base 
(sobre feminismo e tópicos de história); introdução ao debate a partir de questões moti-
vadoras, exemplos do cotidiano, além de provocações mediadas, no intuito de apontar 
algo que está naturalizado com a intenção de desconstruir essa naturalização; e a utili-
zação de exemplos extremos, chocantes e com maior capacidade de impactar os jovens, 
despertando sua atenção para o tema.

Ademais, faz-se uso da literatura como provocação ao debate; ditados populares; 
debates e discussões considerando posições divergentes; realização de palestras; foco 
nas diferenças entre homens e mulheres vivenciadas nas instituições sociais a fim de 
provocar reflexões nas concepções dos próprios alunos a respeito da temática; articula-
ção entre abstração, teoria, conceitos e o concreto, a partir de exemplos e investigações 
realizadas pelos alunos. São também consideradas as narrativas biográficas, histórias 
de vida, nas quais, segundo relatam os docentes, emergem casos de assédio, violên-
cia contra a mulher e relações abusivas nos relacionamentos amorosos. A realização 
de dinâmicas é outra estratégia adotada nas aulas de sociologia para debater a questão 
de gênero, por exemplo, no caso das profissões, problematizando os locais de traba-
lhos tradicionalmente destinados a homens e mulheres ou a inversões de papéis, o uso 
deste recurso como um exercício de alteridade, quando, por exemplo, a dinâmica gira 
em torno das piadas sexistas dirigidas aos meninos como elemento motivador da dis-
cussão sobre homofobia, machismo e assédio.

Chama atenção o fato de que, em alguns casos, há uma resistência maior do debate 
sobre as questões de gênero, fazendo com que os professores busquem como alterna-
tiva metodológica a utilização de dados de pesquisa, gráficos e dados estatísticos para 
avançar na discussão. Conforme relato de um professor, ao tratar do tema a partir de 
pesquisas quantitativas e dados divergentes que “se chocam com o senso comum”, 
existiria surpresa por parte dos alunos, por exemplo, quando é mencionada a maior pre-
sença feminina nas universidades, dados relativos à violência doméstica contra homens 
e abordagens de conceitos como “família disfuncional”. Ao que parece, esta abordagem 
a respeito da temática gênero se afasta em parte das demais aproximações observadas 
entre os docentes, no sentido de que o “senso comum” não consideraria uma realidade 
em que os homens também são oprimidos, por vezes, pelas mulheres. Fica em aberto 
para escritos futuros o significado desta concepção de relações de gênero no âmbito do 
ensino de sociologia no ensino médio.

Por outro lado, identificou-se também certa preocupação, manifestada por alguns 
docentes, em não fazer diferenciação entre a abordagem dessa questão e dos demais 
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temas tratados pela sociologia, pois seria um tópico como outro qualquer. Segundo um 
professor “Gênero é outro tema da sociologia, há ‘naturalização’ do seu debate”, quer 
dizer, a fim de problematizar o que está socialmente posto em termos da construção das 
identidades de gênero e tudo o que diz respeito ao tema, seria preciso tornar cotidiana 
essa discussão em sala-de-aula.

Entendemos que, a partir dessas informações, os docentes no IFSul, em sua maioria 
absoluta, têm lançado mão de uma série de técnicas de ensino a fim de problematizar 
a questão de gênero e construir a compreensão da realidade social desde uma perspec-
tiva sociológica. Mais que isso, têm tentado desnaturalizar os processos sociais, olhar de 
maneira a estranhar a sociedade em que vivem seus educandos, problematizar a com-
preensão das relações sociais, recusando explicações essencialistas, esse que é, conforme 
descreveram Oliveira (2014), Passamani (2016) e Osório; Sarandy (2016), o próprio obje-
tivo da inclusão da sociologia no ensino médio.

Considerações finais

Ao debater o ensino de sociologia no IFSul este artigo buscou dar especial ênfase 
à discussão sobre gênero no desenvolvimento da disciplina. Considerando a não exis-
tência de um currículo nacional comum e levando em conta os documentos nacionais 
que orientam o ensino da sociologia no Brasil, nota-se que a questão de gênero é consi-
derada um tema transversal, não lhe sendo atribuído o status de categoria analítica da 
realidade social. Ora, ao compreendê-la como um componente que estrutura a socie-
dade, seria possível também concebê-la como um tópico específico nos conteúdos a serem 
trabalhados na área de humanas, particularmente na sociologia. Se não há esse enten-
dimento expresso nas orientações nacionais, também não há uma proibição explícita, 
apesar das tentativas de determinados grupos em criminalizar os docentes que proble-
matizam o tema do gênero nas escolas.

Sendo assim, os dados coletados nos permitem afirmar que todos os campi abordam 
o tema em ao menos uma série do ensino médio, mesmo que de forma transversal e sem 
fazer parte dos conteúdos programáticos da disciplina. Dos 11 campi estudados, apenas 
dois destinam um tópico específico para debater gênero, os demais inserem essa discus-
são em outras questões: movimentos sociais, trabalho, política, socialização, entre outras, 
reconhecendo a importância dessa categoria analítica para a compreensão da realidade 
e desnaturalização de certos aspectos da vida social, mesmo que o debate esteja con-
centrado, em grande parte das abordagens, em torno de questões relativas às mulheres.

Frente a este entendimento, as técnicas de ensino escolhidas pelos docentes são múlti-
plas. Encontramos uma ampla gama de possibilidades para realizar essa discussão, desde 
leituras, debates, exposição de audiovisuais, pesquisas, narrativas biográficas, seminários, 
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exemplos do cotidiano, entre outros. Tal observação evidencia que gênero é uma temática 
que pode ser tratada de diferentes formas, mais ou menos lúdicas, mas que tem um poten-
cial enorme em termos da complexidade da apreensão da sociedade e das habilidades que 
os discentes podem desenvolver a partir de sua abordagem na disciplina de sociologia.

Recebido em: 21/08/2017 e aprovado em: 23/01/2018

Notas

1 Versão ampliada do trabalho apresentado no Congresso Internacional 13º Mundo de Mulheres & Fazendo 
Gênero 11 – Transformações, Conexões, Deslocamentos, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, de 30 
de julho a 04 de agosto de 2017.

2 Contamos com a resposta de 21 docentes, dois não retornaram o questionário respondido, e um não res-
pondeu ao contato.

3 Os cursos oferecidos são: Comunicação Visual, Eventos, Vestuário, Design de Interiores, Edificações, Plás-
ticos, Refrigeração e Climatização, Química, Agroindústria, Meio Ambiente, Agropecuária, Controle Am-
biental, Sistemas de Energias Renováveis, Automação Industrial, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletrônica, 
Eletrotécnica, Eletromecânica, Informática para Internet e Informática.

4 No caso dos cursos oferecidos pelo campus Pelotas-Visconde da Graça, realizados em três e não em quatro 
anos como nos demais, para atender normativa interna que exige 40horas/aulas anuais, reformulações 
curriculares estão em curso para que a sociologia disponha de 1 hora/semanal em dois anos e 2 horas/aula 
em um dos anos do ensino médio.
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RESUMO: O trabalho apresenta uma discussão teórica sobre a perti-
nência da educação científica na vertente CTS no contexto do ensino 
médio integrado. Baseia-se no compartilhamento de algumas carac-
terísticas comuns, relacionadas a três dimensões: crítica às visões 
educacionais reducionistas, busca da emancipação humana e apelo 
à interdisciplinaridade, pontos de aproximação buscados em traba-
lhos da literatura. Argumenta-se, enfim, que a educação científica CTS 
pode colaborar para a efetivação do ensino integrado.
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ABSTRACT: This work presents a theoretical discussion over the 
relevance of scientific education through the STS (Science, Technol-
ogy and Society) dimension in the context of integrated high school 
education. It´s based on the sharing of some mutual characteristics, 
related to three dimensions: critics to reductionist educational views, 
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the search for human emancipation and appeal to interdisciplinar-
ity, which are interconnected points searched for in the literature. 
Finally, it is argued that STS scientific education can contribute to the 
effectiveness of integrated education.

Keywords: Integrated education. Science education. STS (Science, 
Technology and Society).

RESUMEN: En el presente artículo se discute de qué manera docen-
tes de las redes públicas de enseñanza del Estado de Bahía protago-
nizaron el contexto en el que se percibió una inducción, por parte 
del poder público, para que todos tuvieran un curso de licenciatura 
como formación mínima, a fin de actuar en los años iniciales de la 
educación básica. Los principios de la etnometodología fueron fun-
damentales en la investigación de campo para la comprensión de los 
resultados, los cuales indican cuánto es necesario considerar la sub-
jetividad de los profesores en formación, con la finalidad de evaluar 
políticas de elevación de la escolarización de los docentes de este 
nivel de enseñanza.

Palabras clave: Formación de profesores. Pedagogía. Políticas educa-
tivas.

Introdução

O ensino médio, provavelmente, é a etapa educacional mais problemática 
do sistema educacional brasileiro; financiamento insuficiente, evasão esco-
lar, falta de professores e escolas são algumas de suas dificuldades (LIMA; 

GOMES, 2013). Mais recentemente, foi alvo de uma reforma extremamente controversa 
(RAMOS; FRIGOTTO, 2016; CUNHA, 2017), executada inicialmente por força de medida 
provisória.

No mesmo sentido, a situação da educação científica na educação média não deixa 
de ser crítica. Dentre os vários problemas, faltam professores com formação adequada 
(ARAÚJO; VIANNA, 2011), a profissão é pouco atrativa (LUNKES; ROCHA FILHO, 
2011) e sua oferta curricular foi reduzida, fragmentada e flexibilizada, por meio da Base 
Nacional Comum Curricular e dos “itinerários formativos” (KUENZER, 2017).

Apesar do quadro desafiador do ensino médio e do ensino de ciências, alguns avan-
ços foram realizados no passado recente visando o enfrentamento de algumas dessas 
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questões, destacando-se o aumento dos cursos de licenciatura em disciplinas científi-
cas, das escolas técnicas federais (RISTOFF, 2014) e a oferta do ensino médio integrado.

Muitos pesquisadores, como Frigotto (2007; 2009), Ciavatta e Ramos (2011) e Kuen-
zer (1991), destacam que um dos maiores desafios da educação nacional e da sociedade 
brasileira é a superação do dualismo estrutural, caracterizado pela coexistência de duas 
tendências educacionais com ideologias e reconhecimentos sociais distintos; de um lado, 
conhecimentos que são valorizados nos exames de seleção, partidários de uma visão 
elitista, de outro, saberes necessários para a prática profissional e associados a uma pers-
pectiva proletária, em outras palavras, uma escola voltada para o trabalho e a outra para 
o prosseguimento nos estudos.

Nesse quadro histórico de exclusão de excluídos e inclusão de incluídos, algumas 
políticas almejam o rompimento com esse dualismo ou, ao menos, não operam segundo 
a sua lógica; dentre elas, figura o ensino médio integrado, modalidade que busca integrar 
os saberes relacionados ao trabalho com a formação em cultura geral; essa possibilidade 
formativa ganha relevo na contemporaneidade, consistindo em um contraponto às pre-
missas fragmentárias da reforma (KUENZER, 2017; RAMOS, 2017).

Assim, na tentativa de compreender o papel da educação científica em uma perspec-
tiva que considere a necessidade de superação do dualismo estrutural, algumas questões 
podem ser feitas, como: a educação científica está voltada para reforçar o caráter dual 
do ensino médio? Quais correntes e concepções de educação científica estão compro-
metidas com uma lógica avessa à dualidade? Qual a educação científica necessária para 
a efetivação do ensino integrado? 

Pode-se responder a primeira indagação considerando a forma como o ensino de 
ciências se realiza tradicionalmente no nível médio. De modo geral, prevalecem os aspec-
tos propedêuticos e de treinamento para exames de seleção, um viés que compreende 
a aprendizagem, sobretudo, pelas suas características comportamentais e cognitivas 
(AULER, 2013); com efeito, tem-se um entendimento do saber científico como algo difí-
cil, hermético e ao alcance de poucos. Seguramente, essa tendência tende a reforçar a 
dualismo educacional, servindo como ferramenta de segregação.

As demais inquietações demandam respostas mais complexas, que dependem de 
experiências, pesquisas e reflexões que estão além deste trabalho, porém, é possível apon-
tar algumas possibilidades. Argumenta-se, assim, que a educação científica na vertente 
CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) pode colaborar para a superação da educação 
propedêutica, minorando as características dualísticas educacionais.

O ensino científico, por meio da discussão das relações entre a Ciência, a Tecnologia 
e Sociedade (CTS), é uma concepção que entende a educação científica em uma pers-
pectiva ampla, além do aprendizado de conceitos, devendo contribuir para a realização 
de leituras e releituras do mundo social, natural e tecnológico, ou seja, de questões mais 
abrangentes e controversas.
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A pesquisa envolvendo aspectos CTS no cenário da educação profissional, como é o 
do ensino integrado na sua maioria, ainda é bastante incipiente (FREITAS; GHEDIN, 2015). 
Esse é um resultado de relevo, pois os autores baseiam-se em 13 pesquisas de Estado da 
Arte e nas publicações recentes de importantes periódicos da área de ensino de Ciências. 

Defende-se, nesse trabalho, que a concepção de educação científica CTS comparti-
lha algumas aspirações formativas com o ensino integrado, principalmente a busca por 
entendimentos amplos da realidade social e natural. Como contribuição, apresentam-
-se alguns pontos de proximidade epistemológica entre alguns objetivos da formação 
integrada e a educação científica CTS, convergências que podem possibilitar enlaces 
profícuos. Ressalta-se, porém, que, a despeito de questões teóricas, ideológicas ou peda-
gógicas, a aproximação das mesmas depende, principalmente, de decisões políticas dos 
atores partícipes.

Ensino integrado: na contramão do dualismo estrutural

A educação profissional brasileira é objeto de muitos pesquisadores (CIAVATTA; 
RAMOS 2011; KUENZER, 1991; FRIGOTTO, 2007; 2009). Dentre as preocupações des-
ses autores, destaca-se a superação do dualismo estrutural. No campo das pesquisas 
em educação, o dualismo estrutural é entendido como uma consequência da sociedade 
dual, ou seja, a coexistência de duas estruturas, uma voltada para o mercado de traba-
lho imediato e outra, para a continuidade dos estudos. Esta característica de divisão e de 
diferenças naturalizadas intencionalmente se destaca no ensino médio. Assim, a educa-
ção profissional ou para o trabalho é entendida como direcionada às classes com menos 
recursos, devendo ser breve e voltada para a atuação imediata. 

O ensino integrado e o ensino médio integrado representam alternativas às formações 
básicas e profissionais tradicionais. Sua história está ligada à luta política, que defendia 
uma educação pública de qualidade com características politécnicas para a juventude 
popular brasileira (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2012); a aspiração de educar as 
pessoas por meio da ciência, da tecnologia, do trabalho e da cultura sempre esteve asso-
ciada às demandas populares e aos intelectuais engajados, de modo que o seu percurso 
histórico sofreu todo o tipo de entraves e até mesmo proibição legal (BRASIL, 1997).

Porém, como a história também possui os seus reveses, a jovem e controversa demo-
cracia brasileira permitiu que o poder fosse deslocado, ao menos em parte, para um 
governo trabalhista, que acolheu algumas demandas de apelo popular, como o ensino 
integrado; com isso, criou-se uma legislação que possibilitou sua existência, e, não menos 
importante, forjou-se as condições materiais necessárias para a sua oferta na rede fede-
ral de educação profissional, científica e tecnológica, por meio dos institutos federais 
(BRASIL, 2004; 2008).
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A concepção de ensino integrado possui influência de setores da educação pro-
fissional que nunca se conformaram com sua existência fragmentada e desvinculada 
da educação geral; de modo que ele se materializa nos percursos formativos, que con-
templam formação geral e profissional, porém, esta não é uma condição necessária 
(ARAUJO; FRIGOTTO, 2015).

O ensino integrado e o ensino médio integrado, em especial, para lograr ser um 
contraponto à educação dualista ou utilitária, devem assumir as seguintes posturas 
pedagógicas e epistemológicas (RAMOS, 2008): formação omnilateral; indissociabili-
dade entre educação profissional e básica e a integração de conhecimentos básicos e 
específicos como totalidade. 

De certa forma, todos esses sentidos decorrem da compreensão ampliada que a 
autora defende para o trabalho, que é associado corriqueiramente ao emprego e à ativi-
dade econômica. Para Ramos (2008), o trabalho ultrapassa esse sentido, possuindo um 
caráter ontológico, ou seja, não é possível falar de vida humana sem recorrer ao traba-
lho como forma de produção. Assim, na perspectiva da educação integrada, o trabalho 
deve assumir uma posição de princípio educativo.

A formação omnilateral busca o desenvolvimento amplo de capacidades e saberes 
humanos. Não há porque segregar os conhecimentos práticos ou profissionais dos gerais, 
pois ambos fazem parte da cultura humana. A educação dualista seria, em contrapar-
tida, unilateral, por privilegiar uma única faceta formativa: educação para o emprego 
ou para o prosseguimento nos estudos.

A indissociabilidade entre educação básica e profissional decorre da formação omni-
lateral e é uma possibilidade na realidade do ensino integrado, assim como a visão de 
conhecimentos específicos e básicos como partes de uma totalidade, que é a busca da 
compreensão da realidade. Embora essas ambições não sejam exclusivas do ensino inte-
grado, ele possui as condições materiais necessárias para tal.

Na efetivação do ensino integrado, muitas questões se apresentam em aberto devido 
ao desafio de superar a tradição da formação profissional e média em geral. Ramos 
(2017) aponta que os cursos integrados devem superar a concepção tecnicista dos anti-
gos cursos técnicos que se integravam ao ensino médio dos anos 70; Bazzo (2014) traz 
uma reflexão semelhante com relação à educação tecnológica nacional, destacando a 
supremacia de objetivos e práticas, que primam pelos aspectos técnicos, em detrimento 
de direcionamentos que valorizam aspectos humanísticos.

Nesse sentido, algumas investigações sobre as implicações da formação integrada, 
como as realizadas por Bernardim e Silva (2016) e Sales e Vasconcelos (2016), encora-
jam os educadores e pesquisadores a esse desafio; os estudos apontam que, do ponto 
de vista da juventude das classes menos favorecidas, a formação integrada é reconhe-
cida como um processo formativo menos fragmentado, que repercute de forma positiva, 
ampliando as possibilidades profissionais e de prosseguimento nos estudos. 
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Educação científica na concepção Ciência, Tecnologia e Sociedade

Os estudos sociais em ciência e tecnologia compõem um amplo espectro de análi-
ses críticas relacionadas com as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico 
na sociedade contemporânea; eles tiveram origem nos Estados Unidos e Europa a partir 
da segunda metade do século XX e proliferaram nas duas décadas seguintes (PREME-
BIDA; NEVES; ALMEIDA, 2011).

O interesse era problematizar e denunciar a associação da atividade científica e 
tecnológica com o setor bélico, o agravamento das questões ambientais, e também as con-
sequências sociais desagradáveis de algumas tecnologias, como agrotóxicos e fármacos, 
dentre outros (TEIXEIRA, 2003; SANTOS; MORTIMER, 2002; AULER; BAZZO, 2001).

Essas análises e os movimentos civis relacionados receberam a alcunha de 
Movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) e influenciaram alguns sistemas 
educacionais dos países nos quais se originaram (AIKENHEAD, 2005). A esperança de 
uma mudança na percepção pública da ciência e da tecnologia dependia, em parte, de 
mudanças na formação escolar em ciências. 

Para Aikenhead (2005), o acrônimo CTS catalisava o desejo de rompimento com o 
status quo e se apresentava como uma possibilidade para o desenvolvimento de uma 
visão mais holística da Ciência, por meio da humanização do currículo de ciências, que 
a tornaria relevante para a maioria dos alunos (HURD, 1986 apud AIKENHEAD, 2005). 

Na década de 80 do século passado, deram-se as primeiras propostas educacio-
nais que agregavam ideias CTS no currículo de ciências; elas ocorreram na América do 
Norte, na Europa e na Austrália, porém, esses movimentos não provocaram mudanças 
estruturais no status quo (AIKENHEAD, 2005). Fensham (1988 apud AIKENHEAD, 2005) 
explica que as mudanças curriculares somente têm efeito quando são acompanhadas de 
transformações na realidade social, de modo que o currículo e a realidade se impliquem.

Esse relativo fracasso levou a que alguns pesquisadores decretassem o declínio do 
Movimento CTS na educação científica, com a justificativa de que todas as tendências 
curriculares que atingiram o seu apogeu, ao não serem capazes de realizar os seus obje-
tivos, acabaram se eclipsando (AIKENHEAD, 2005). 

Porém, este não foi o caso do Movimento CTS. Provavelmente, isso se deve à inspi-
ração que move os pesquisadores e educadores do campo, ou seja, provocar mudanças 
no status quo do ensino de ciências tradicionalmente desenvolvido nas escolas. Nos 
anos 1960 e 1970, os movimentos civis e ambientais catalisaram o Movimento CTS. Na 
contemporaneidade, questões mundiais controversas, como os alimentos transgênicos, 
crises econômicas, crises humanitárias, projeto genoma humano, aquecimento global, 
entre outras, cumprem o mesmo papel (AIKENHEAD, 2005).

Outro fator que contribuiu para o não arrefecimento desse Movimento foi o 
desenvolvimento econômico dos países emergentes, que trouxe consigo uma série de 
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problemáticas sociais e ambientais, de modo que as reflexões CTS desenvolvidas no 
contexto das nações industrializadas encontraram terreno fértil em outras sociedades 
(AULER, BAZZO, 2001; LINSINGEN, 2007).

Na América Latina, o Movimento CTS teve um desenvolvimento particular. Consi-
dera-se que o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade (PLACTS) 
tenha sido o marco das discussões CTS na região (LINSINGEN, 2007; ROSO; AULER, 
2016). Foi um movimento de intelectuais, engenheiros argentinos na sua maioria, que 
nas décadas de 60 e 70 do século passado, discutiam o papel da ciência e da tecnologia 
nas relações de dependência da região, assim como em alternativas para o desenvolvi-
mento autônomo das nações latinas - reflexões que continuam a repercutir no cenário 
regional e nacional contemporâneo (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004).

No contexto educacional brasileiro, o Movimento CTS aliou-se às tendências pro-
gressistas, inspiradas em pedagogias críticas, balizadas por autores como Paulo Freire 
(AULER; DELIZOICOV, 2001) e Demerval Saviani (TEIXEIRA, 2003), defendendo uma 
educação científica vinculada aos interesses de transformação da realidade social desi-
gual e injusta.

A sigla CTS representa uma conjunção de diferentes concepções epistemológicas 
e pedagógicas. Auler e Delizoicov (2001) identificam duas perspectivas principais para 
as propostas educacionais CTS, a reduzida e a ampliada. Os estudos classificados como 
reduzidos investem nas relações CTS, porém, ao contrário das propostas ampliadas, 
não se preocupam com o desvelamento de mitos ligados à Ciência e Tecnologia, como 
a crença na superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, no determinismo tec-
nológico e na perspectiva salvacionista da ciência e da tecnologia. O presente trabalho 
procura dialogar com a perspectiva dos estudos ampliados sobre CTS.

Convergências entre abordagens CTS e ensino integrado

Apresenta-se, a seguir, uma argumentação que busca justificar a aproximação entre 
o ensino integrado e a educação científica CTS, questão central do artigo. Assim, discu-
tem-se algumas razões que revelam o interesse em estabelecer conexões entre os dois 
campos educacionais. Esclarece-se que o sentido de buscar um enlace entre as duas 
perspectivas educacionais está na ambição de colaborar para a efetivação do ensino 
integrado, assim, o ensino científico CTS seria um fator que auxiliaria sua efetivação. 

O ensino integrado, e particularmente, o ensino médio integrado, modalidade na 
qual a maioria da sua oferta se realiza no sistema nacional de ensino, e a educação cien-
tífica CTS possuem desenvolvimentos históricos e origens distintas. Porém, no contexto 
contemporâneo brasileiro forjaram-se condições e motivações para o relacionamento 
dessas correntes (ARAÚJO; SILVA, 2012).
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Posturas críticas ao reducionismo educacional

Como ponto de partida, compartilha-se o entendimento de que a educação tradicional 
ou hegemônica, tanto a científica como a profissional, é reducionista e excludente, sendo 
necessário superá-la. A educação profissional é dirigida pelo imperativo do mercado, tem 
uma perspectiva unilateral, ou seja, considera o trabalho como sinônimo de emprego.

O ensino integrado, em contrapartida, entende o trabalho como parte da cultura e 
da vida humana, e dessa forma a educação para o trabalho contribui para o desenvol-
vimento dos indivíduos enquanto parte da sociedade. No mesmo sentido, a educação 
profissional não deve alijar a formação para o conhecimento canônico. A expectativa é 
a formação tanto dos trabalhadores quanto das classes dirigentes (RAMOS, 2008). 

Tradicionalmente, o ensino científico se reduz à questão do conhecimento científico, 
treinamento científico e resolução de problemas, sobretudo, focalizando os aspectos cog-
nitivos (ARROYO, 2007). A educação científica no viés CTS busca a problematização do 
aprendizado científico, levando em conta os aspectos sociais e tecnológicos envolvidos 
ou relacionados. A intenção é que a formação para a ciência traga consigo a formação 
para a cidadania a fim de contribuir para uma sociedade mais participativa e crítica1. 

Percebe-se que o ensino integrado entende o trabalho de uma forma ampla, os estu-
dos sociais da ciência e da tecnologia (CTS) almejam que a percepção da ciência também 
seja ampliada, abarcando os contextos locais e mundiais. Assim, pode-se afirmar que o 
primeiro ponto de aproximação das duas vertentes seja o rechaço ao reducionismo da 
educação, profissional e científica (ARAÚJO; SILVA, 2012), o que poderia ser qualificado 
como uma crítica às perspectivas educacionais utilitaristas (ARROYO, 2007). 

Estabelecer o trabalho como princípio educativo na educação integrada, como defen-
dem vários pesquisadores em educação profissional, como Ramos (2008) e Frigotto 
(2007), corresponde entender a ciência como uma produção humana, cultural e histo-
ricamente condicionada:

Portanto, trabalho e ciência formam uma unidade, uma vez que o ser humano foi 
produzindo conhecimentos à medida que foi interagindo com a realidade, com 
natureza, e se apropriando. A ação humana é, então, ação produtora de conheci-
mentos (RAMOS, 2008, p. 4). 

Trata-se de uma perspectiva próxima da assumida pelos estudos CTS para a ciência, 
ou seja, conhecimento científico como produto social e cultural, historicamente situado, 
alvo de disputas e controvérsias. Na contramão dessas visões educacionais críticas, tem-
-se a hegemonia de duas concepções: a de trabalho como emprego (somente), como 
atividade econômica, geradora de riquezas e contratos sociais (RAMOS, 2008) e a ideo-
logia da ciência como saber neutro e condutor para o desenvolvimento social (AULER; 
DELIZOICOV, 2001).
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Formação para a emancipação humana 

Pode-se defender que a busca da emancipação futura dos homens e mulheres seja 
outro ponto de convergência entre as duas perspectivas educacionais. Ambas possuem 
essa ambição utópica como inspiração de pesquisadores e educadores. Em comum, 
há também a estratégia de superação do status quo, visando uma aproximação com os 
seus ideais.

O ensino integrado busca a emancipação dos sujeitos frente às determinações das 
sociedades capitalistas na formação educacional, ou seja, as forças produtivas dirigem 
a educação de maneira imediata, no caso dos cursos profissionalizantes, por exemplo, 
e de forma mediata, como nas formações universitárias. Não há liberdade de escolha 
para os filhos das classes trabalhadoras. 

[...] a forma integrada de oferta do ensino médio com a educação profissional obe-
dece a algumas diretrizes ético-políticas, a saber: integração de conhecimentos gerais 
e específicos; construção do conhecimento pela mediação do trabalho, da ciência e 
da cultura; utopia de superar a dominação dos trabalhadores e construir a eman-
cipação – formação de dirigentes. (RAMOS, 2008, p. 14).

A educação científica CTS, por seu lado, tem como miragem uma sociedade tecnoló-
gica democrática, na qual a ciência e a tecnologia não sejam utilizadas como argumentos 
para medidas autoritárias. Assim, a emancipação se daria na construção de canais que 
possibilitariam a participação democrática nos processos decisórios (SANTOS 2005). 

A travessia para esse objetivo se dá, como na educação integrada, pela inclusão 
de algumas dessas ideias e práticas nos sistemas regulares de ensino, que geralmente 
reproduzem a educação científica utilitária, ou seja, busca condições para a sua realiza-
ção no seio do processo social que pretende superar. Essa é uma similaridade entre as 
concepções, consistindo em alternativas moderadas, que convivem com as forças sociais 
e produtivas para as quais são contrapontos. 

O apelo da educação científica CTS pela busca da emancipação humana fica mais 
destacado nos trabalhos de autores que combinam esses estudos com as pedagogias de 
Paulo Freire (AULER; DELIZOICOV, 2001), histórico-crítica de Demerval Saviani (TEI-
XEIRA, 2003) e outras fundamentações críticas, como as reflexões do filósofo alemão 
Habermas (ZATTI, 2016). A educação científica CTS, assim como a educação integrada, 
constituem projetos de superação da realidade atual nos campos da educação científica 
e profissional, em âmbito nacional (ensino integrado) e internacional (CTS).
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Apelo ao relacionamento entre os saberes
 
A interdisciplinaridade no ensino é um ponto de confluência dos dois campos edu-

cacionais discutidos neste trabalho. Ela decorre de necessidades teóricas e práticas e, de 
certa forma, é uma consequência do enfoque ampliado das duas vertentes educacionais 
para o processo educacional. 

Ao se contrapor ao dualismo da educação profissional, o ensino integrado investe 
na integração dos saberes, classificados historicamente como específicos ou profissio-
nais e os gerais. Disso decorre a necessidade da interdisciplinaridade para a viabilização 
do projeto educacional.

A educação científica, na vertente CTS, por sua vez, almeja situar o conhecimento 
científico nas dinâmicas sociais e tecnológicas e, assim, deve apelar para conhecimen-
tos que tradicionalmente ‘estão fora’ da ciência como contribuições das ciências sociais 
e, mesmo, de saberes populares (ZANOTTO; SILVEIRA, 2016).

Poderia se apontar, ainda, que pesquisadores do ensino integrado, assim como 
alguns autores da educação científica CTS, apelam para uma interdisciplinaridade ligada 
à complexidade do conhecimento, ou seja, indo além da explicitação das relações entre 
saberes, desvelando características éticas e políticas envolvidas. 

Como ilustração, apresenta-se uma citação de Ramos (2008), pesquisadora da 
educação profissional, ao explicitar um exemplo de como se daria a integração de conhe-
cimentos específicos e gerais na área das Ciências Naturais. A argumentação da autora 
poderia ser lida como se fosse de autoria de investigadores do campo CTS:

A radioatividade do Césio é um fenômeno físico-químico, mas o acidente (de Goi-
ânia) é um fenômeno social, com implicações biológicas, ambientais, econômicas 
e políticas. Caberia discutir a historicidade desse fenômeno. Porque aconteceu o 
acidente? Como e por que o ser humano passou a conhecer e controlar o fenô-
meno da relatividade para benefício próprio; em contrapartida, quais os riscos? 
(RAMOS, 2008, p. 18).

Percebe-se, nesse excerto, que o enlace desejado entre os saberes específicos e gerais 
na perspectiva do ensino integrado é uma questão que supera os aspectos cognitivos, 
ou seja, possui uma diretriz ética e política, uma perspectiva ampla, consoante com as 
preocupações dos educadores do campo CTS (AULER; DELIZOICOV, 2001).

Considerações finais

Destaca-se neste artigo que, embora a educação científica CTS, herdeira educacional 
dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, e o ensino integrado, solução brasileira 
inspirada na escola unitária de Gramsci e na educação politécnica de Marx, tenham 
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desenvolvimentos históricos díspares, forjou-se nos tempos atuais possibilidades de 
colaboração entre os dois campos - o que pode desafiar a reflexão de educadores e 
pesquisadores comprometidos com a questão da educação científica desejada para a 
efetivação do ensino integrado.

O texto mostrou que há algumas razões para investir nessa relação, com destaque 
para a visão educacional ampla das duas perspectivas, a busca comum pela emancipação 
humana e o apelo à interdisciplinaridade, interligando não somente os conhecimentos 
canônicos como também os valores éticos, políticos e ideológicos. Para avançar nessa 
direção, da conexão desses campos, é necessário recorrer a pesquisas empíricas, apli-
cadas, que demonstrem as possibilidades e desafios da empreitada. Esse é um possível 
caminho para futuros trabalhos que queiram investigar a questão, campo ainda pouco 
investigado pelos pesquisadores ligados ao movimento CTS (FREITAS; GUEDIN, 2015).

Destaca-se que, apesar das proximidades epistemológicas e pedagógicas, a inser-
ção da educação científica na perspectiva dos estudos sociais da ciência e da tecnologia 
no ensino integrado, depende da mobilização e compromisso dos educadores; caso 
seja assumida, arrisca-se que essa posição provavelmente estará motivada pelo incon-
formismo com a fragmentação escolar e suas vertentes utilitárias, que dificultam a 
compreensão e a ação crítica totalizante.

Submetido em: 22/09/2017, reapresentado em: 24/04/2018 e aprovado em: 27/05/2018

Notas

1 Embora esse objetivo seja comum nos trabalhos CTS, ele apresenta muitas nuances no movimento CTS 
representadas, por exemplo, nas vertentes latino-americana, norte-americana e europeia e nos variados 
autores que atuam nesses contextos (STRIEDER; KAWAMURA, 2017).
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ABSTRACT: The present article aims to analyze the privatization 
and precariousness of secondary school from the general recon-
structing policies of this level of education and the implementation 
of Emmtec (Secondary School via Technological Mediation Project) 
in 2016, at state public schools in Rondônia and its link to the capi-
talist market. Since the 90’s, the process of high school privatization 
expands, with succeeding education policies of professionalization. 
Emmtec is a program that brings strong technical and privatization 
patterns. 

Keywords: Secondary school. Technological Mediation. Privatization.

RESUMEN: El artículo tiene por objetivo analizar el proceso de pri-
vatización y precarización de la enseñanza secundaria a partir de 
las políticas generales de reestructuración de ese nivel de enseñan-
za y de la implantación del Proyecto de Enseñanza Secundaria con 
Mediación Tecnológica (Emmtec) en 2016, en las escuelas de la red 
pública estadual de Rondônia, y sus vinculaciones con el mercado 
capitalista. Desde la década de 1990 se expande el proceso de priva-
tización de la enseñanza secundaria, con las sucesivas políticas edu-
cativas de profesionalización. Emmtec es un programa que trae la 
fuerte presencia de los modelos tecnicistas y privatistas. 

Palabras clave: Enseñanza secundaria. Mediación tecnológica. Priva-
tización.

Introdução

A s políticas educacionais formuladas para o ensino médio no Brasil são hege-
monicamente formuladas, dirigidas e financiadas pelos países imperialistas, 
por meio de suas principais agências, com destaque para o Banco Mundial 

e a Cepal (FERRETI, 2003; SOUZA, 2014). A premissa remete-nos ao problema funda-
mental deste trabalho, que versa sobre os processos de privatização e precarização do 
ensino médio a partir da implantação de várias políticas educacionais para esse nível 
de ensino nos últimos anos. Dentre elas se destacam o projeto de Ensino Médio com 
Mediação Tecnológica (Emmtec) no estado de Rondônia. O artigo tem por finalidade 
apresentar os resultados da pesquisa: As Políticas de privatização e precarização do Ensino 
Médio: Uma Análise do Ensino Médio por Mediação Tecnológica (Emmtec). 
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As políticas de ensino por mediação tecnológica projetam a tendência geral dos 
processos de ampliação da educação à distância para o ensino médio com fortes indí-
cios de avanço do processo de privatização da educação básica. Os objetivos da pesquisa 
foram os seguintes: Identificar e analisar as principais políticas educacionais de reestru-
turação e oferta do ensino médio no Brasil e suas articulações com a iniciativa privada; 
Compreender como se operacionaliza o Emmtec em Rondônia e suas consequências.

Buscaremos neste trabalho uma abordagem metodológica que possibilite integrar 
a parte (fenômeno estudado) e o todo (teoria). Por isso, optamos pelo método do mate-
rialismo histórico dialético. Este método possibilita o desvelamento das contradições 
essenciais do fenômeno, se fixa na essência, no mundo real, no conceito, na consciência 
real, na teoria e ciência (KOSIK, 1976, p.16). Utilizaremos as categorias do método: tota-
lidade, contradição e ideologia. E ainda, uma categoria histórica e política: imperialismo. 
Essas categorias possibilitaram analisar os aspectos históricos políticos e econômicos das 
políticas públicas para o ensino médio (fenômeno social) no amplo contexto do imperia-
lismo e das relações de produção. O fenômeno do imperialismo será analisado a partir 
dos estudos de Lênin (1979), que compreende o imperialismo como a etapa superior 
do capitalismo. O imperialismo adquire hoje características bem particulares, dado seu 
desenvolvimento, mas a análise leninista é a única capaz de explicá-las na atualidade, já 
que os monopólios, as exportações de capitais e o capital financeiro - essência dessa fase 
superior do capitalismo - continuam a todo vapor, garantindo sua existência nas inves-
tidas contra os países dominados, especialmente na América Latina, e fortalecendo os 
interesses de seus grandes blocos econômicos que se manifestam por meio da ação de 
seus organismos multilaterais. (SOUZA, 2014, p. 50). É nesse cenário e com esses apor-
tes teórico-metodológicos que buscaremos compreender os aspectos gerais e singulares 
da implantação do Emmtec em Rondônia e, consequentemente, os processos de preca-
rização e privatização do ensino médio. 

Apresentaremos uma análise bibliográfica e documental acerca das políticas educa-
cionais para o ensino médio, o crescente processo de privatização desse nível de ensino 
que se projeta no fechamento de salas de aula de ensino regular e no oferecimento de 
educação a distância, como está ocorrendo em Rondônia com a Implantação do Pro-
grama Ensino Médio com Mediação Tecnológica a partir de 2016. 

As políticas educacionais de reestruturação e oferta do ensino médio 

No Brasil, a educação das classes trabalhadoras foi sempre destinada à formação 
profissional. Durante o Período Colonial não havia educação formal voltada para for-
mação profissional, aprendia-se fazendo. A formação profissional se dava por meio da 
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experiência prática ou através de escolas pertencentes a ordens religiosas, instituições 
filantrópicas ou sociedades de ajuda mútua.

A partir de 1909, com a criação das escolas de artes e ofícios, inicia-se a formação 
profissional sob a responsabilidade do Estado. As escolas de artes e ofícios eram volta-
das para educação dos trabalhadores e não davam a possibilidade de acesso à educação 
superior, privilégio das classes dominantes.

A partir de 1930, com o processo de industrialização, surge a necessidade de um 
novo ensino médio, voltando-se agora para formação de mão de obra capacitada para 
desenvolver o trabalho nas fábricas. Em lugar das escolas de artes e ofícios, surgem as 
escolas técnicas que, como as escolas anteriores, não possibilitam às classes populares 
o acesso à educação superior. O desenvolvimentismo, que era a política aplicada pelos 
governos populistas e militares, não era mais satisfatório e os organismos multilate-
rais intervêm nas políticas dos países dominados, generalizando o ensino profissional. 

No Governo civil-militar, a política adotada aumenta o desemprego e a inflação, e 
a educação é colocada como suposta possibilidade de ascensão das classes populares. 
“Em meio a esse contexto o regime militar investe em uma educação de cunho liberal, 
fundada na Teoria do Capital Humano (TCH)” submetendo a educação diretamente 
a produção. (GIORGI; ALMEIDA, 2014, p. 267). A educação passa a ter como base o 
pressuposto da eficiência e da produtividade, que seriam alcançados pela neutralidade 
científica de modo racional. “O que se pretende, pois, é a objetivação no trabalho peda-
gógico, como já ocorreu no trabalho nas fábricas”. (GIORGI; ALMEIDA, 2014, p. 26). O 
objetivo da educação passa a ser, além da formação de mão de obra, uma doutrinação 
ideológica para evitar a organização do proletariado em processos revolucionários. É 
a partir desse período que se intensifica o controle da educação brasileira pelos órgãos 
multilaterais do imperialismo, como o Banco Mundial. No caso do ensino médio entra 
em cena especialmente a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 

Durante o período do Governo de Itamar Franco e FHC 1992-2002, onde ocorreram 
reformas para assegurar o crescimento do capital privado, da abertura para investi-
mentos externos e de privatizações com a função de enxugar o Estado, as politicas 
educacionais foram aos poucos sendo preparadas para atender as demandas impostas 
pelo Banco Mundial. 

Na década de 1990, com a aprovação da Lei n. 9.394/96, o ensino secundário recebeu 
a denominação de ensino médio, continuou a ser não obrigatório e com uma estru-
tura curricular única em todo o território nacional. Passou a ter um eixo estruturante 
de formação geral e polivalente, fundamentado no conceito de competências. Em 2000, 
foram implantados o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio e o Projeto 
Escola Jovem. Ambos, contando com financiamento do Banco Mundial e alinhados 
às proposições da Cepal. As proposições da Cepal buscam atender às novas exigên-
cias de formação dos trabalhadores para o exercício da chamada “moderna cidadania” 
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(FERRETTI, 2003), sob o conceito de Protagonismo Juvenil, compreendido como partici-
pação e solidariedade, com foco na ação individual, o que despolitiza e aliena os sujeitos 
acerca dos problemas sociais.

A Lei n. 9.394/96 possibilita articular as etapas e níveis do ensino regular, sem ser 
parte integrante dele. A partir de 1997, instituiu-se o Decreto 2.208/97, implementando 
a chamada Reforma do Ensino Médio e da Educação Profissional, ao determinar que 
o ensino técnico fosse ofertado de forma complementar, paralela ou sequencial e sepa-
rado do ensino médio regular. Esse decreto teve a influência das determinações teóricas 
do Banco Mundial e da Cepal. 

O Decreto n. 5.154/04, instituído pelo Governo Lula, readmitiu, ao critério das esco-
las e dos sistemas de ensino, a possibilidade de integrar o ensino médio à educação 
profissional. Nas redes estaduais de ensino, essa integração vem sendo promovida por 
meio de parcerias com o setor privado. Para Oliveira, 

a reformulação do ensino ministrado pelas escolas profissionalizantes de nível médio 
representou um dos retrocessos na nova política do ensino profissional, pois, além 
de a mesma ter sido efetivada de forma autoritária pelo MEC, expressou a recom-
posição no âmbito do sistema educacional brasileiro da dicotomia entre os ensinos 
geral e profissional. (OLIVEIRA, 2003, p. 25).

O Decreto n. 6.095/2007 e a aprovação da Lei n. 11.892/2008, que instituíram os Ins-
titutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e reorganização da Rede Federal 
de Educação Tecnológica foram o início do que podemos chamar de Reforma do Ensino 
Médio, garantindo a materialização da integração do ensino médio à educação profissio-
nal técnica nos moldes do proposto pelo Decreto n. 5.154/2004. Essa política foi reforçada 
com a pressão exercida pelas Conferências Nacionais de Educação (Conae), especial-
mente em 2010, quando se defendeu um ensino médio na concepção de escola unitária e 
de escola politécnica, para garantir a efetivação do ensino médio integrado e seu avanço 
progressivo, tendo em vista a ampliação da etapa de escolarização obrigatória no Bra-
sil, prevista na LDB. A proposição da Conae/2010, numa evidente disputa de projetos 
no seio do Estado, garantiu uma importante conquista, que foi a institucionalização da 
obrigatoriedade do atendimento à população de 15 a 17 anos, estabelecida pela Emenda 
Constitucional nº 59, em 2009, e na Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

O Programa Ensino Médio Inovador, também instituído em 2009, foi uma forma 
de incentivar as redes estaduais de educação, por meio de parceria com o Sistema S, a 
criar iniciativas inovadoras para o ensino médio mediante apoio técnico e financeiro do 
Governo Federal. Essa concepção está em consonância com a Lei n. 9.394/06, sobretudo 
no que tange à adoção da lógica privada. 

Desde 2005, inicia-se o processo de institucionalização das Políticas para a Juventude 
no Brasil, cuja discussão havia sido iniciada em 2003. Nesse processo, destacam-se a cria-
ção da Secretaria e do Conselho Nacional de Juventude (2005); do Programa Nacional 
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de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (Projovem/2006); do 
Programa Universidade para Todos (Prouni/2005); dos Pontos de Cultura e as Praças da 
Juventude, entre outros. Essas politicas estimularam o rankings e a privatização. Dilma 
Rousseff buscou dar prosseguimento à Política Nacional de Juventude, implantada a 
partir de 2005, com o objetivo de promover uma reforma político-pedagógica no ensino 
médio. Como parte desse processo, foram criados vários programas de qualificação e 
educação profissional voltados para a juventude. Dentre eles destacam-se: ProJovem, 
Agente Jovem, Saberes da Terra, Consórcio Social da Juventude, Escola de Fábrica, Pri-
meiro Emprego, Soldado Cidadão, Proeja e Pronatec. Esses programas contribuíram 
para o fortalecimento do ensino privado como o Programa Nacional de Acesso à Escola 
Técnica (Pronatec), que prevê bolsas para cursos técnicos em escolas privadas e financia-
mento estudantil, oferecendo vagas em instituições públicas e privadas como o Sistema 
S. É a mesma lógica da profissionalização, da privatização e da política focal, baseada, no 
âmbito das suas formulações, na mesma matriz teórica, política e ideológica que orienta 
o aparelho estatal, desde a Reforma do Estado em 1995 (SILVA JÚNIOR; LUCENA; FER-
REIRA, 2011). Justifica-se como democratização do ensino, mas é um mero programa 
de estímulo à expansão das instituições privadas de ensino. Conforme Oliveira (2015, p. 
264), a educação profissional na atualidade busca o desenvolvimento de competências 
laborais e a formação de sujeitos empreendedores, reforça a ideologia da meritocracia, 
e transfere ao individuo o problema do desemprego, retirando do Estado a responsabi-
lidade frente aos processos de crise do modo de produção capitalista.

Para colocar de vez o ensino médio a serviço dos interesses do mercado, Michel 
Temer, aprofundando a política privatista dos gerenciamentos anteriores, estabeleceu 
arbitrariamente a Medida Provisória de emenda à LDB, intitulada MP 746/2016, que é 
uma das mais agressivas medidas da chamada Reforma do Ensino Médio. A Medida 
Provisória N.º 746/2016, convertida no Projeto de Lei N.º 34/2016, aprovada como Lei 
Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, é compreendida como contrarreforma no ensino 
médio. (FRIGOTTO; RAMOS, 2016). Essa lei está articulada à Base Nacional Comum 
Curricular, aprovada pelo Conselho Federal de Educação, em 15 de dezembro de 2017. 
São políticas formuladas a partir de concepções empresariais, pois na elaboração desses 
documentos estavam presentes os chamados “parceiros” pelos agentes públicos. Trata-
-se de instituições financeiras, grandes empresas nacionais e estrangeiras, fundações 
privadas etc., que compõe o reacionário Movimento Todos pela Educação, organiza-
ção empresarial que vem ditando as políticas educacionais brasileiras nos últimos anos. 

Além dessas formas mercadológicas de organização do ensino médio, outra inves-
tida privatista ainda mais grave é a implantação de programas de educação a distância 
para essa modalidade de ensino, também assegurada pela Lei da contrarreforma do 
ensino médio com o nome de “ensino mediado por tecnologia”, que tem sido respon-
sável pelo fechamento de centenas de salas de aula presenciais de ensino médio em 
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vários estados da Federação (Amazonas, Bahia, Piauí, Espirito Santo, Rondônia etc.). 
Em Rondônia, essa política se intitula Programa de Ensino Médio com Mediação Tec-
nológica (Emmtec). 

O Emmtec em Rondônia e a destruição do ensino médio público

O estado do Amazonas foi o primeiro da Região Amazônia a oferecer educação 
por mediação tecnológica. Em 2007, implantou o Projeto Ensino Médio Presencial com 
Mediação Tecnológica (EMPMT), que atende atualmente cerca de 30.000 alunos, trans-
mitindo aulas diárias, ao vivo, por meio de tecnologia satelital e IP multimídia (protocolo 
internet), com interação de áudio e vídeo entre os participantes. Esse modelo foi copiado 
pelo Governo do estado de Rondônia, não apenas como política de democratização da 
educação às populações que habitam locais de difícil acesso à educação escolar, mas 
como política de redução de gastos do estado com a educação pública. 

O Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica implantado em Rondô-
nia tem como base legal a LDB N.º 9.394/96, as Resoluções N.º 04/2010-CNE/CEB, N.º 
2/2012-CNE/CEB, Nº 095/2003-CEE/RO e N.º 1.166-CEE/RO. Foi estabelecido por meio 
da Portaria Nº 680/2016-GAB/Seduc, de 08/03/2016, nas escolas da rede pública estadual 
de ensino. O Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica está sendo desenvol-
vido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em conjunto com o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro). A partir de estúdios instalados 
no Campus Norte do Ifro, em Porto Velho, em 2016 começou a transmissão das aulas 
do programa. Em 2017, passou a atender 2.200 alunos do 1º ano do ensino médio de 58 
escolas urbanas e 72 escolas do campo, com a supervisão das 18 coordenadorias regio-
nais de educação em Rondônia.

O objetivo geral do projeto é “Implantar o Ensino Médio regular concomitante ao 
ensino profissional com Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, 
conforme orienta o princípio constitucional quanto à obrigatoriedade gradativa da uni-
versalização do Ensino Médio até 2016” (GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
S/D, p.12). O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 28 de junho de 2016, 
embora já esteja funcionando irregularmente e com muitas ilegalidades, desde abril de 
2016. No dia 04 de julho de 2016 foi sancionada a Lei N.º 3.346, de 4 de julho de 2016, 
que institui o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito da Secreta-
ria de Estado da Educação. 

O Conselho Estadual de Educação aprovou o Programa por meio da Resolução 
1166/2013, amparando-se no Artigo 23 da LDB, mas não observou o Artigo 30 do Decreto 
N.º 5.622/2005:
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[...] as instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão soli-
citar autorização, junto aos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, 
para oferecer os ensinos fundamental e médio a distância, conforme o § 4.º do art. 
32 da Lei n.º 9.394, de 1996 [LDB], exclusivamente para:

 I - a complementação de aprendizagem; ou

 II - em situações emergenciais. 

No estado de Rondônia, não há mais essas duas situações previstas no artigo supra-
citado. O que ocorre é a falta de investimento em construção de escolas e contratação 
de professores. 

O programa foi implantado infringindo a legislação, mas essa lógica privatista de 
redução de gastos na educação foi legitimada pela contrarreforma do ensino médio, 
por meio da Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Essa lei permite a realização de 
parcerias com o setor privado, inclusive de educação a distância para a integralização 
dos currículos desse nível de ensino. A educação por mediação tecnológica está agora 
amparada no seu Artigo 4º que alterou o Artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. O Artigo 36, § 11 inciso VI prevê a legalidade de“ cursos realizados por 
meio de educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias. (grifo 
nosso). (BRASIL, 2018). 

A educação mediada por tecnologias tem sido a válvula de escape para garantir os 
cortes de gastos na educação e efetivar o controle ideológico sobre as classes populares. As 
principais justificativas do Governo do estado para a implantação do projeto são: atingir 
a meta 3 do PNE (universalizar o ensino médio), resolver o problema da falta de profes-
sores e reduzir os gastos públicos com a folha de pagamento de servidores públicos. A 
Secretaria de Educação da Rede Estadual afirma não haver professores em número sufi-
ciente para atender a demanda do ensino médio em todo o estado e que o Emmtec seria 
implantado em lugares de difícil acesso, onde não há escola (GOVERNO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA, S/D, p. 12). Vejamos o que diz a Lei N.º 3.346, de 4 de julho de 2016, que 
instituiu o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica e suas contradições:

Art. 1°. Fica instituído o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito 
da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com o objetivo de implantar o Ensino 
Médio com Mediação Tecnológica aos estudantes que residem na zona rural, cujas 
localidades são de difícil acesso, com demanda reprimida ou em localidades onde 
houver carência de profissionais habilitados. 

Parágrafo único. O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica oferta o Ensino 
Médio regular com o uso de ferramentas tecnológicas, sendo composto por aulas 
transmitidas via satélite, em tempo real e, posteriormente, disponibilizadas em 
banco de aulas ministradas por professores da rede pública estadual de ensino em 
estúdio, que serão assistidas pelos alunos na sala de aula interativa da sua comu-
nidade, orientados por um professor presencial, garantindo a comunicação e a 
interação por meio de chat entre os participantes deste processo de ensino apren-
dizagem. (GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2016).
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A lei deixa claro que as aulas serão oferecidas “aos estudantes que residem na zona 
rural, cujas localidades são de difícil acesso, com demanda reprimida ou em localidades 
onde houver carência de profissionais habilitados”. Há demanda reprimida e carência 
de profissionais em todas as escolas do estado, no campo e na cidade. Desta forma, a 
Secretaria de Educação vem implantando o programa nas escolas urbanas, enquanto 
recomenda o fechamento de salas de aula regulares, substituindo-as por salas de aula 
por mediação tecnológica, acompanhada por um único professor. O Parágrafo Único do 
Artigo 1º afirma que os estudantes serão “orientados por um professor presencial”. Isso 
significa que não há necessidade de contratar professores, o que geraria uma economia 
na folha de pagamento, conforme pronunciamento da então Secretária de Educação, 
Aparecida de Fátima Gavioli, em Audiência Pública na Assembleia Legislativa, em 23 
de junho de 2016: “Bom, então vejam vocês, eu não tenho como fazer concurso, porque 
eu não tenho limite fiscal [....] Eu estou implantando a Mediação, porque se não fosse a 
Mediação Tecnológica, estas crianças até hoje estariam sem aula, porque não tem nem 
professor para eu mandar para essas localidades” (GOVERNO DO ESTADO DE RON-
DÔNIA, 2017, p. 2.719). Há anos o Estado não oferece concurso público para suprir a 
falta de professores nas escolas, enquanto um exército de reserva de licenciados amarga 
o desemprego. 

O que de fato está acontecendo é a implantação do projeto em lugares de fácil 
acesso, como nas escolas urbanas e nas escolas do campo próximas da cidade, enquanto 
se fecha, paulatinamente, as salas de aula de ensino médio regular nas escolas estaduais 
em todo o estado. O processo de destruição do ensino público em Rondônia é evidente 
e pode ser considerada a situação mais grave do País. Muitas salas de aula do ensino 
médio regular foram fechadas entre 2016 e 2017. 

O estado lidera o fechamento de escolas nos últimos anos, especialmente as escolas 
do campo. Conforme dados do Inep, entre 2003 e 2013 foram fechadas em Rondônia 49% 
das escolas, quase metade delas. O impacto maior está na educação do campo. De 2000 
a 2011 foram fechadas 70,14 % das escolas do campo, liderando o ranking de fechamento 
de escolas do campo no Brasil. De 2003 a 2012, foram fechadas em Rondônia 1.150 escolas 
no campo. Centenas de escolas multisseriadas foram fechadas em todos os municípios, 
substituídas por algumas escolas polos (SOUZA, 2014, p. 164-166). A grande preocu-
pação é que a educação a distância oferecida pelo Emmtec resulte no fechamento das 
poucas escolas polos a partir de 2018.

Os movimentos populares, associações e comunidades escolares denunciam que 
não houve nenhuma participação nos processos de elaboração e aprovação desse Pro-
grama, embora o Artigo 14 da LDB assegure a gestão democrática. A forma autoritária 
com que foi implantado fez com que muitas comunidades recorressem ao Ministério 
Público Federal que, atendendo aos pedidos, recomendou a suspensão do programa 
em diferentes ações devido às inúmeras irregularidades. 
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Outra grave contradição diz respeito aos princípios elencados no próprio projeto 
do Emmtec, especialmente os princípios da contextualização e da interdisciplinaridade. 
Questiona-se como se efetivará a contextualização e a interdisciplinaridade se o pro-
jeto está estruturado em conteúdos modulares. É no projeto político-pedagógico da 
escola que se assegura a valorização das diferenças, o atendimento à pluralidade e à 
diversidade cultural de cada comunidade. O Emmtec apresenta um currículo mínimo 
e descontextualizado da realidade sociocultural dos sujeitos, especialmente campone-
ses, indígenas e quilombolas. A educação indígena obteve algumas conquistas, fruto da 
luta do movimento indígena nos últimos anos, como a criação do Conselho Estadual 
de Educação Indígena, aprovado pela lei Complementar N.º 884/2016. Atualmente, as 
119 escolas indígenas no Estado ensinam a língua materna do 1ª ao 5ª ano e nelas tra-
balham professores indígenas formados pelo Projeto Açaí, (formação de magistério de 
nível médio) e no curso de graduação Licenciatura em Educação Básica Intercultural 
para povos indígenas do Estado de Rondônia, oferecido pela Universidade Federal de 
Rondônia, Campus de Ji-Paraná. 

O Artigo 231 da Constituição Federal assegura aos povos indígenas o direito a auto-
determinação e o respeito a sua cultura e modo de vida. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional dispõe sobre esse direito nos Artigos 78 e 79. O Artigo 78 determina 
que caberá ao Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolver programas integrados de 
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 
indígenas. O artigo 79 estabelece que as responsabilidades originárias da União devem 
estar compartilhadas com os demais sistemas de ensino, determinando procedimentos 
para o provimento da educação escolar indígena e salientando que os programas serão 
planejados com audiência das comunidades indígenas. Esses artigos da LDB asseguram 
uma educação específica, diferenciada, bilíngue e intercultural, princípios conquistados 
com a histórica luta dos povos indígenas. Mas toda essa legislação é letra morta diante 
do Emmtec, implantado na maioria das comunidades indígenas do estado. É difícil efe-
tivar na prática esses princípios da educação indígena com os conteúdos curriculares 
oferecidos pelo Emmtec. 

Em relação à educação do campo a LDB assegura o seguinte: 

Art. 28: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e inte-
resses dos alunos da zona rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2018a).
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Ampliando esses direitos, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo (Parecer nº. 36/2001 e Resolução nº. 1/2002 do Conselho Nacional de 
Educação), fruto da luta dos movimentos sociais do campo, assegura em seus artigos 
uma educação voltada aos interesses dos camponeses, inclusive a garantia de formação 
de professores para nela atuar, conforme os Art. 12° e 13°.

Da mesma forma, as escolas quilombolas foram regulamentadas com a criação de 
Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, em 2012; A educação escolar quilombola 
funciona em escolas inseridas nas próprias comunidades, tendo no currículo temas rela-
cionados à cultura e à especificidade étnico-cultural de cada uma delas. Em Rondônia, 
há oito comunidades quilombolas com esse direito negado, a partir da implantação do 
Emmtec. Essa situação foi denunciada pelos movimentos sociais durante a Audiência 
Pública na Assembleia Legislativa, em 23 de junho de 2016. 

Além do esvaziamento e padronização tecnicista dos conteúdos, verificamos que 
o material de estudos teóricos são slides e não há presença de livros; o chat não atende a 
todos os alunos e em muitas escolas não funciona; falta de acesso a internet; falta infra-
estrutura para implantação em áreas de difícil acesso; as aulas só foram transmitidas 
em tempo real a partir de 04/04/2016, anteriormente eram repassadas via pendrive. Em 
algumas escolas, como nas comunidades ribeirinhas do Rio Madeira, diante da falta 
de estrutura, as aulas estão sendo repassadas via pendrive. A situação é ironizada pelas 
comunidades como “pedagogia do pen drive”. 

O Emmtec é a naturalização da exclusão e da péssima qualidade de ensino oferecido 
aos filhos dos trabalhadores da cidade, do campo e da floresta, justificado na ideologia 
do empreendedorismo. O Emmtec vem promovendo formas precarizadas de formação 
para as classes populares, para o trabalho precário e flexível e uma certificação que não 
corresponde qualitativamente aos padrões de conhecimentos científicos necessários ao 
pleno desenvolvimento intelectual da juventude rondoniense. Como destaca Kuenzer 
(2007), é um movimento de inclusão excludente: “A estratégia por meio da qual o conhe-
cimento é disponibilizado/ negado, segundo as necessidades desiguais e diferenciadas 
dos processos de trabalho integrados, é o que temos chamado de inclusão excludente 
na ponta da escola.” (KUENZER, 2007, p. 1170-1171). É a configuração da escola dua-
lista, apresentada desde os primórdios do capitalismo como educação de classes, como 
explicam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2016):

Desde o início, todavia, fica evidente uma contradição insolúvel entre a estrutura 
político-econômica, as relações sociais da sociedade nascente e a necessidade de 
uma educação dual: uma escola clássica, formativa, de ampla base científica e cul-
tural para as classes dirigentes e outra pragmática, instrumental e de preparação 
profissional para os trabalhadores. Trata-se de ensinar, treinar, adestrar, formar ou 
educar na função de produção adequada a um determinado projeto de desenvol-
vimento pensado pelas classes dirigentes. Uma educação em doses homeopáticas, 
para Adam Smith, ou que prepare para "o que serve" numa função adequada ao 
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sistema produtivo já que o que for a mais, como ensina Stuart Mill, é supérfluo e 
oneroso. (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2016, p. 3)

A educação brasileira desde a colônia sempre foi dualista, ou seja, uma educação 
para a classe dominante, propiciando a ela o conhecimento cientifico e cultural sistemati-
camente organizado pela humanidade durante todo seu processo histórico, e outra para 
os trabalhadores que sempre teve por princípio a formação profissional para o mercado, 
negando-lhes uma formação integral e verdadeiramente humanizada. 

Considerações finais

As políticas educacionais do ensino médio nos últimos anos têm como metas a descen-
tralização, a privatização e a priorização de padrões tecnológicos para a formação de mão de 
obra barata para o mercado de trabalho, conforme as orientações dos órgãos multilaterais 
do imperialismo, como o Banco Mundial e a Cepal, reforçados pela Lei da contrarreforma 
do ensino médio (Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017), assinada por Michel Temer. 

O Ensino Médio com Mediação Tecnológica (Emmtec) no estado de Rondônia cami-
nha na direção desses postulados privatistas, ao ofertar uma educação por mediação 
tecnológica de forma precária, com conteúdos padronizados e homogêneos, que não 
possibilita a apropriação dos conhecimentos científicos pelos trabalhadores, ao mesmo 
tempo em que não fortalecem suas identidades culturais e seus interesses sociais e econô-
micos, como é o caso de populações do campo e das populações tradicionais. O Emmtec 
é um programa que traz uma forte presença dos padrões tecnicistas e evidentes indícios 
de que contribuirá para elevar ainda mais os índices de fechamento de escolas e salas 
de aula de ensino médio presencial na cidade e no campo. 

A contrarreforma do ensino médio do gerenciamento Temer abriu brecha para o 
avanço da educação mediada por tecnologia para esse nível de ensino e, como se não 
bastasse, Temer defende que 40% da carga horária do ensino médio seja oferecida a dis-
tância. Essa proposta está presente na resolução que atualiza as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio, que, se aprovada, será mais um grande golpe que jogará 
o ensino médio nas mãos da iniciativa privada que estão abertas para recebê-lo, desde 
a década de 1990, com as sucessivas políticas educacionais privatistas orientadas pelas 
agências multilaterais do imperialismo. Diante desse contexto a sociedade brasileira 
deve ampliar a luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade para todos 
associada aos processos mais amplos da luta de classes que se desenvolve em nosso país.

Recebido em: 30/09/2017, reapresentado em: 16/04/2018 e aprovado em: 18/06/2018



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 115-127, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 127

Privatização e precarização do ensino médio em Rondônia

Referências 

BRASIL. Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Ed. do Senado Federal, 
2018. Atualizada até março de 2018. 

_____. Diretrizes operacionais para a educação básica do campo-Resolução CNE/CEB, nº 1. Brasília: 
Ministério da Educação, 2002. 

_____. Decreto lei nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação. Brasília, 2005.

FERRETTI, Celso João. A reforma do ensino médio: uma crítica em três níveis. Linguagens, Educação 
e Sociedade, Teresina: UFPI, n. 9, p. 41-49, jan./dez. 2003.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. Educação Profissional e 
Desenvolvimento. Berlim: Centro Interamericano de Educação/Unesco, 2006.

FRIGOTTO, Gaudêncio; RAMOS, Marise. A Medida Provisória 746/2016: A contra-reforma do ensino 
médio do Golpe de Estado de 31 de agosto de 2016. Revista HISTEDBR On-line, Campinas: Unicamp, 
v. 16, nº 70, p. 30-48, dez. 2016.

GIORGI, Maria Cristina; ALMEIDA, Fabio Sampaio de. Ensino Profissional no Brasil: diálogos com a 
ditadura militar. Revista OPSIS, Catalão: UFG, v. 14, n. 1, p. 262-281, jan-jun., 2014. 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. Lei n. 3.346, de 4 de julho de 2016. Institui o Projeto 
Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e dá outras 
providências. Rondônia, 2016. 

_____. Diário Oficial da Assembleia Legislativa, N.º 124 de 22 de julho de 2017. Rondônia, 2017.

_____. Secretaria de Estado da Educação. Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica. S/D. 

KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

KUENZER, Acacia Zeneida. Da dualidade assumida à dualidade negada: o discurso da flexibilidade 
justifica a inclusão excludente. Educação e Sociedade, Campinas: Unicamp, v. 28, n. 100, p. 1153-1178, 
out. 2007.

LÊNIN, Vladimir Ilyich. O imperialismo: fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 
Tradução de: Olinto Beckerman, 1º ed.

OLIVEIRA, Ramon. A (des)qualificação da educação profissional brasileira. São Paulo: Cortez, 2003.

_____. Precarização do trabalho: a funcionalidade da educação profissional. Rev. Diálogo Educ., 
Curitiba: PUCPR, v. 15, n. 44, p. 245-266, jan./abr. 2015.

SILVA JÚNIOR, João dos Reis; LUCENA, Carlos; FERREIRA, Luciana Rodrigues. As relações entre o 
ensino médio e a educação superior no Brasil: profissionalização e privatização. Educ. Soc., Campinas: 
Unicamp, v. 32, n. 116, p. 839-856, jul.-set. 2011.

SOUZA, Marilsa Miranda de. Imperialismo e Educação do Campo. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.





Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 129-146, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 129

http://dx.doi.org/10.22420/rde.v12i22.795

A avaliação das aprendizagens:
uma perspectiva de não violência
The learning assessment:
a non-violent perspective

La evaluación de los aprendizajes:
una perspectiva de no violencia
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RESUMO: Avaliação da aprendizagem não pode se constituir 
expressão de violência. Objetivamos refletir sobre processos avalia-
tivos vividos pelas professoras pedagogas no decorrer da formação, 
visto que estas experiências constituem referência a suas ações peda-
gógicas. A pesquisa foi realizada com 24 professoras dos anos iniciais, 
egressas do curso de Pedagogia da Unoesc de Maravilha,SC. Con-
clui-se que as experiências vividas enquanto alunas constituem 
referenciais estruturantes das ações avaliativas enquanto professoras. 

Palavras-chave: Violência. Avaliação. Formação. Aprendizagem.

ABSTRACT: Learning assessment cannot be an expression of vio-
lence. Our aim is to reflect on the evaluating processes experienced by 
educational teachers throughout training, once these experiences are 
references to their pedagogical actions. The research was conducted 
with 24 elementary education teachers, egressed from the course of 
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Pedagogy of Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina) in 
Maravilha, SC. We conclude that the experiences lived while students 
become structural frame for their assessment actions as teachers. 

Keywords: Violence. Assessment. Training. Learning

RESUMEN: La evaluación del aprendizaje no puede constituir una ex-
presión de violencia. Objetivamos reflexionar sobre procesos evaluati-
vos vividos por las profesoras pedagogas en el curso de la formación, ya 
que estas experiencias constituyen referencia a sus acciones pedagógi-
cas. La investigación fue realizada con 24 profesoras de los años inicia-
les, egresados   del curso de Pedagogía de la Unoesc de Maravilha, SC. Se 
concluye que las experiencias vividas como alumnas constituyen refe-
rencias estructurantes de las acciones de evaluación como profesoras. 

Palabras clave: Violencia. Evaluación. Formación. Aprendizaje.

Violência e avaliação da aprendizagem: reflexão necessária

V ivemos em um contexto em que os referenciais estruturais são questionados, 
que tudo beira à contingência. É acertado debater sobre avaliação da aprendi-
zagem e seus fundamentos, visto que a humanidade se extingue e extinguiu-se 

em dados momentos, como diz Levinas (2004, p. 157), referindo-se diretamente à questão 
do holocausto. “[...] pode haver períodos em que o humano se extingue completamente 
[...]”. No entanto, “[...] a capacidade constante de voltar ao diálogo, isto é, de ouvir o 
outro, parece-me ser a verdadeira elevação do homem à sua humanidade”, sinaliza 
Gadamer (2004, p. 251). Nas palavras de Berticelli (2004, p. 78), “Haverá outros cami-
nhos possíveis de instauração de sentido para fazê-lo e para o processo educacional?”. 

Uma atitude importante constitui-se em ser contemporâneo ao seu tempo para que, 
não simplesmente, sejamos reféns do “passado”, mas que possamos perguntar pelos 
horizontes e finalidades da avaliação no contexto educacional, geralmente voltado para 
uma pedagogia do controle, classificatória e excludente, servindo a um modelo de socie-
dade hegemônica vinculado às práticas tradicionais marcadas por exames.

Avaliação numa perspectiva reflexiva transpõe a ideia de julgamento e violação 
das subjetividades, na medida em que avaliar significa elencar um fio condutor, como 
forma de comunicação entre pessoas que se respeitam, dialogam e, assim, na coletivi-
dade, sentem-se incluídas e aprendem.

Os desvios manifestados no avaliar podem ser chamados de atos de violência, sejam 
eles, verbais, físicos ou emocionais quando ferem as dignidades dos sujeitos avaliados. 
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As ações de violência são unas entre si, pois cada uma tem feição diversa, duração, moti-
vos, espaço, características, tempo e consequência, especialmente quando sistêmicas. 
Violência é substantivo que designa a “qualidade de violento”. É derivado da raiz latina 
vis (força), que dá origem ao adjetivo violento e ao verbo violare, que tanto pode ser tra-
duzido por violar como por coagir, profanar e transgredir. Etimologicamente, violência 
é uma ação de força usada contra outra pessoa (MACHADO; DEREZENSKY, 2013). 

Objetivamos refletir sobre a violência no âmbito dos processos avaliativos, especifi-
camente vividos pelas professoras pedagogas no decorrer da sua formação, evidenciando 
como estas experiências constituem referências às suas ações pedagógicas.

Violência que segundo sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode 
ser considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que transgride os limi-
tes dos seres humanos, tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de 
suas realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, 
a violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do ser 
humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de direitos e 
de deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto (ROCHA, 1996, p. 10).

Seria possível propiciar um processo de avaliação que permita que os sujeitos da 
aprendizagem se sintam acolhidos, envolvidos e valorizados? A avaliação pode ser 
vivenciada e experienciada numa perspectiva de humanização, afetuosidade, de não 
violência? Quais são as vivências avaliativas das professoras pedagogas que se constitu-
íram em referencial de ações futuras? De que maneira e em que medida estas vivências 
podem interferir ou iluminar suas ações no contexto da sala de aula?

Para poder refletir sobre o contexto, realizou-se pesquisa de campo, utilizando ques-
tionário, Grupo Focal e Fórum Online1 , para uma população de 24 professoras, egressas 
do Curso de Pedagogia da Unoesc, em Maravilha, SC, matriz (2004-2008), que atuam no 
contexto dos anos iniciais da educação básica. As professoras dos anos iniciais ministravam 
suas atividades em escolas públicas do município de Maravilha, sendo egressas da Uno-
esc, participaram ativamente, primeiro respondendo ao questionário nas próprias escolas 
onde trabalhavam. Para complementar as respostas, as egressas foram novamente convi-
dadas a participar do Grupo Focal, organizado nas dependências da Universidade. Para 
que pudesse ser qualificada ainda mais a pesquisa, foi criado um fórum online, onde as pes-
quisadas participaram ativamente, sendo postado um questionamento a cada dois dias, 
pois assim oportunizou a participação de todas, bem como o recorte das falas registradas.

Avaliação das aprendizagens: o que dizem as professoras pedagogas?

A escola é lugar do encontro e constituição de sujeitos em potencial. Assim, pode 
permitir o desenvolvimento, a aprendizagem e a interlocução dos diferentes saberes, 
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um processo de valorização das subjetividades e dos ensaios humanos. Um caminho 
individual permeado pela coletividade, exigindo cuidado de si, do outro e das relações, 
acompanhamento e compromisso social.

A avaliação da aprendizagem nesse contexto é um ato amoroso, na medida em que 
inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais satis-
fatória, assim como na medida em que o inclui entre os bem sucedidos, devido ao 
fato de que esse sucesso foi construído ao longo do processo de ensino-aprendiza-
gem (o sucesso não vem de graça). A construção, para efetivamente ser construção, 
necessita incluir, seja do ponto de vista individual, integrando a aprendizagem e o 
desenvolvimento do educando, seja do ponto de vista coletivo, integrando o edu-
cando num grupo de iguais, o todo da sociedade (LUCKESI, 1997, p.175).

A aprendizagem exige compreensão, percepção individual do aluno enquanto pessoa. 
Isso só é possível quando avaliamos numa perspectiva de mediação do conhecimento e auto-
formação, inclusão das diferenças e amorosidade nas relações. Segundo Hoffmann (1995, p. 
67), “[...] o conhecimento produzido pelo educando, num dado momento de sua experiência 
de vida, é um conhecimento em processo de superação”. Este movimento de aprendizagem 
e entraves precisa ser percebido e valorizado pelo professor no sentido de reconhecimento 
deste lugar que faz com que o aluno ultrapasse barreiras, supere limites da sua própria con-
dição humana, sentindo-se incompleto, inconcluso, em permanente condição de evolução. 

Analisamos o que dizem as vinte quatro professoras pedagogas (2004-2008), egres-
sas do Curso de Pedagogia da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc/MH), 
quando questionadas sobre como foram avaliadas. Selecionamos somente os gráficos 
de maior impacto, no que diz respeito ao objetivo do estudo.

Gráfico 1 – Significados da Avaliação vivenciada nos anos iniciais do ensino fundamental, pelas 
professoras pedagogas atuantes na escola, no Município de Maravilha, 2014/2015.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Tr
ad

ic
io

na
l

Co
m

po
rt

am
en

to

Re
pr

ov
aç

ão

D
ec

or
eb

a

Ex
pe

rie
nc

ia
 n

eg
at

iv
a

N
ot

as
 b

ai
xa

s

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
o 

ca
de

rn
o

O
be

di
ên

ci
a

Co
br

an
ça

M
ed

o

M
ed

ir

Cl
as

si
�c

ar

Q
ua

nt
ita

tiv
o

Cu
lp

a

Re
pr

od
uç

ão

Au
to

es
tim

a 
ba

ix
a

Tr
oc

a 
de

 p
ro

fe
ss

or

G
os

ta
va

 d
e 

fre
qu

en
ta

r a
 e

sc
ol

a

Ap
re

nd
er

 c
oi

sa
s n

ov
as

Pr
of

es
so

re
s p

re
pa

ra
do

s

D
ed

ic
aç

ão

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

Es
fo

rç
o

Af
et

o

Cr
ia

tiv
id

ad
e

To
do

s e
ra

m
 a

va
lia

do
s

Negativa - 11 Positiva - 9

Dados: Tese de Doutorado Benvenutti/2016



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 129-146, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 133

A avaliação das aprendizagens: uma perspectiva de não violência

As vivências avaliativas das professoras nos anos iniciais ocorreram numa pers-
pectiva tradicional e classificatória, com ênfase na reprovação, decoreba, experiências 
negativas, notas baixas, organização do caderno, obediência, cobrança, medo, medida, 
quantificação, sentimento de culpa, reprodução do conteúdo, indução para baixa auto-
estima e contínua rotatividade de professores. 

Quanto aos aspectos positivos, é fácil perceber o predomínio de uma visão com-
portamental, pois apontam os seguintes elementos: gostavam de frequentar a escola, 
aprender coisas novas, professores preparados, demonstração de dedicação, participa-
ção, esforço, afeto, criatividade e todos eram avaliados. 

Estes dados foram elencados a partir da aplicação do questionário, sendo que 
somente 20 professores responderam, pois se permitia que os pesquisados pudessem 
optar por mais de uma alternativa, sendo uma questão de múltipla escolha. Destes 20 
participantes, 11 professores apontaram somente posições negativas e nove optaram 
por indicadores positivos.

No Grupo Focal e Fórum Online, participaram 100% das pesquisadas, onde con-
firmaram que as experiências avaliativas vivenciadas foram tradicionais, confirmando 
o que o gráfico apresenta. 

As vivências avaliativas das professoras nos anos iniciais ocorreram numa pers-
pectiva tradicional e classificatória. Quanto aos aspectos positivos, é fácil perceber o 
predomínio de uma visão comportamental.

Avaliar numa prerrogativa de controle do comportamento e repasse de informa-
ções é um ato violento, pois impede que os sujeitos que desejam aprender desenvolvam 
autonomia, criatividade e aprendizagem. Esta ordenação educativa objetiva ajustar, (em)
formar, formatar pensamentos e ações, harmonizar e encaixar discussões únicas, que 
permitem civilizar e moralizar comportamentos coletivos. É o legítimo ato de violência 
oculta, permeado pela ideia de adaptação cultural e social. 

No gráfico 2 estão registradas as lembranças de avaliação vivenciadas nos anos 
finais do ensino fundamental. Neste estágio, as vivências foram também negativas e 
caracterizadas por provas e ditados. Além disso, ensino tradicional e comportamento 
aparecem como palavras-chave, tipificando os processos avaliativos aos quais as pro-
fessoras foram submetidas.
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Gráfico 2 –  Significados da avaliação vivenciada nos anos finais do ensino 
fundamental pelas professoras pedagogas, atuantes na escola, no 
município de Maravilha, SC, 2014/2015
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Fonte: Tese de Doutorado Benvenutti/2016

  
O resultado é proveniente do questionário, sendo que somente 12 professores respon-

deram à questão de múltipla escolha, sendo nove com apontamentos negativos: provas, 
ditados, decoreba, resumos, questionário, medo, escola fraca, notas baixas, baixa autoes-
tima, disciplina e organização, nervosismo, pontualidade, comportamento, falta de apoio 
e tradicional. E três professores com apontamentos positivos, que não optaram pelos indi-
cadores apontados, optaram pela opção: outros, onde afirmam “saber o que não se deve 
fazer”, referindo-se a ter aprendido a não imitar as vivências destes professores, sendo este 
um olhar crítico e reflexivo. Quanto ao segundo apontamento, “ trabalho em sala de aula”, 
mostram gostar desta possibilidade, pois geralmente se o utiliza para recuperação de nota, 
muito poucas vezes para recuperar aprendizagem. 

No Grupo Focal e Fórum Online participaram 22 professoras, também corroborando com o 
resultado do Gráfico 2. Apontamentos surpreendentes, por se tratar de professoras extremamente 
jovens, o que confirma que estas práticas se arrastam no decorrer do tempo e dos diferentes espaços.

Os fantasmas do julgamento, seleção e exclusão se complementam ao que apresenta o 
Gráfico 1. O avaliador age sentindo-se empoderado, sem participar do processo enquanto 
autoavaliação, negando a possibilidade de ser, estar e escutar o outro. Seu poder, imbuído 
pelo controle, encobre inseguranças e medos do avaliador, que diante de sua arrogância 
não reconhece sua própria incompletude. A atitude da criação do novo e da não cobrança 
é conquista das mentes abertas e críticas: libertas. Maturana afirma: “Se não vemos o outro 
como um outro legítimo, não nos importamos, esse é o nosso problema. Não vemos, não 
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expandimos nossa visão, agimos colocando fronteiras” (2000, p. 99). Como complementa 
Morin (2003, p. 25): “Trata-se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, 
o diverso dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às 
diversidades individuais.” É na diversidade que povoamos o mundo e encontramos jeito 
de nos relacionar e entender outros humanos. 

A avaliação vivida pelas professoras reforça um modelo tradicional, que violenta a intelec-
tualidade, afetividade e a autonomia dos alunos. Esta prática, permeada pelo controle, medo e 
manipulação dos sujeitos da aprendizagem, nega o direito de ser legítimo, diferenciado e ímpar. 
PQ1 diz: “minhas vivência negativas mostram-me o caminho que não devo seguir enquanto 
profissional da educação”. (PQ/2014) A reflexão a partir da ação permite ações e posturas 
diferenciadas, quando banhadas de interesse, compreensão e desejo de fazer dessemelhante.

Avaliar é impregnar de sentido uma atitude banhada de respeito, em que a investigação per-
corre todo processo educativo, nutrindo saberes não consolidados, oportunizando crescimento, a 
partir de uma reflexão pautada na razão e na emoção (Benvenutti, 2017, 190). Caso contrário, a avalia-
ção tem como foco violar os direitos humanos numa perspectiva de punição e não de aprendizagem. 

O Gráfico 3 mostra as práticas de avaliação vivenciadas pelas professoras dos anos ini-
ciais, durante sua formação no ensino médio. Nesta fase, foram citadas novas perspectivas 
do processo, com uma visão positiva importante, pois relatam a autoavaliação e o esforço 
como essenciais. Os aspectos negativos predominantes foram o comportamento, medo e 
reprovação e a visão tradicional desta prática.

Gráfico 3 –  Significados da avaliação vivenciada no ensino médio pelas professoras pedagogas, 
atuantes na escola, no município de Maravilha, SC, 2014/2015.
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O gráfico é proveniente do questionário, sendo que somente dez professores res-
ponderam esta questão de múltipla escolha, sendo três professores com apontamentos 
negativos: tradicional, comportamental, escola fraca, reprovação, medo, exame, troca de 
professor. E sete professores com apontamentos positivos: opinar e auto-avaliar, envol-
vimento na avaliação, esforço, preparação para o mercado de trabalho, apontando que 
o modelo serviu para não repetir a mesma prática vivida. 

No Grupo Focal e Fórum Online participaram 22 professoras, também corrobo-
rando com o resultado do Gráfico 2. Apontamentos surpreendentes, por se tratar de 
professoras extremamente jovens, em início de carreira, apresentando vivências tão roti-
neiras e arcaicas.

As vivências avaliativas das professoras pedagogas no decorrer da formação desde 
os anos iniciais até o ensino médio foram marcadas por práticas tradicionais, valor ao 
comportamento, ênfase à decoreba e a enorme possibilidade de reprovação. As provas 
têm sido o instrumento de avaliação, práticas baseadas em exames, julgamento e con-
trole. Portanto, os processos avaliativos marcados por violência geram habitus violentos, 
na medida em que constituem significados significantes (significados estruturantes de 
novos significados), podendo inicialmente ser de caráter pontual ou habitualmente físico 
ou mesmo simbólico. O certo é que a violência enquanto linguajar constitui linguagem, 
violência simbólica, como é o caso da palavra “prova”, por exemplo. Nesse sentido, 
afirma Bourdieu (2003, p. 7-8) que a violência simbólica constitui:

Violência suave, insensível, invisível à suas próprias vítimas, que se exerce essen-
cialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, 
ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 
instância, do sentimento.

Os vícios estão presentes nas práticas avaliativas, tornando-se atos normalizados e 
imitados por quem se torna professor. PGF afirmou: “Só me mantive estudando, porque 
meus primos estudavam e meus pais diziam que para ser alguém na vida era necessário ir 
para escola e obedecer a professora”. Um movimento ideológico, controlador e impositivo. 
Todo poder centralizado nas mãos do professor, escondendo as inseguranças, impedindo 
o questionamento e promovendo o extenso silêncio. 

Como afirma Dewey (2011, p.28): “Não é suficiente insistir na necessidade da experi-
ência, nem mesmo de atividade em experiência. Tudo depende da qualidade da experiência 
que se tem”. As professoras pedagogas vivenciaram práticas avaliativas que exigiam 
decoreba de saberes prontos e acabados, seleção com enfoque na aprovação/reprovação e 
atribuição de notas pela conduta. Esse é o sujeito da avaliação, medido e desmedido, sub-
metido e encarcerado pelas práticas geridas pelo professor, que, por sua vez, segue regras 
de um sistema quantitativo que exige quantificação e registro, um dossiê tendo como refe-
rência modos ideais. 
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Avaliação, numa perspectiva de amorosidade, requer o rompimento de paradigmas 
ancorados em conceitos e preconceitos como “incapazes”, “inaptos”, “atrasados” e “fracos”, 
referências que o sistema introduziu e nos convenceu que devem existir. Uma pedagogia 
do exame objetiva uniformizar e homogeneizar resultados de sujeitos diversos. 

As 24 pedagogas pesquisadas apresentam situações complexas e questionadoras; cabe 
à formação continuada organizar espaços que permitam a reflexão sobre ação, possibili-
tando rever vivências e conceitos, identificados durante o percurso formativo. Esta seria a 
possibilidade do encontro, que visa rever atividades rotineiras e impregnadas de verda-
des e certezas.

Então, vale lembrar o duplo sentido dado por Foucault (2006, p.227) à palavra sujeito: 
“Sujeito submetido ao outro pelo controle e pela dependência, e sujeito preso à sua pró-
pria identidade pela consciência e conhecimento de si”. A liberdade de pensamento exige 
a oportunidade de desenvolver autonomia e conquistar caminhos próprios, definindo seu 
próprio jeito de se desenvolver com base no encontro com o outro. 

Como ser autônomo e criador de possibilidades de avaliar, se as práticas vividas não 
forem questionadas, desencarceradas e refletidas no decorrer da formação inicial de pro-
fessor? Gadamer (2005, p. 26) corrobora quando diz que “todo perguntar e todo querer 
pressupõem um saber que não se sabe”. A vivência constitui o ponto de abertura às novas 
experiências constitutivas de si, porque também é o momento em que o homem se faz história. 

A experiência que experimenta faz precisamente esta experiência: o em-si do objeto é 
o em-si “para nós” (GADAMER, 2005, p. 463). A rotina e a mesmice fogem das experiên-
cias fracassadas e fracassam justamente por isso. Por outro lado, o homem versado evita a 
ideia de verdade, já aprendeu com tantas práticas feitas, que está sempre pronto para outras 
aventuras e fazeres. Como diz o Poeta João Cabral Neto, em Cão sem Pluma (1950): “Em 
silêncio, o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra”. O acordar consciente 
movimenta as entranhas do ser inquieto, com percepção de finitude e condição temporal. A 
consciência hermenêutica tem sua consumação não na certeza metodológica sobre si mesma, 
mas na comunidade de experiência que distingue o homem experimentado daquele que 
está preso aos dogmas. (GADAMER, 2005, p. 472). Este se constitui na capacidade de dia-
logar, “de ouvir o outro” (GADAMER, 2004, p. 251). Portanto, se o homem é histórico em 
e por meio das experiências, importam essas vivências em que o humano acontece. 

Nenhum saber refletido se forma sem um sistema de comunicação, registro e capa-
cidade de pensar, sem interlocução entre os falantes. Nenhum poder, em compensação, 
se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de um saber (FOU-
CAULT, 1997). Os professores foram historicamente preparados para atender a interesses 
de um currículo que possui saberes selecionados, fragmentados e controlados interna e 
externamente, fingindo “democratizar” a avaliação. Esse formato de organização curricu-
lar tem intuito de disciplinar corpo e mente, e os sujeitos se tornam bons reprodutores de 
saberes considerados importantes pelo próprio sistema educacional. Nessa direção, “[...] o 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 129-146, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>138

Dilva Bertoldi Benvenutti e Clenio Lago

poder não deve ser encarado exclusivamente como algo que atua sobre nós, como se nos 
limitássemos a ser objeto de sua ação. Ele também é exercido por nós, o que nos coloca 
simultaneamente na condição de sujeitos e objeto do exercício do poder” (PARANHOS, 
2000, p. 56). Sujeitos sujeitados levados a sujeitar, a formar sujeitáveis.

O exame é forte aliado do controle nas escolas, os gráficos apresentam este resultado, 
onde se oferece a oportunidade para o professor mensurar, comparar e classificar, autor-
gar-se de um poder autoritário, enquanto domínio. Nesse sentido, “o exame combina as 
técnicas da hierarquia que vigia e a sansão que normaliza. É um controle normalizante, uma 
vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (FOUCAULT, 1977, p. 164). Um ato 
de violência que nega as subjetividades e os potencias criativos de cada um, na medida em 
que instala, modela o poder do potencial humano em controlar, dominar, ser dirigível. Este 
ato de força desqualifica o humano enquanto humano, o que somente se efetiva numa rela-
ção que não é poder de domínio e porque só pode ser encontrado no encontro (LEVINAS, 
2004), e “[...] a capacidade constante de voltar ao diálogo, isto é, de ouvir o outro, parece-
-me ser a verdadeira elevação do homem à sua humanidade” (GADAMER, 2004, p. 251).

A memorização e valorização do comportamento oferecem certa segurança ao pro-
fessor, pois ao sentir medo ou ser ameaçado, o aluno recua, passa a obedecer, seguindo 
regras impostas sem nunca questionar, não levando o professor a deparar-se consigo. 
Assim, a oportunidade de reflexão no decorrer da formação de professor representa a 
possibilidade de movimentar as experiências vividas, de reconfigurar os significados, 
mas acima de tudo o próprio modo de ser do significante, do sujeito. Significa o pró-
prio acontecer da consciência. Segundo Pimenta e Ghedin (2010, p. 55), “reflexividade 
é uma característica dos seres racionais e conscientes; todos os seres humanos são refle-
xivos, todos pensamos sobre o que fazemos”. 

A violência manifesta, sentida e experimentada promove a fobia, a cultura do medo, 
impedindo o crescimento do aluno. Assim a avaliação deixa de ser um processo enten-
dido pelo aluno como significativo e necessário dos processos formativos. E as avaliações 
deixam de ser um momento de saber do seu saber para transformar-se em negação da 
potência de saber e de ser. Ao realizar o Grupo Focal, as pedagogas citaram vivências 
punitivas: cadeirinha do pensamento, cheirar parede, ficar sem recreio, levar bilhete para 
os pais e refazer várias vezes a mesma atividade. A repetição, memorização, decoreba e 
o corretivo, posturas altamente violentas, que denigrem e encolhem o aluno, negando 
sua subjetividade. 

As professoras pedagogas referem-se à prática avaliativa como experiência: PQ4, 
“Negativa. [...] Lembro que me sentia muito mal, não era valorizada, só cobrada, minha 
autoestima sempre baixa.” E PQ5: “A educação era mais rígida, exigia-se muito disci-
plina e organização.” PQ6: “Negativa, pois acredito que foi por ter reprovado no 6º ano 
que fiquei traumatizada. Sempre que tenho que fazer alguma avaliação (prova), fico 
nervosa. Acho que os outros são mais inteligentes que eu”. (PQ/2014)
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As balizas negativas ficaram registradas na memória das professoras. PF1 diz: “[...] 
provas, trabalho, ditados, participação, pontualidade. [...] A 7ª série foi a pior, pois não 
havia exames, o aluno passava ou reprovava então o dia de buscar o boletim foi assus-
tador, pois o medo de não atingir a pontuação era grande”. O que deveria servir para 
retroalimentar o processo de ensino aprendizagem passa a pressionar, violentar e negar 
o esforço e a capacidade de cada um. Segundo Morin (2000, p. 94): “É uma inteligên-
cia ao mesmo tempo míope, daltônica, zarolha; ela acaba frequentemente por tornar-se 
cega. Ela destrói na origem as possibilidades de compreensão e de reflexão, eliminando 
também as chances de julgamento correto ou de uma visão a longo prazo”.

Esse modo cartesiano, instrumentalizador dos processos de aprendizagem via ava-
liação destrói a oportunidade de olhar para as pessoas como inéditos, porque visa a 
formar um modo de ser. Nega o sujeito em sua humanidade, absorvendo uma percep-
ção de estátua de gelo, que não pensa, sente e age. Como afirma Ingold (1995, p. 8): “[...] 
‘tornar-se humano’ significa tornar-se diferente dos demais seres humanos.” Admitir-se 
em obra sui generis é entender-se a caminho, único e sem limite definido.

A cultura do medo instituída nesses processos aniquila a coragem e impede a aven-
tura de viver. Manipula e controla, direciona atitudes do outro, na medida em que forma 
modos de ser governáveis. É uma pressão exacerbada, que não combina com o oficio de 
professor. Como afirma PF2: “lembro-me de provas, resumos, ditados, falar a tabuada ‘de 
cor’, apresentação de trabalhos (ler) e comportamento”. E PF4 complementa: “[...] sentia 
que poderia haver diferentes formas de avaliação, além da prova propriamente dita. [...] 
Trabalhos em sala de aula adorava quando tínhamos oportunidade de pesquisar sobre o 
tema e apresentar, gerava muito aproveitamento, dedicação e aprendizado” (PF4/2015). 
Como diz Miguel de Cervantes Saavedra, em Dom Quixote: “O medo tem muitos olhos 
e enxerga coisas no subterrâneo” (BAUMAN, 2008).

Esse modelo de escola tem intenção de formatar e disciplinar seres dóceis e mani-
puláveis, os legítimos bons marchadores. Foucault (2004, p. 126) contribui afirmando: 
“[...] em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, 
que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”. É um sistema avaliativo violento, 
que modela, adestra, hierarquiza, controla e disciplina. Julga ao invés de avaliar, disci-
plina, modela e monitora, mantendo os corpos submissos e controlados. A educação, a 
partir da prática do exame, torna os alunos domesticáveis, dóceis e obedientes (FOU-
CAULT, 2004). “Constrói quadros; prescreve manobras; impõe exercícios; enfim, para 
realizar a combinação das forças, organiza ‘táticas’”(FOUCAULT, 2004, p. 150). Jogo arris-
cado, quando almejamos que a escola oportunize o desenvolvimento de autonomia e 
potencialidades, entendendo o ser humano como omnilateral, em oposição à ideia de uni-
lateralidade alienante. 

As vivências avaliativas precisam ser buscadas e refletidas coletivamente, para que 
a tomada de consciência contribua na formação de seres mais abertos e desarmados, 
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percebendo a escola como espaço de possibilidades, construção de indivíduos críticos e 
capazes de transformar o mundo onde vivem. 

Constata-se que, no ensino médio, 50% das pesquisadas dizem ter vivenciado avalia-
ção tradicional, que levava em conta comportamento e atitudes, destacando com menos 
enfoque a reprovação. Sente-se um conforto quanto ao método vivenciado, uma aceita-
ção do exame naturalizado. Por outro lado, as falas relacionadas ao medo, nervosismo, 
decoreba e o problema de autoestima são preocupantes. Como diz PF2: “Sempre fui ini-
bida e sentia medo das avaliações, havia severidade quanto à autoridade do professor, o 
questionar e sanar dúvidas”. Um mundo violento, estranho e empoderado que impede 
as pessoas de se sentir parte do que lhe é de direito. São “treinadas” desde cedo a com-
petir e negar os saberes do outro. Ameaçadas pelo fracasso, obedecem, seguem regras e 
reproduzem a violência do silêncio. Uma espécie de guilhotina oculta e subversiva. Pas-
sar ou reprovar? Salvar ou decapitar? Viola a interlocução e o direito a aprender e seguir... 

As professoras pedagogas chegam às universidades com vivências escolares, que, de 
alguma forma, alicerçam o tempo e espaço de formação. O curso de formação inicial de 
professores pode propiciar o processo de busca destas vivências, permitindo o processo 
de reflexão na ação. A violência tem origem social, é ensinada, aprendida e reproduzida, 
passando a ser constitutiva da essência do homem, em dados momentos, dependendo 
dos modos vividos. 

Diante dessas reflexões, quais seriam as práticas das pedagogas no contexto da sala 
de aula?

Práticas avaliativas 

Ao serem questionadas sobre como avaliam, as pedagogas demonstram muito forte-
mente a reprodução de um sistema tradicional de avaliar: trabalhos, provas, observação 
e análise do comportamento e atitudes.
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Gráfico 4 – Práticas avaliativas utilizadas pelas professoras pedagogas atuantes nos 
anos iniciais, de Maravilha 2014/2015.
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Fonte: Tese de Doutorado Benvenutti/2016

Constata-se que as instituições de formação de professores têm, historicamente, se 
omitido em seu papel de educar os docentes como intelectuais. Em parte, isto se deve à 
absorção da crescente racionalidade tecnocrática que separa teoria e prática e contribui 
para o desenvolvimento de formas de pedagogia que ignoram a criatividade e o discer-
nimento do professor (GIROUX, 1988).

O gráfico demonstra a reprodução de práticas avaliativas vividas pelas professoras 
durante sua formação e que se expandem nos contextos da sala de aula. Fazem o que 
conhecem e se sentem seguras, sem falar do que encontram como prática nas escolas, 
professores que se dizem experientes em suas carreiras, declarando-se seguros e sábios. 
E assim segue a rotina rotineira da avaliação, que se arrasta e se reproduz nos diferen-
tes tempos e épocas. 

A práxis é necessária nesse contexto, pois não é uma prática. “A práxis é elabora-
ção coletiva, num grupo, das práticas vividas no quotidiano. A prática pode se situar no 
plano das elaborações primárias do pensamento, a práxis não. Ela pressupõe um cole-
tivo: um coletivo articulado, nunca massificado ou aglutinado” (IMBERT, 2003, p. 74). 
A formação em Pedagogia deve oportunizar aos futuros professores o desenvolvimento 
de sua intelectualidade, criticidade e construção de saberes, que os preparem para res-
ponder aos desafios do contexto de sala de aula.
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O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para compre-
ender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como 
profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-
-os. Daí, é fundamental o permanente exercício da crítica das condições materiais nas 
quais o ensino ocorre. (PIMENTA; GHEDIN, 2010, p. 26). Nessa perspectiva, supera-se 
a ideia do curso de Pedagogia baseado na racionalidade técnica, sugerindo-se a imple-
mentação de uma racionalidade emancipatória, como diz Giroux (1986), cujo foco é 
criticar o que é reduzido e opressivo, colaborando para uma ação orientada à liberdade 
e bem estar individual e social. Mesmo com descontentamentos, parece que nessa fase 
a professora pedagoga está mais consciente de seu papel nesse espaço e a reflexão sobre 
práticas vivenciadas, entendendo esse período de atuação em sala de aula como pos-
sibilidade de administrar conflitos e gerar reflexões no decorrer da ação. “É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” 
(FREIRE, 1996, p. 44). 

Nessa direção, Pimenta; Ghedin (2010, p. 26) diz: “[...] Os saberes teóricos propo-
sitivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e 
sendo por eles ressignificados”. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas 
de análise para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, 
e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 
intervir, transformando-os. 

Não se pode perder de vista que a prática avaliativa dos professores é analisada, 
vivida e impregnada de sentido. A internalização de experiências negativas não refle-
tidas encaminha para a reprodução, pois não existe neutralidade nas ações carregadas 
de violência, interesse e poder.

Como afirma Schön (2000, p. 22), as práticas reflexivas envolvem três conceitos 
distintos que mobilizam: “a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre 
a reflexão na ação”. Uma prática reflexiva competente do professor permite encami-
nhamentos coletivos, possibilitando melhorar não só as relações na sala de aula, mas 
também inferir nos contextos sociais mais amplos. Assim, segundo Afonso (2000, p. 21), 
a “avaliação pode contribuir para fabricar imagens e representações sociais positivas 
ou negativas que, consoante os casos, levam à promoção ou estigmatização dos alunos, 
justificando a sua distribuição diferencial na hierarquia escolar”. 

Quando o professor reflete na e sobre a ação converte-se num investigador na sala de 
aula, afastado da racionalidade instrumental, o professor não depende das técnicas, 
regras e receitas derivadas de uma teoria externa, nem das descrições curriculares 
impostas do exterior para a administração ou pelo esquema preestabelecido no 
manual escolar (GÓMEZ, 1992, p. 106).

Zeichner (1993) ressalta a importância de preparar professores que se assumam 
numa atitude reflexiva, seu ensino e as condições sociais que os influenciam. Pensar 
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sobre a ação parece ser importante para ressignificar o fazer pedagógico e traçar outras 
possibilidades. É importante reconhecer, numa proposta reflexiva, a possibilidade de 
qualificar o processo de formação de professores, permitindo ampliar a capacidade de 
compreender a complexidade, incertezas e as injustiças que ocorrem no contexto esco-
lar e na sociedade.

Como afirmam Strieder, Benvenutti e Bavaresco (2014, p.183), “avaliação como 
oportunidade de aprendizagem é assumir-se desvelando significados e compreensões 
e, importante, expandindo condições vivenciais de forma interdependente”. É convi-
ver com a evolução do pensamento, sentir-se parte e perceber-se enquanto sujeito da 
ação. Atitude que pode permitir a interlocução de saberes significativos, plenitude de 
linguagens diversas, promovendo o encontro com o inusitado e diferente. É uma vereda 
coletiva, importante, proposital e de (co) responsabilidade. 

A pesquisa empírica demonstra a avaliação da aprendizagem como arcaica, mani-
puladora, controladora e sem sentido para a formação da autonomia. Diante desta 
realidade, é possível olhar para a avaliação de um jeito diferente, negando atuações de 
violência e mal estar educacional. 

Claramente, sistematizados por Veiga-Neto (2012), os desafios contemporâneos 
evidenciam algo mais profundo, evidenciam uma crise sem precedentes quanto aos refe-
rencias de certeza, obrigando-nos a revisar a casa inteira, descobrir os porões, o sótão, o 
lugar, o sentido e o significado de nossa prática. Assim, em meio ao qualquer que vem 
e pode vir, que se instala, ao outro, somos convocados a sermos contemporâneos de 
nosso tempo, à educação enquanto natalidade (ARENDT, 2005), a pensar a avaliação em 
tempos de mudança. Conforme Tomas Tadeu da Silva (1995, p. 245-260), com a crise da 
modernidade, dos ideais iluministas: “A escola, [que] está no centro dos ideais de jus-
tiça, igualdade e distributividade do projeto moderno de sociedade e política”, torna-se 
o grande alvo, na medida em que é confiada como o lugar responsável pela formação 
dos ideais de autonomia. O desafio inicial está em qualificar as aprendizagens a partir 
da avaliação, ressignificando a ação humana, diante de uma sociedade que não tem inte-
resse em valorizar as diferenças e garantir espaços educativos de afeto, cuidado e amor.

Considerações finais 

Ao que parece, em meio aos desafios contemporâneos à avaliação da aprendiza-
gem atribui-se a sensação de desumanização, sujeitos desconfigurados de sua condição 
humana, por incapacidade de dialogar e conversar face-a-face. Nesse contexto, uma 
atitude importante constitui-se em ser contemporâneo ao seu tempo para que não sim-
plesmente sejamos reféns do “passado”, reféns do futuro e do presente, mas, como 
contemporâneos, possamos perguntar pelos horizontes e finalidades da educação. 



Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 22, p. 129-146, jan/jun. 2018. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>144

Dilva Bertoldi Benvenutti e Clenio Lago

Constata-se na pesquisa (2016) que a maioria das professoras pedagogas conceitualmente 
entende o sentido da avaliação, afirma ter vivenciado experiências avaliativas negativas no iní-
cio de sua formação. O que nos leva a pensar que, na prática, reproduzem o sistema de como 
foram avaliadas. Um ato que violenta a si e aos outros. Nesse sentido, a distância entre o que se 
diz e o que se faz é um ato perigoso, pois a racionalidade tecnocrática tem incentivado a sepa-
ração entre teoria e prática, impedindo a criatividade e a interdisciplinaridade. Esse processo 
pode fragilizar a formação das pedagogas, impedindo a criticidade e a percepção de que para 
ser professor necessita-se embasamento teórico que ofereça suporte à criação. Talvez seja neces-
sário despir-se das certezas e render-se à interrogação - quem sabe, um indivíduo pensante e 
reflexivo, disposto a aceitar a incompletude e provisoriedade de sua prática.

A pesquisa apresenta dados alarmantes, diante de tantas reflexões já feitas sobre a avalia-
ção das aprendizagens. Não existe autoria nas práticas avaliativas das egressas, apresenta-se 
apenas a reprodução de técnicas arcaicas e repetitivas que sobreviveram nos diferentes tem-
pos, amargando o processo avaliativo e da aprendizagem. 

A realidade se abre enquanto acontecimento, pois implica compreender que não mais 
existem verdades, bases, modelos referenciais absolutos, mas possibilidades, perspectivas, inter-
pretações, o humano como abertura. O diálogo pode alicerçar um processo avaliativo processual, 
mediador e inclusivo. Este processo dialógico representa a possibilidade de reconhecimento do 
outro, em sua plenitude, condição à ideia de avaliação como autoavaliação. Revisitar as vivên-
cias, transformando-as em experiências refletidas, parece ser o primeiro passo do caminho, visto 
que a capacidade de dialogar constitui a possibilidade da humanidade (GADAMER, 2004).

O homem precisa orientar, assumir a vida a partir de novos valores que não sejam os já 
estabelecidos culturalmente, até então prontos e imutáveis. Isso não significa jogar fora, guar-
dar tudo, mas ressignificar-se, reconstituir-se em perspectiva. Do contrário, corre-se o risco da 
banalização, da reprodução e da diferença, de cair numa pobreza de experiência, na diversi-
dade com espectro de violência e banalização do mal.

Violar a possibilidade de avaliar numa perspectiva amorosa é um ato de violência. A pos-
sibilidade de renascer e regenerar faz com que acreditemos na natalidade do eu e do outro, 
outros mundos, concepções e práticas. Os humanos são probidade, potência e esperança!

Recebido em: 29/09/2017, reapresentado em: 15/01/2018 e aprovado em: 18/06/2018

Notas

1 Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) “que contribui na organização, tabulação e análise de dados qualitati-
vos de natureza verbal [...], extraindo de cada um as ideias centrais, as ancoragens e suas correspondentes 
expressões-chave”. (LEFÈVRE F.; LEFÈVREAMC, 2005, p. 10).
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Educação infantil entre os povos indígenas 
na perspectiva dos territórios etnoeducacionais
Child education among indigenous peoples
from the perspective of ethno-educational territories
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RESUMO: O objetivo deste artigo é discutir a educação infantil indí-
gena perpassada pela abordagem dos territórios etnoeducacionais. A 
metodologia da pesquisa é bibliográfica e os resultados são aponta-
mentos de reflexões desafiadoras ao tema em estudo que culminem 
numa potencial contribuição em políticas públicas educacionais vol-
tadas à educação escolar infantil indígena.
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ABSTRAT: the objective of this article is to discuss the education of 
indigenous children beyond the approach of the ethno-educational 
territories. The methodology of the research is bibliographical and 
the results are challenging reflections of the theme under study that 
culminate in a potential contribution in public education policies di-
rected to school education of indigenous children.
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RESUMEN: El objetivo de este artículo es discutir la educación in-
fantil indígena atravesada por el abordaje de los territorios etnoedu-
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cativos. La metodología de la investigación es bibliográfica y los re-
sultados son apuntes de reflexiones desafiantes al tema en estudio, 
que culminan en una potencial contribución en políticas públicas 
educativas dirigidas a la educación escolar infantil indígena.

Palabras clave: Educación infantil indígena. Territorios etnoeducati-
vos. Infancia y niño.

Introdução

A temática escolar indígena, sobretudo a educação de crianças, perpassa a polí-
tica pública educacional brasileira (as diretrizes nacionais curriculares para 
a educação básica; diálogos entre o estado brasileiro e os povos indígenas), a 

pedagogia (processos de ensino-aprendizagem e currículo) e os direitos (a garantia de 
uma educação escolar diferenciada inscrita na Constituição Federal do Brasil). 

Retratos da Escola publicou artigos em português e espanhol, tratando exclusiva-
mente da temática indígena e a educação escolar sob o enfoque das políticas públicas. 
Luciano (2013) abordou o tema da educação escolar indígena na realidade das aldeias 
e mostra avanços e tensões em relação à implementação das políticas, sobretudo as ten-
sões entre o que o estado quer impor e o que os povos indígenas querem, em respeito 
à sua cultura e realidades ancestrais e atuais. Lira, Silva e Salustiano (2014) trazem uma 
discussão sobre a educação escolar indígena, fundamentalmente, em termos das polí-
ticas públicas que tratam da escolarização. Criticam, pontualmente, a ineficácia e não 
efetividade da maior parte destas políticas que, mesmo quando implementadas, não se 
traduzem em realidade; só se tornam efetivas com luta e resistência, fruto dos esforços 
das próprias comunidades indígenas através do acesso de suas lideranças aos conhe-
cimentos e aos “domínios” político-governamentais, locais e regionais, em que se faz 
prevalecer suas respectivas forças culturais e poder decisório. Nascimento (2013) faz 
uma discussão sobre os territórios etnoeducacionais, que é também a proposta deste 
artigo. A autora defende com muito rigor a efetividade de uma educação diferenciada, 
intercultural e bilíngue, como apontado no Decreto n.º 6.861, de 27 de maio de 2009, que 
institui a política dos territórios etnoeducacionais (Brasil, 2009 a) e que será apresentado 
com detalhes na segunda seção deste artigo.

A relação e a articulação destes trabalhos já publicados na revista Retratos da Escola 
com a produção do presente artigo é a continuação do debate em termos de políticas 
públicas que recaem sobre a educação infantil indígena e é opcional às comunidades, mas 
na sua constituição, se sugere que as redes de ensino assegurem os princípios da espe-
cificidade deste currículo, a especificidade do projeto pedagógico (PPP) destas escolas. 
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Outro ponto de articulação é o aprofundamento da luta (ou lutas) pela educação infantil 
indígena, na busca de pedagogias emancipatórias em que os territórios etnoeducacio-
nais sejam uma possível base de “pedagogia(s)”. Será a primeira vez que a revista trará 
o tema na especificidade da educação infantil aos povos indígenas, no âmbito da edu-
cação escolar indígena (Brasil, 2013), a ser comentada ao longo das próximas seções. 
Trata-se de um trabalho que ultrapassa a revista Retratos da Escola, pois será uma con-
tribuição à educação brasileira e às políticas educacionais.

A metodologia da pesquisa é bibliográfica, segundo Sampieri; Collado; Lúcio (2006). 
Para estes autores, a pesquisa bibliográfica “ [...] consiste em identificar, obter e consultar 
a bibliografia e outros materiais que sejam úteis para os objetivos de estudo (SAMPIERI; 
COLLADO; LÚCIO, 2006, p.54). A metodologia permite que sejam organizados, como 
resultados da pesquisa, a construção de uma análise crítica na e da temática em estudo 
e, principalmente, encaminhamentos para novas pesquisas. 

Neste artigo, se está diante de uma temática de luta por uma educação infantil vol-
tada para as crianças indígenas brasileiras, por uma educação de qualidade que una aos 
conhecimentos dos povos indígenas os saberes e tecnologias da sociedade envolvente, 
respeitando, acima de tudo, as decisões destes povos, em aceitar ou não a educação 
escolar oferecida, que assume a diferenciação e garante direitos convencionalmente acor-
dados mundialmente; e, no caso brasileiro, acordados na Constituição Federal de 1988.

Sociedade envolvente ou “sociedade nacional” é um termo político e de luta das 
comunidades indígenas e muito recorrente nos textos antropológicos e etno-históricos 
(Silva; Ferreira, 2001; Silva; Macedo; Nunes, 2002; Tassinari, 2007), indicando resistência 
e luta quanto à diferenciação e demarcação espacial e cultural dos povos indígenas em 
relação aos estados-nação em que estão territorialmente organizados e localizados, mas, 
não só territorialmente, mas cultural, tecnológico, socialmente, sem possuir ou acessar, 
por exemplo, serviços públicos como saúde, educação, segurança etc.

É importante, neste momento, embora seja efetuada a reflexão necessária, na 
segunda seção do artigo, que a educação infantil, enquanto política pública (BRASIL, 
2009; 2010; 2013) esteja diretamente ligada à especificidade da educação infantil indí-
gena. Brasil (2010) assevera, no item 9: 

Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de 
suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que 
optarem pela Educação Infantil devem:

Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenas, valores, concepções 
de mundo e as memórias de seu povo;

[...]

Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práti-
cas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade (BRASIL, 2010, 
p. 23).
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A educação infantil indígena nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2009b, 
2010; 2013) é um direito das comunidades e povos indígenas do Brasil. Contudo, res-
peita- se a escolha/decisão da comunidade, o que confere autonomia aos povos indígenas 
quanto à educação que ser quer dar aos seus filhos e filhas, pequenos e pequenas.

A ênfase dada neste artigo é considerar os territórios etnoeducacionais, termo 
oriundo do Decreto n.º 6.861(Brasil, 2009), para além de uma política pública; considerar 
os territórios etnoeducacionais como direcionamento para a amplificação das categorias 
infância e criança, numa perspectiva indígena, e também um direcionamento metodo-
lógico ao currículo, na construção de materiais didáticos; e um direcionamento também 
a produtos educativos e a projetos de pesquisa e extensão, que se unem e se articulam 
em um projeto etno social das comunidades e povos indígenas, principalmente, no que 
se refere ao sistema educacional brasileiro, concretizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN/Brasil, 1996), atualizada na Lei 12.796/2013, que acrescenta 
outros 36 dispositivos, como comenta Carneiro (2015).

Diante destas proposições, o objetivo deste texto é problematizar a temática da 
educação escolar de crianças indígenas sob a perspectiva da abordagem dos territórios 
etnoeducacionais; se considera e se arrisca a afirmar que esta abordagem garante a pos-
sibilidade de um estudo sob a perspectiva da sociologia da infância, como será indicado 
na reflexão desafiadora 3, ao final deste artigo, uma vez, que a sociologia da infância 
(Pinto; Sarmento, 1997) defende a especificidade da infância em contextos. Por exemplo, 
no caso brasileiro, não há uma única sociologia da infância voltada para uma criança 
única, linear, homogênea. A criança do espaço urbano vive uma infância diversa, neste 
mesmo espaço, se está no centro da cidade ou num condomínio fechado. Assim, há um 
vasto campo para estudos de uma sociologia da infância voltada para as crianças indíge-
nas, para cada povo, para cada comunidade. O principal demarcador (Pinto; Sarmento, 
1997) é o deslocamento do pensamento colonizador e a produção de uma identidade 
do ponto de vista do colonizado. Nessa linha é que o presente artigo encaminha desa-
fios de pesquisas que tomem como foco as crianças indígenas e seu protagonismo, sua 
cultura própria em dinamização com as aprendizagens ancestrais.

Para tanto, se empreende, na primeira seção, uma discussão sobre educação infantil 
indígena, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 
(Brasil, 2013) e a questão da diferenciação desta educação para as comunidades e povos 
indígenas brasileiros, destacando o PPP dessas escolas.

Na seção seguinte se faz a discussão teórica sobre os territórios etnoeducacionais 
e se adota esta perspectiva para pensar as categorias infância e criança indígenas, bem 
apontando sempre para a diferenciação do currículo das escolas.

Nas considerações finais, se tecem algumas reflexões desafiadoras sobre infância 
e criança indígena, bem como sobre o currículo das escolas para crianças indígenas, 
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respeitando cada povo em sua singularidade e partindo dos pressupostos dos territó-
rios etnoeducacionais. 

Propõe-se que estas reflexões desafiadoras sejam motivação de pesquisa para se 
pensar a máxima de que existe uma categoria de infância e criança que implicam um 
currículo; e, também, categorias que assumam e contextualizem os povos indígenas bra-
sileiros e para cada comunidade indígena, em particular; por isso mesmo, a educação 
infantil proposta e pensada deve ter sua especificidade, que não está desvinculada, nem 
fragmentada, muito menos afastada das categorias infância e criança de qualquer outro 
lugar do mundo, pois se admite uma infância que se caracteriza em diversos contex-
tos geográficos, sociais, econômicos, políticos, uma infância que é construída histórica 
e socialmente, bem como geográfica, politica e em uma perspectiva étnica.

A garantia da diferenciação no currículo da educação escolar indígena infantil

O decreto que institui os territórios etnoeducacionais (Brasil, 2009a) é uma constru-
ção democrática e coletiva, sendo ouvidas as comunidades indígenas, os entes federados, 
a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Comissão Nacional de Educação Escolar Indí-
gena (CNEEI ), os conselhos estaduais de educação escolar indígena e a Comissão 
Nacional de Política Indigenista (CNPI).

Quanto aos objetivos dos territórios etnoeducacionais (Brasil, 2009a), eles se sinte-
tizam na valorização da cultura dos povos indígenas e suas respectivas identidades; o 
fortalecimento da língua materna; formação de professores indígenas para escolas indí-
genas; currículos diferenciados com material didático específico para cada povo/nação 
(Artigo 2.º, incisos I a VI).

O artigo 7º do Decreto exige para cada território etnoeducacional um plano de ação 
para a educação escolar indígena submetido à aprovação e conhecimento da comuni-
dade. Sobre o plano de ação, este contempla desde diagnósticos até planejamento e 
organização das ações de implementação do território etnoeducacional.

Os territórios etnoeducacionais, para Silva (2016a) são um instrumento para produ-
ção de conhecimento indígena, eminentemente indígena e produzido por indígenas. E, 
em se tratando de educação escolar indígena, o autor indica e defende que o Decreto que 
institui os territórios etnoeducacionais dispõe, dentre outros elementos, de uma quase 
“imposição” para que se apresente uma didática específica à educação indígena, que 
não pode ser a didática da pedagogia contemporânea, geralmente europeizante, elitista, 
clássica e urbana. Talvez a didática intercultural de Candau (2012) apresente algumas 
aproximações ao caráter diferenciado para o currículo da educação escolar indígena 
infantil. A aproximação foi apontada por Silva (2015) e é resumida em quatro ações: des-
construir, articular, resgatar e promover. Essas ações definem uma didática intercultural.
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Outro elemento apontado por Silva (2016a) na questão intercultural ligada aos ter-
ritórios etnoeducacionais: a formação de professores não pode se dar no interior das 
Diretrizes Curriculares das licenciaturas dos documentos oficiais do Ministério da Edu-
cação; ao contrário, devem se dar no âmago do que vem se convencionando chamar de 
licenciaturas interculturais, pois se destinam a territórios etnoeducacionais.

A definição de “território” indígena dada por Urquiza; Nascimento (2013), que dá sen-
tido ao conceito de “territórios” etnoeducacionais, advém do Artigo 231 da Constituição 
Federal de 1988: construção, vivência, cultura, espaço físico, simbologia, cosmologia etc.

Isso implica a consideração de que, para os povos indígenas, terra não é subsistência, 
apenas, representa a vida, a vida social e religiosa. Portanto, está para além da relação 
com a natureza e do contato com a terra que dá o sustento da vida em sociedade; diz 
respeito também ao “bem viver”, como já comentado anteriormente.

Os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988 também subsidiam o ideal dos 
territórios etnoeducacionais, na medida em que explicitam o reconhecimento à diferen-
ciação dos povos indígenas brasileiros.

Os direitos territoriais conferem, assim, aos povos indígenas um espaço significativo 
de conquista e que vem acontecendo desde os anos 1980, com o “movimento indígena 
brasileiro”. “Tal movimento se constituiu em um esforço comum e articulado de povos 
e lideranças indígenas no sentido de construir uma agenda pela terra, pela saúde, pela 
educação e outros direitos (GUTIERREZ, 2013, p. 285)”.

Gutierrez (2013) nos ajuda a pensar o aprofundamento da noção de “território” 
e “territorialidade”, sobretudo, para maior clareza dos territórios etnoeducacionais e 
como se configuram à educação infantil indígena. Gutierrez (2013) afirma, com base 
no artigo 231 da Constituição Federal, que a jurisdição da proteção da terra indígena, 
parte da concepção de que a terra é tudo para a existência e continuação das gerações. 

Outros autores ajudam a organizar a proposição de Gutierrez (2013) sobre território 
e territorialidade. Territorialidade ultrapassa a noção de território. Território é aquilo que 
está instituído (Raffestin, 1993), a terra, o sustento, a continuidade das gerações no local 
demarcado e onde se constrói a identidade étnica, a identidade de pertencimento. Terri-
torialidade (Sack, 1993; Raffestin, 1993) tem duas implicações: a primeira, de defesa ou 
proteção do espaço; a segunda, de conquista de novos espaços ou reconquista, para não 
se perder o que já se tem. Ambas as implicações são, fundamentalmente, místicas, prin-
cipalmente para os povos indígenas. Territorialidade tem uma amplitude muito maior 
que território no sentido da relação do homem com a terra. Território seria a posse. Ter-
ritorialidade seria a resistência em proteger o espaço e a cultura e reconquista de espaços 
perdidos, designando uma autonomia plena e uma identidade construída, denominada 
por Sack (1993) de identidade espacial.

A perspectiva dos territórios etnoeducacionais abre espaço para o entendimento, 
a partir das categorias território e territorialidade, de infância e criança, bem como, ao 
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currículo da educação infantil indígena, sobretudo, amplia e diferencia estas categoriais, 
demonstrando a particularidade e especificidades dos povos indígenas brasileiros e sua 
relação com a terra, com a natureza e sua cosmovisão.

Sobre o primeiro ponto, as categorias infância e criança na educação infantil indígena 
ganham espaços de novos outros entendimentos, pois, a partir dos territórios educa-
cionais, como afirmam Venere; Velanga (2008), se identificam e se categorizam crianças 
indígenas, que não são e jamais poderão ser homogêneas, pois pertencem a povos, nações 
diferentes. Não poderá haver para essas categorias uma psicologia da educação euro-
peizante para explicar o desenvolvimento de crianças indígenas. Haverá de se formular 
uma cosmovisão indígena sobre infância e sobre criança, que conte, obrigatoriamente, 
com indígenas e seus sábios, com a participação ativa das crianças e seus modos de cons-
trução cultural, no interior da cultura a que pertencem e convivem.

Pinto; Sarmento (1997) pontuam a sociologia da infância ou o seu campo, como 
estudos que se efetivam a partir das crianças, das realidades de suas vivências. São pro-
tagonistas e autores(as) de suas vivências e percepções. Neste sentido, nas comunidades 
indígenas, enquanto categorias a serem construídas, a partir dos territórios etnoeduca-
cionais, permitem-nos arriscar a afirmativa de que uma sociologia da infância acaba por 
emergir nessa nova construção que respeita e considera as prerrogativas antropológi-
cas e da etno-história, no sentido de que categorias como criança e infância são e serão 
construídas a partir de cada povo e sua singularidade, logo, não haverá uma homoge-
neidade categorial ou conceitual, única, para todos os povos indígenas.

Defende-se que os territórios etnoeducacionais contribuem para a construção de 
infância e que há, de fato, um campo de estudos extremamente aberto às pesquisas 
sobre a educação infantil indígena representado e protagonizado pelas crianças indí-
genas brasileiras, como bem demonstram trabalhos como os de Silva; Macedo; Nunes, 
2002, Tassinari, 2007, Coelho; Debortoli (2012); Silva (2013); Bergamaschi; Sousa (2015).

Mas vale uma observação fundamental: a produção de conhecimento nas catego-
rias infância e criança não se pode efetivar sem o acumulado conjunto de pesquisas e 
produções no campo da antropologia e da etno-história. Esta afirmativa está apontada 
por Silva (2016a) quando trata dos territórios etnoeducacionais na formatação de pro-
dução de conhecimento na temática indígena.

As diretrizes nacionais gerais para a educação escolar indígena

As diretrizes da educação escolar indígena não estão desvinculadas das demais dire-
trizes educacionais, ou seja, das diretrizes de cada etapa da educação básica e respectivas 
modalidades presentes no documento Brasil (2013), publicado pelo Ministério da Edu-
cação. Assim, os pressupostos da educação escolar indígena atrelam-se às diretrizes da 
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educação infantil, à modalidade da educação especial, à diretriz em direitos humanos 
na educação, e assim por diante.

A educação infantil indígena precisa ser assistida e garantida, sobretudo e funda-
mentalmente, numa perspectiva de educação escolar diferenciada. A sua organização sob 
os territórios etnoeducacionais é uma alternativa de gestão, mas também de pesquisa, 
no sentido de possibilitar uma produção de conhecimento, em termos de currículo, que 
assegure a educação diferenciada, mas, especialmente, que seja produzida por indíge-
nas e suas respectivas comunidades.

Partindo para uma leitura nas políticas educacionais voltadas à educação escolar 
indígena, Brasil (2013), ao discorrer sobre os artigos 78 e 79 da Constituição Federal, 
defende que os currículos multiculturais exigem a participação efetiva da União. No Pare-
cer 14/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE) sustenta-se que as crianças podem 
ter acesso às informações e conhecimentos tecnológicos, ou seja, há direitos garantidos, 
para que as crianças indígenas tenham acesso aos mesmos serviços públicos educacio-
nais das crianças do estado nacional brasileiro.

A seção 4 das Diretrizes da Educação Escolar Indígena (Brasil, 2013) destaca as 
etapas de escolarização, da educação infantil ao ensino médio e modalidades. Sobre 
a educação infantil, o documento afirma que esta etapa da educação básica é também 
pertinente aos povos indígenas, como direito e opção; as comunidades são livres para 
se organizarem, enquanto unidade de gestão escolar, asseguradas a sua cultura, sobre-
tudo, sua cosmovisão sobre a educação de suas crianças, desde bebês.

O fator “escolha” pelas comunidades indígenas se elas desejam ou não a educação das 
suas crianças exige que os sistemas de ensino apresentem uma proposta oficial de constru-
ção de escola aos seus líderes (líderes dessas comunidades), ou seja, apresentem a oferta 
da educação infantil pública que se caracterizará diferenciada, o que implica que, junto 
aos conhecimentos científicos não indígenas, estarão presentes também os conhecimen-
tos da comunidade e de sua cultura. A proposta pode ser na forma de um projeto político 
pedagógico ou outro modelo e, preferencialmente, que sua construção tenha sido empre-
endida em parceria com as pessoas da comunidade (BRASIL, 2013; CARNEIRO, 2015).

A proposta pedagógica para a educação escolar indígena voltada às crianças foi esta-
belecida pelo Parecer CNE/CEB n.º 20/2009, marcado pela identificação de cada povo; a 
garantia, presente neste documento, é que estes povos acessem os conhecimentos cientí-
ficos não indígenas, mais amplos, vivenciados nas redes de ensino públicas, municipais 
ou estaduais. Este acesso para os indígenas é forma de luta, resistência.

Um detalhe específico na proposta, defendida no Parecer de 2009 e presente nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2013), e se trata de algo inegociável, é o res-
peito ao modo de vida das comunidades e o calendário escolar a ser utilizado, que se 
caracterizará diferenciado; um currículo organizado em brincadeiras e costumes ances-
trais e um protagonismo infantil.
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A organização do trabalho pedagógico e a efetivação dos processos educativos 
trazem em destaque, dentre outros, a ênfase nas práticas culturais da comunidade; a 
presença de sábios da comunidade; presença das mães ou responsáveis pelas crianças 
nos assuntos relativos aos cuidados.

Assegurar às comunidades e aos povos indígenas o atendimento ao público da 
educação especial também atrelado à oferta de educação infantil pelo estado brasileiro. 
Oferecer atendimento com qualidade que respeita o poder decisório dos povos indí-
genas, visando os estudantes com deficiências, transtornos do desenvolvimento e altas 
habilidades, superdotação. Trata-se de um direito às crianças indígenas e à infância dos 
povos indígenas, que contam com a colaboração participativa dos professores e profes-
soras indígenas, da opinião das famílias, do respeito à cultura dos respectivos povos, 
sobretudo, equipe multidisciplinar indígena e não indígena, seja dos órgãos normati-
vos indígenas ou da equipe do sistema de ensino ou de saúde do estado, representado 
pelas instâncias federal, estadual ou municipal.

As prerrogativas da Resolução CNE/CEB n.º 2/2001 apontam para o instituído na 
prerrogativa dos territórios etnoeducacionais (Brasil, 2009), a fim de ser pensadas e gesta-
das ao público da educação especial, uma produção de conhecimento própria para cada 
comunidade e para cada povo indígena, seja em termos de materiais, em atendimento 
educacional especializado, enfim, sempre em consentimento com os sábios e líderes das 
comunidades. Um levantamento de estudos sobre essa temática contribuiria para se conhe-
cer como essa articulação entre a Resolução citada e os territórios etnoeducacionais pode 
se efetivar, na perspectiva de produção de conhecimento, como defende Silva (2016 a).

A atenção das Diretrizes Curriculares (Brasil, 2013) também está voltada para o 
destaque ao PPP das escolas em que se efetivará a educação diferenciada, por meio do 
currículo. O PPP é o documento que prevê a garantia da prerrogativa da diferenciação 
e, portanto, dos direitos das crianças indígenas.

O PPP para as escolas de educação infantil, sob a base dos territórios etnoeduca-
cionais se resume a duas palavras-chave: bem-viver e diferenciação. O bem-viver está 
ligado à herança dos povos indígenas e seus projetos etno-societários. Diferenciação é 
a garantia da interculturalidade, multi(bi)linguismo, gestão própria (comunitária, por 
natureza, e especificidade das tradições dos povos indígenas) e, sobretudo, a raíz da 
territorialidade, em seu sentido amplo, para além do espaço geográfico, que abarca o 
contato com a sociedade envolvente e se finca nos princípios da sustentabilidade e o 
direito à terra, fundamentalmente, a luta pela terra (BRASIL, 2013).

Urquiza; Nascimento (2013) indica que territorialidade implica identidade dos 
povos indígenas e isto quer dizer que assumem seus próprios nomes, o nome de seus 
respectivos povos e não os nomes dados pelos brancos colonizadores. 

Voltando ao PPP e sua relação com o currículo, Brasil (2013) defende que currículo 
é um instrumento normativo, que atende às especificidades dos processos de aprender 
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e de ensinar, elaborados pelos sistemas de ensino; currículo que se exige diferenciado 
para os povos indígenas e para cada comunidade indígena. O PPP e, por conseguinte, 
o currículo necessitam ser pensados e elaborados a partir dos territórios etnoeducacio-
nais, um projeto etno societário e etno-político para a educação infantil, que se inicia 
com a concepção de infância e criança indígenas.

Dos estudos das teorias do currículo, uma teoria se aproxima muito do currículo que 
se está defendendo neste artigo a partir dos territórios etnoeducacionais e dos documentos 
oficiais das diretrizes voltadas para a educação escolar indígena infantil. Trata-se da relação 
do currículo com a cultura popular. Para o espaço deste artigo, trata-se da cultura indígena.

Pensa-se, portanto, nesta perspectiva, uma pedagogia crítica e um currículo crítico, 
ou seja, uma escola indígena que se estrutura a partir da luta e nesta permanece por 
questões histórico-políticas, como defendem Giroux; Simon (2000), para quem a escola 
é um território de lutas e por isso a defesa de um currículo crítico.

Aspectos da interculturalidade, do empoderamento social e político estão presen-
tes em Giroux; Simon (2000), bem como a configuração sobre o protagonismo infantil 
indígena no currículo e nas pesquisas sob o enfoque da sociologia da infância. 

Pensar o currículo e a escola de educação infantil indígena não pode se dar sem a 
proposta desta pedagogia crítica, que apresenta os atores e lhes dá visibilidade no falar 
e apresentar seu posicionamento. Nesta perspectiva há a possibilidade de afastamento 
de uma pedagogia hegemônica, colonialista e pertencente a uma sociedade diferente 
da indígena, que carrega, sobretudo, a marca do preconceito e da discriminação, tanto 
étnica, quanto, fundamentalmente, religiosa e outros marcos que mantêm a subordina-
ção e a subjugação dos povos indígenas.

A educação diferenciada está apoiada e garantida nos territórios etnoeducacionais 
(Brasil, 2009a; 2013), firmando-se como uma política educacional que engendra uma 
concepção de currículo diferenciado para a educação infantil, bem como, subsidia uma 
proposta de produção de conhecimento singular e especificamente indígena “demar-
cada”, construída no território, na base da territorialidade que alcança o místico, uma 
concepção cosmológica da existência humana no universo – uma política etnoeduca-
cional apresentada no Decreto n.º 6.861/2009 (BRASIL, 2009 a).

Reflexões desafiadoras - considerações finais

As reflexões desafiadoras aqui organizadas, seguindo a metodologia da pesquisa 
bibliográfica proposta, nascem dos territórios etnoeducacionais e das propostas das dire-
trizes curriculares nacionais para educação infantil e para a educação escolar indígena, 
perpassando ainda as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especia-
lizado na educação básica, modalidade educação especial.
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O conjunto destas diretrizes alinhadas aos territórios etnoeducacionais permite a 
construção de uma concepção de infância indígena e de criança indígena, bem como, 
a primeira aproximação a uma sociologia da infância, que destaca a infância indí-
gena, que leva em consideração as comunidades e povos indígenas em sua respectiva 
singularidade. 

O conjunto das diretrizes e a abordagem dos territórios educacionais permitem 
também outras problemáticas e discussões sobre o currículo da educação infantil para 
os povos indígenas brasileiros e comunidades indígenas, em particular que no âmbito 
da atual Base Curricular Comum, e aparenta ser uma questão a ser debatida por edu-
cadores indígenas e não indígenas.

A partir das discussões levantadas, sobretudo pelo princípio ou princípios dos 
territórios etnoeducacionais, são elencadas reflexões desafiadoras à educação infantil 
indígena, impulsionando ou motivando questionamentos e encaminhamentos de pes-
quisas e novas outras problemáticas, sobretudo, político-administrativas, aos sistemas 
de ensino e órgão normativos ligados aos povos indígenas brasileiros, bem como aos 
movimentos sociais indígenas e aos movimentos pró-infância, que se debruçam sobre 
o tema das políticas públicas em educação.

As reflexões desafiadoras são conceituadas e em seguida brevemente comentadas. 

 » Reflexão desafiadora 1. Esta reflexão traz como palavras-chave: direitos, luta e 
movimentos sociais. Traz-se aqui o pano de fundo histórico da questão indígena, 
sobretudo e, fundamentalmente, a terra. A terra, a propriedade, o território e a 
territorialidade (Sack, 1986; Raffestin, 1993; Gutierrez, 2013) não podem ficar de 
fora da formação etno-política e etno- societária das crianças indígenas. O PPP 
das escolas de educação infantil das comunidades indígenas deve assegurar 
esta premissa. Pesquisas que investiguem e fiscalizem, bem como denunciem 
efetividades ou não destas propostas precisam ser assumidas pelas comunida-
des indígenas e suas lideranças, bem como por parte dos órgãos normativos e 
gestores. Esta seria a primeira “onda” reflexiva, concluindo este artigo. Reflexão 
desafiadora que se pauta na luta pelos direitos das crianças indígenas à educa-
ção, juntamente com outros direitos, como saúde, por exemplo. Isto implica a 
revisão periódica dos direitos garantidos: políticas, investimentos, parcerias com 
as universidades e outros setores. Experiências bem sucedidas sendo divulga-
das e compartilhadas tornariam as lutas pela educação infantil nas comunidades 
indígenas brasileiras ainda mais fortes. Sugere-se isso com uma certa urgência. 
Tais experiências e trocas de diálogos entre os povos indígenas e seus territórios 
etnoeducacionais, voltados às crianças, parecem ser uma boa continuidade no 
campo das resistências e lutas dos povos indígenas brasileiros.
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 » A reflexão desafiadora 2 trata do pedagógico, que convém ser organizado a 
partir dos conceitos e categorias de infância indígena e de criança indígena que 
respeitam e singularizam cada povo e cada comunidade. Trata-se também de 
pesquisa educacional. Neste sentido, se reforça nesta reflexão desafiadora a ideia 
e a defesa de que os territórios etnoeducacionais contemplam o que se pode 
considerar uma sociologia da infância indígena no Brasil. A evidência desta 
“aposta” implica o mapeamento, de início, das categorias infância e criança que 
são e podem ser estudadas em cada povo indígena brasileiro, com forte apoio 
nos estudos antropológicos e etno-históricos já desenvolvidos há bem tempo no 
Brasil, com ricas contribuições ao campo educacional. Para citar alguns autores 
e seus respectivos estudos, tem-se Silva; Ferreira (2001), Silva; Macedo; Nunes, 
2002, Tassinari, 2007 e Nötzold; Rosa; Bringmann (2012).

 » Reflexão desafiadora 3. A nossa educação infantil urbana e com forte tendência 
europeizante ocidental não serve às comunidades e povos indígenas brasilei-
ros. O currículo para a educação infantil, em discussão neste artigo, advoga 
um material didático específico e diferenciado – diferenciado em seu sentido 
amplo, sobretudo, com base nos territórios etnoeducacionais. Estamos a falar, 
portanto, de uma pedagogia intercultural, uma pedagogia para a educação esco-
lar indígena. Neste aspecto, as pesquisas e a extensão universitárias, enfocando 
o protagonismo, tanto das comunidades, quanto de suas crianças, com base no 
bem-viver, a sustentabilidade e, sobretudo, a relação com a sociedade envol-
vente são grandes avanços para que esta proposta se consolide como desafio.

A contribuição deste artigo é o apontamento de uma das frentes de luta da educa-
ção infantil no Brasil, qual seja, a luta por uma educação infantil indígena de qualidade, 
pautada nos territórios etnoeducacionais - desde que a oferta desta educação infantil 
diferenciada seja aceita pelas comunidades indígenas brasileiras. 

Um dos resultados do estudo é a máxima de que, pelos territórios etnoeducacio-
nais, seja pensada e organizada uma educação escolar indígena infantil diferenciada, que 
tenha como produto final uma produção de conhecimento próprio à comunidade indí-
gena, o que inclui outra didática; outra organização e gestão escolar, que não deve ser a 
réplica da escola da cidade, urbana e não indígena; outra pedagogia, que se mescla e se 
“diferencia” entre os conhecimentos dos povos indígenas e os conhecimentos e tecno-
logias externos aos territórios etnoeducacionais; uma pedagogia infantil de resistência 
e de luta, demarcada pela diferenciação, em seu sentido amplo e nas categorias infân-
cia, criança e currículo, numa (possível) perspectiva pautada na sociologia da infância.

As reflexões desafiadoras aplicadas à educação infantil indígena, apresentadas neste 
artigo, podem se constituir uma continuidade das lutas históricas dos povos indígenas 
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brasileiros, tendo como ponto de partida e de chegada as políticas públicas, não apenas 
educacionais, mas todas as outras demandas de agenda pública federal. Uma pedago-
gia de resistência precisa ser dinâmica, no sentido de continuar a emergir, para que se 
configure, na contemporaneidade, a possibilidade de atuação destes novos atores, as 
crianças, demarcando, “por” e “com” suas subjetividades e autonomias – pedagogias 
emancipatórias fundadas nos territórios etnoeducacionais - bem como, participação em 
comunidade, o acesso aos instrumentos do colonizador para não se repetir e não se per-
mitir a opressão, o silenciamento e a discriminação e, desta forma, desde a educação 
infantil indígena, se desenvolvam, na territorialidade, o pertencimento e a conquista da 
identidade e dos direitos dos povos indígenas brasileiros, como direitos que também 
pertencem às crianças não indígenas.

Recebido em: 07/02/2018 e aprovado em: 18/06/2018
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Read and write at school:
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RESUMO: Este texto configura-se como um relato de experiência em 
uma escola pública municipal, na cidade de Porto Alegre/RS, com 
estudantes alfabetizandos. Com o objetivo de incentivar a leitura 
e a escrita como práticas sociais, foram desenvolvidos três eixos de 
trabalho, envolvendo os estudantes e suas famílias. A avaliação das 
ações indica que o trabalho, a partir de contextos significativos para 
os estudantes, favoreceu o desenvolvimento do processo de alfabeti-
zação inicial e da atividade leitora dos estudantes.

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura e escrita. Trabalho pedagógico.

ABSTRACT: This text sets as an experience report at a municipal 
public school in the city of Porto Alegre / RS, with literacy learners. 
With the purpose of encouraging reading and writing as social prac-
tices, three different projects were conducted, involving students 
and their families. The evaluation of the actions indicates that the 
work, with meaningful intentions to the students, favored the de-
velopment of the early stages of the literacy process and the reading 
activity of the students. 
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RESUMEN: Este texto se configura como un relato de experiencia 
en una escuela pública municipal, en la ciudad de Porto Alegre/RS, 
con estudiantes alfabetizandos. Con el objetivo de incentivar la lec-
tura y la escritura como prácticas sociales, se desarrollaron tres ejes 
de trabajo, involucrando a los estudiantes y sus familias. La evalua-
ción de las acciones indica que el trabajo, a partir de contextos sig-
nificativos para los estudiantes, favoreció el desarrollo del proceso 
de alfabetización inicial y de la actividad lectora de los estudiantes.

Palabras clave: Alfabetización. Lectura y escritura. Trabajo pedagógico.

Introdução

O trabalho pedagógico voltado à alfabetização de crianças nos anos iniciais esco-
lares exige o conhecimento do professor sobre como se dá a aprendizagem 
da leitura e da escrita e sobre as hipóteses dos estudantes nesse processo. A 

partir do entendimento de como os estudantes aprendem, o professor tem condições de 
planejar as atividades e as estratégias de trabalho para o desenvolvimento do processo 
de alfabetização. Nesses processos de ensinar e de aprender a ler e a escrever, a leitura e 
a escrita devem ser compreendidas como atividades sociais e como ferramentas de par-
ticipação e inserção nos diferentes espaços sociais. Para tal, o processo de ensino deve 
ser desenvolvido a partir de contextos sociais significativos, que tenham sentido e sig-
nificado para os envolvidos (SOARES, 2004). 

Com base nessas premissas e diante da importância de compartilhar práticas vol-
tadas aos processos de ensinar e de aprender na escola, este texto apresenta um relato 
da experiência desenvolvida em uma instituição escolar pública municipal da cidade 
de Porto Alegre/RS, com uma turma de alfabetização, no ano de 2013. 

A escola em que foi desenvolvido o trabalho é uma instituição pública, da esfera 
municipal de ensino da cidade de Porto Alegre/RS, que atende cerca de 1.200 estudan-
tes, com um qualificado grupo de 80 professores. A escola, com 30 anos de história, é 
situada em uma zona periférica da cidade e desenvolve vários projetos voltados à cida-
dania, buscando atender as necessidades da comunidade que a circunda. A turma de 
estudantes em que o trabalho foi desenvolvido, era composta por 28 crianças, estudan-
tes de um 2º ano do ensino fundamental, numa faixa etária entre 7 e 8 anos, em fase 
inicial de alfabetização. 

Tendo como objetivo desenvolver um trabalho que envolvesse os estudan-
tes de forma significativa na aprendizagem da leitura e da escrita, foram propostos 
três projetos diferenciados – iniciados em períodos diferentes, porém desenvolvidos 
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concomitantemente. Os projetos eram três: “Sacola Literária”, “Sujeitos leitores conta-
dores de história” e “A amizade com o pequeno príncipe” e foram desenvolvidos até o 
final do ano letivo.

Projeto “Sacola Literária”: a leitura em família 

A atividade de leitura na escola pode ser realizada de diferenciadas formas no espaço 
da escola: nos inícios de aula pelo professor e em outros dias pelos estudantes, no pátio da 
escola em algum lugar aconchegante, na biblioteca, dentre os inúmeros títulos possíveis 
de serem explorados. E, além de ser feita na escola, também é importante que seja feita em 
casa com as famílias.

Com o objetivo de convidar as famílias para ler com os estudantes em casa, a fim de 
se tornarem partícipes dos processos da aprendizagem da leitura, propus no mês de maio 
de 2013, o projeto “Sacola Literária”. A sacola literária configura-se como uma sacola de 
tecido com materiais de leitura variados1 que atendessem aos possíveis interesses de lei-
tura nas casas das crianças. Devido ao número de estudantes da turma, foram organizadas 
duas sacolas, com a mesma quantidade e variedade de materiais para que as crianças da 
turma tivessem mais oportunidade de levá-las para suas casas durante o período letivo.

As sacolas, com seu variado conjunto de materiais escritos, eram levadas pelas crian-
ças em dias determinados. A cada dois dias, a partir de um sorteio, duas crianças tinham 
a oportunidade de levá-las para casa. Essa prática tornou-se bastante interessante porque 
as famílias das crianças ficaram envolvidas com as leituras compartilhadas. As crianças 
ficavam ansiosas para levar as sacolas e as que traziam faziam relatos de quais materiais 
foram explorados pela família. 

O sorteio era feito a partir de crachás com o nome das crianças, após a reorganização 
dos materiais da sacola. Todas as crianças da turma levaram-na para suas casas em mais 
de uma ocasião e os materiais eram atualizados e modificados para que todos tivessem 
acesso a novos materiais. 

“Sujeitos leitores contadores de história”: leitura como prática social

A postura do professor que oferece bons materiais de leitura aos estudantes e que 
valoriza essa atividade, explorando-a de diferenciadas formas, está comprometida com 
um ideal de educação para uma sociedade mais igualitária e democrática, voltada para 
a socialização do conhecimento e para a formação de sujeitos mais leitores e, por isso, 
mais críticos em relação à própria vida e à condição sócio-política-econômica em que 
estão inseridos. 
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Ler para os alunos muito tem a ver com a formação de escritores. Quanto mais expe-
riências de leitura, quanto mais referenciais a que os estudantes têm acesso, mais ideias 
podem surgir em suas produções de autoria. Só é possível que os estudantes escrevam suas 
próprias produções textuais quando sabem como elas se organizam e quando possuem 
uma série de experiências para compor de forma autoral os próprios registros. 

Nessa direção, outra prática desenvolvida com os estudantes da turma se refere à pro-
posição da atividade leitora com outras turmas da escola. Desde o início do ano escolar, 
as crianças da turma manifestavam o desejo de se apresentarem de diferenciadas formas 
para a própria turma: adoravam contar piadas, ler histórias, poesias e livros feitos por elas, 
e também adoravam cantar e dançar. Tendo em vista esse desejo da turma em apresentar-
-se, em várias ocasiões e de diferenciadas formas, e a fim de valorizar essas expressões da 
turma, propus às crianças que também se apresentassem lendo e contando histórias, ini-
cialmente para a própria turma. 

Essa proposta embasou-se na prática de leitura diária para as crianças. A leitura de his-
tórias é proposta a partir do objetivo de utilizar a prática da leitura como prática de fruição. 
A leitura na escola, feita diariamente, de diferentes materiais justifica-se pela importância 
do acesso das crianças a diferentes materiais literários. A leitura do texto pelo texto, da obra 
pela obra, prática importante para ampliar as experiências de leitura das crianças, principal-
mente daquelas que não têm acesso a esses materiais fora da escola. A leitura por fruição 
também é importante em uma turma de alfabetização para que as crianças gostem da ativi-
dade da leitura, descobrindo-a como uma atividade prazerosa nesse processo de aprender 
a ler e a descobrir o que os livros têm de maravilhoso a nos dizer.

Figura 1. Crianças da turma no pátio, em atividade de leitura.

Fonte: arquivo da autora.
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A partir da leitura em sala de aula para os colegas de turma – atividade muito bem 
aceita pelas crianças, que se sentiram muito motivadas nessa atividade – elas mesmas 
propuseram que também contassem histórias para outras turmas da escola. A contação 
de histórias para outras turmas foi uma proposta inicialmente voltada para o primeiro 
ano do ensino fundamental, do turno da manhã, pois muitos deles já conheciam a pro-
fessora referência, já que haviam sido estudantes desta turma no ano anterior.

Com esse objetivo, as crianças iniciaram a seleção de obras a serem lidas, ensaia-
ram e realizaram a leitura de histórias na turma. Após dois estudantes da nossa turma 
terem lido para a turma do primeiro ano, outras turmas também foram convidadas a 
ouvir nossas histórias. As crianças leram histórias para as diferentes turmas da escola, 
do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. 

A contação de histórias exigiu que realizássemos um processo de votação pelas 
crianças para decidirem quais estudantes iriam fazer a leitura nas turmas convidadas a 
ouvi-las, diante do grande número de estudantes que queriam ler para outras turmas. 
Esse processo de votação era corriqueiro na turma, que escolhe as crianças para ler his-
tórias para as turmas convidadas. 

O material enviado pelo Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), por ser de extrema qualidade e por ter um significativo número de obras inte-
ressantes, favoreceu a escolha dos títulos pelas crianças em sala de aula, nos momentos de 
leitura. A contação de histórias pela professora, partir desse acervo de obras, influenciou 
a escolha das crianças na seleção do que ler. Geralmente as obras escutadas nos momen-
tos de leitura eram as obras escolhidas por eles para serem lidas para outras turmas, fato 
que pode ser um indicador do quão prazeroso fora o momento de contação de histórias.

Esse movimento das crianças da turma de lerem histórias para outras turmas da 
escola contribuiu de forma significativa para valorizar os estudantes que estavam em 
diferentes níveis da aprendizagem da leitura. Os que já liam fluentemente se sentiam 
valorizados por lerem para outras turmas, sejam elas de faixa etária menor, igual ou 
maior (1º, 2º e 3º anos). Para eles, era tornar a aprendizagem da leitura reconhecida por 
outros e voltada a um objetivo social, que se justificava pelo prazer de ler e de ouvir 
histórias. A proposição de ler para outras turmas incentivou também aqueles estudan-
tes em processo de aprendizagem da leitura e da escrita, pois os estimulava a aprender 
a ler diante de um objetivo concreto a alcançar: ler histórias para outras crianças. Isso 
pôde ser observado pelo interesse das crianças que estavam em níveis diferenciados do 
processo de aprendizagem da leitura e tinham o desejo de participar dessa atividade, 
apesar de estarem em diferentes níveis dos processos de aprendizagem da leitura. 
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Figura 2. Estudante da turma lendo uma história para outra turma da escola. 

Fonte: arquivo da autora.

As turmas que receberam os estudantes leitores foram convidadas a visitar nossa 
sala de aula para também contar/ler histórias, fato que, de acordo com as professoras 
das turmas, motivou as crianças na busca por aprender a ler para também contar his-
tórias para a nossa turma. 

Amizade com o “Pequeno Príncipe”: histórias e atividades afins

Aliado a estas práticas que buscavam valorizar a atividade de leitura na escola e com 
as famílias em casa, e devido a algumas dificuldades nas relações interpessoais entre as 
crianças, o trabalho com a história do Pequeno Príncipe (1943), de Antoine Saint Exu-
péry, foi proposto para abordar o tema da amizade. 

A história do Pequeno Príncipe surgiu como um elemento fundamental para traba-
lharmos as amizades na turma, no sentido de fortalecê-las e incentivá-las. A história foi 
abordada dentre outros desenhos relacionados, em aulas com sessões cinema de dese-
nhos infantis. Dentre os desenhos assistidos por eles, indaguei sobre o conhecimento 
que tinham a respeito da história do personagem. Para a minha surpresa, já conheciam 
a história, mas numa versão atualizada, diferente da transmitida na década de 1990, 
que havia apresentado a eles. 

Com base nas histórias do “Pequeno Príncipe”, realizamos uma série de ativida-
des voltadas para os sentidos possíveis de serem trabalhados. Para isso, assistimos os 
desenhos da história do Pequeno Príncipe e discutimos os sentidos das aventuras que o 
personagem vivenciava sempre comprometido em ajudar os demais, a partir do princípio 
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da amizade. Além disso, valorizando a leitura da história, li a obra “O Pequeno Príncipe” 
para as crianças em forma de “história-novela”, lendo pequenos trechos, em forma de 
capítulos, para terem acesso à literatura original do livro de Antoine Saint-Exupéry (1943).

Figura 3. Pequeno Príncipe. 

Fonte: arquivo da autora.

O tema da história nos remeteu também para o trabalho sobre os planetas visitados 
pelo personagem, já que os desenhos assistidos apresentam as aventuras que vivenciava 
nos diferentes planetas. Cada um dos estudantes, nessa perspectiva, criou um planeta 
com bolas de isopor, massa de modelar e imaginação, para esperar a visita do Pequeno 
Príncipe ao planeta inventado por eles. Essa experiência foi bastante significativa, pois 
vários planetas foram criados, dentre eles o “Planeta Amor”, o “Planeta Saúde”, o “Pla-
neta Amizade”, dentre outros que revelaram a sensibilidade das crianças em criar um 
planeta melhor do que este em que vivemos, para esperar a visita do Pequeno Príncipe. 
Esse trabalho foi realizado inicialmente com desenhos e depois construído com bolas 
de isopor, apresentado em exposição na “Semana Pedagógica” da Escola, evento que se 
configurou revelador de práticas desenvolvidas pelos estudantes da escola no ano letivo.

Além de criarem planetas individuais, propus que, em grupos, criassem planetas 
para pendurar na sala, feitos inicialmente com papel cartaz e depois com bolas de iso-
por. Essa proposta se fundamenta no interesse de fazer as crianças criarem universos 
possíveis, diferenciados, para que também possam, como o personagem da história, 
viajar por eles. Com os planetas suspensos na sala, cada criança criou um palitoche 
com a sua imagem e pode viajar nos diferentes planetas criados pelos grupos da turma. 
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As demais professoras da turma, a professora de Artes Visuais e a professora Volante, 
também se envolveram com a proposta, construindo materiais e trabalhando nessa pers-
pectiva com as crianças. 

A chegada do Pequeno Príncipe na escola trouxe consigo a ideia de que ele iria viven-
ciar aventuras nas casas das crianças da turma. Assim, logo que ele chegou, o personagem 
passou a visitar as crianças e as famílias que foram convidadas a recebê-lo e a registrar as 
aventuras vivenciadas. O personagem foi para a casa de todas as famílias dos estudantes 
da turma em uma sacola que continha o livro original da história, um DVD com desenhos 
e o diário do Pequeno Príncipe. Esse diário continha as informações sobre o trabalho desen-
volvido e sobre o próprio personagem. Cada criança tinha garantido um espaço no diário 
para fazer registros sobre os dias que o personagem passou em sua casa. 

As crianças esperaram ansiosas a sua vez de o levarem para suas casas. A ida do Pequeno 
Príncipe para as casas das crianças seguiu a lógica da Sacola Literária, em que as crianças leva-
vam o Pequeno Príncipe e ficavam dois dias com ele. O projeto teve início no mês de agosto 
e foi desenvolvido até o final do ano letivo, para que todos tivessem garantida a sua vez.

Além dessa proposta, realizamos diversas atividades coletivas e individuais voltadas 
à leitura e à escrita. Dentre elas, a escrita coletiva de cartas ao Pequeno Príncipe antes de 
sua chegada à escola; escritas individuais sobre o personagem; e registros sobre as aven-
turas vivenciadas em um diário de campo. Realizamos também a escrita sobre os planetas 
inventados, individual e coletivamente e outras atividades relacionadas. A escrita com obje-
tivos para além do exercício da escrita é defendida por Soares (2004), quando nos alerta 
sobre a importância de propor atividades que tenham sentido para os alfabetizandos. De 
acordo com Soares (2004, p. 14), 

[...] a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita 
– a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o 
letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes e indissoci-
áveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto da e por meio de práticas sociais 
de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento [...].

O trabalho sobre os princípios da história foi realizado no sentido de valorizar a ami-
zade, o cuidado nas relações com o outro e com o lugar onde vivemos. O personagem, 
ao cuidar do seu planeta, cultivando sua Rosa e outras flores que lá existiam, incentivou 
o cultivo de flores em sala de aula, convidando todos os estudantes a cuidar das plantas 
na escola. Foram realizadas experiências com cultivo de sementes e o plantio de flores, 
que foram regadas diariamente pelas crianças. O trabalho cotidiano pelo respeito nas 
relações entre as crianças foi uma prática assumida desde o início e se desenvolveu até 
o final do ano, tendo em vista o objetivo de promover a constituição de um grupo de 
estudantes mais empáticos e solidários. 
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Considerações finais

Trabalhar na escola com a leitura e a escrita exige a prática intencional do profes-
sor alfabetizador. A proposição de atividades sem uma justificativa pedagógica torna 
o trabalho do professor uma prática mecânica, intuitiva, voltada a preencher o tempo 
na escola com exercícios estéreis e enfadonhos. A escola é um espaço onde as crianças 
devem aprender a ler e a escrever, no qual a leitura e a escrita sejam entendidas como 
instrumentos políticos, trabalhados a partir de objetivos significativos para os estudantes. 
Conforme Freire (1989), a educação é um ato político porque, fundada em determinada 
perspectiva filosófica, está a favor de interesses mais progressistas ou mais conservado-
res. Nessa lógica, os processos de alfabetização, o ensino da leitura e da escrita na escola 
podem ser também compreendidos como instrumentos políticos a favor de determina-
dos modelos de educação, de homem, de sociedade. Nessa relação,

[...] uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, 
portanto contra quem ou contra o quê, fazemos a educação, e de a favor de quem e do quê, 
portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política. Quanto mais 
ganhamos esta clareza através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade 
de separar o inseparável: a educação da política (FREIRE, 1989, p. 15, grifos do autor).

Para além do bê-á-bá, a alfabetização é um processo que deve envolver professores e 
estudantes em práticas significativas, em projetos de trabalho que evidenciem princípios 
e valores importantes para a vida em sociedade, para a formação humana e para a for-
mação de sujeitos mais críticos e capazes de ler não só as palavras, mas o mundo em que 
vivem (FREIRE, 1987). 

As práticas desenvolvidas na escola foram importantes para que os estudantes se sentis-
sem motivados na aprendizagem da leitura e da escrita. O fato de terem o objetivo de ler para 
outras crianças, de levarem materiais de leitura da escola e de explorarem esses materiais com 
suas famílias valorizou as atividades que estávamos desenvolvendo em sala de aula. Todos se 
sentiram mais importantes, mais valorizados e mais desafiados a aprender a ler: pois tinham 
objetivos a alcançar, seja ler para outras crianças, seja ler para seus pais e irmãos em casa. 

O trabalho com a história de Saint-Exupéry foi muito interessante por envolver as 
crianças com a escrita dos registros dos passeios do boneco em suas casas. A história traba-
lhada a partir de pequenos filmes, de materiais escritos e de atividades relacionadas com as 
Artes Plásticas foi muito motivadora para as crianças alfabetizandas. Demonstravam inte-
resse em realizar as atividades e as famílias foram convidadas a participar nesse processo. 

É certo que quanto mais a escola promover espaços que valorizem a leitura e a escrita 
como instrumentos políticos e sociais, que deem autonomia aos sujeitos para ler e escre-
ver em contextos mais significativos, mais os tornarão habilitados a intervir na realidade, 
como homens e mulheres mais capazes de ler sua realidade e escrever novas história em 
cenários menos sombrios que os contemporâneos.
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Notas

1 Os materiais da Sacola Literária se configuram como gibis, revistas, jornal, livro de receitas, livro de pintar, dicio-
nário infantil, livro de curiosidades, de piadas, de poesias, de adivinhações, livros de histórias, dentre outros.
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ABSTRACT: The article aims to discuss issues of assessment and 
self –assessment in school environment, projecting thoughts on 
forms and possibilities of rupture in the “new old” concepts of 
evaluation processes. It presents an experiential report on evalua-
tion by means of Reflective Portfolio (RP) in classes of final years of 
elementary education and the contributions of its use in evaluation 
processes. The portfolio has proved to be an enriching experience, 
full of possibilities for students and teachers to identify potentialities 
and weaknesses. 

Keywords: Assessment. Self-assessment. Reflexive Portfolio.

RESUMEN: El artículo tiene como objetivo discutir cuestiones de la 
evaluación y de la autoevaluación en el ambiente escolar, lanzando 
reflexiones respecto a las formas y posibilidades de ruptura en los 
"nuevos viejos" conceptos de procesos evaluativos. Presenta relato 
de una experiencia sobre evaluación por medio de la utilización de 
Portafolio Reflexivo con clases de años finales de la enseñanza fun-
damental y las contribuciones de su utilización en los procesos de 
evaluación. El portafolio se mostró una experiencia enriquecedora, 
repleta de posibilidades para que el alumno y el profesor identifi-
quen sus potencialidades y fragilidades. 

Palabras clave: Evaluación. Autoevaluación. Portfolio Reflexivo.

Introdução

“Conhece-te a ti mesmo”
(SÓCRATES apud EGG, 2009, p. 6)

A máxima socrática descrita por seus discípulos, principalmente Platão, aponta 
a preocupação da inter e intra relação humana e as discussões sobre verdade 
e conhecimento. Segundo Foucault (2004), devemos incorporar essa relação 

humana à estratégia mais geral do cuidado de si pautado na verdade e na ética. Cuidado 
em si, conhecer a si como forma de desenvolver a consciência sobre o que mudar, alme-
jando a melhoria das relações para comigo, com o(s) outro(s) e com a sociedade à qual 
pertenço em meu tempo. Então, na Grécia, há mais de 400 anos a.C, Sócrates sugeria a 
autoavaliação como necessária à adaptação do homem ao mundo quando adotou o afo-
rismo “conhece-te a ti mesmo”. A frase, que se encontra inscrita na entrada do templo 
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de Delfos em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia, teria sido 
tomada por Sócrates para desenvolver sua filosofia.

 Até hoje, principalmente na área da filosofia, ouvimos muito sobre a máxima 
de Sócrates, instituindo-se várias denominações, desdobramentos e ramificações, sendo 
alguns deles a autoavaliação, a avaliação, a metacognição. Estas percorrem algumas áreas 
do conhecimento, tais como a psicologia e o ensino. Também observamos o implemento 
de estratégias, procedimentos, ferramentas e processos que possibilitam o encontro do 
desenvolvimento do conhecimento e autoconhecimento por meio da avaliação.

Quando falamos em autoconhecimento e avaliação, voltamos a atenção ao Portfólio 
reflexivo como estratégia significativa de avaliação e autoavaliação dentro dos processos 
de ensinar e aprender no ambiente escolar. Sua utilização exige um olhar atento aos movi-
mentos do cotidiano escolar, tomada de consciência e decisões que, por vezes, tornam-se 
obstáculos à compreensão. Exige a desacomodação, a desconstrução de conhecimentos 
para ressignicá-los e reconstruí-los a partir de experiências já vivenciadas. Exige aban-
donar a zona de conforto, aventurando-nos por um mundo de possibilidades.

Desacomodação necessária

“Dói a história, dói o esforço, dói a mudança.
A dor já não é sofrimento, é uma cáustica virtude

imposta pelo roteiro da vida”
(PECCI, 1986, p. 147)

 Conhecer e conhecer-se, avaliar e auto avaliar-se em uma busca incessante de 
superação da inércia, do lugar comum instaurado nos processos de ensinar e aprender, 
pode tornar-se doloroso. Doloroso por exigir trabalho, pesquisa, crítica e autocrítica, 
vontade e disponibilidade para exploração, criação e recriação, frustração. Depende 
de metodologias, instrumentos avaliativos, coleta e processamento de dados que pos-
sam indicar um caminho certo (ou não). Doloroso por exigir rupturas, mudanças, 
acompanhamento da evolução tecnológica, da dinâmica social. Doloroso por ser neces-
sário abandonar o modelo cômodo tradicional onde o professor era o transmissor de 
conhecimento, através da cópia e repetição, substituindo este modelo pela mediação 
participativa, dialógica entre professor, aluno e conhecimento. Doloroso, por exigir o 
abandono da zona de conforto, embrenhando-nos por trilhas e escaladas desconheci-
das ou evitadas ou, ainda, até então ignoradas.

Neste contexto, a análise dos instrumentos avaliativos pode servir como aliada ao 
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas cotidianas, ampliando a visão do professor e 
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do aluno. Ainda pode ser utilizada como ferramenta de auto avaliação profissional, de 
questionamentos aos argumentos e metodologias docentes, que, por vezes, serve para 
um aluno e pode não servir para outro, visto a heterogenia nas salas de aulas. 

Não podemos sucumbir ao enfoque tradicionalista da avaliação, de argumento clas-
sificatório, punitivo, diagnóstico de sucesso ou de fracasso do aluno, decretando seu 
avanço ou retenção na mesma etapa de ensino. Será necessário sujeitar ao aluno repetir 
um ano na mesma disciplina, com o mesmo professor, os mesmos conteúdos e as mes-
mas metodologias que não surtiram efeito para ele? Ademais, deverá, neste período, 
repetir as demais disciplinas em que foram atingidos os objetivos?

Avaliar e avaliar-se não configura um consenso simples ou tranquilo. Trata-se de 
um processo complicado, tanto para os que se dedicam às teorias quanto para quem se 
envolve com a prática avaliativa (SOBRINHO, 2004). Principalmente porque implica pro-
porcionar uma reflexão que venha a gerar mudanças, superações, crescimento. Implica a 
busca por aperfeiçoamento constante de possibilidades de aprendizagem e de desenvol-
vimento, pela desconstrução e reconstrução de conhecimentos, respeitando a diversidade 
dos atores no cotidiano escolar (ALBERTINO e SOUZA, 2004). Avaliar exige respeito 
para com o aluno, para com o processo de sua aprendizagem e para o próprio educa-
dor e sua profissão. Exige repensar a qualidade dos desafios oferecidos pelo professor 
ao aluno em uma perspectiva de superação dos próprios limites. Avaliar incide em deci-
sões e escolhas individuais quanto as de grupo. Segundo Sem (2003, p. 5),

[...] no contexto individual, a imparcialidade pretende remover as influências ten-
denciosas representadas pelos objetivos, interesses ou preconceitos de um indivíduo, 
em oposição não apenas àqueles de outros membros de algum grupo do qual faça 
parte (podem ser muitos, como nacionalidade, classe, profissão, etc.), mas também 
aos de indivíduos estranhos a eles. A imparcialidade aberta é uma exigência para 
que os pontos de vista dos outros, quer eles pertençam ou não ao mesmo grupo 
específico, recebam uma atenção adequada.

 

Paradigmas da avaliação 
 
Em um país como o Brasil, os sistemas de ensino mostram-se descentralizados 

política e institucionalmente, gerando reformas educacionais e sistemas de monitora-
mento e controle impulsionados pelas mais diversas razões (FERNANDES, 2004). Nas 
últimas décadas, a preocupação com a qualidade do ensino gerou propostas e sistemas 
de avalição como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Provinha Brasil, 
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), Exame nacional do Ensino Médio (Enem), 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes). Os sistemas são instaura-
dos como mecanismo para subsidiar os processos de formar e monitorar as políticas 
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públicas, responsáveis por apontar caminhos ao aprimoramento das ações de melhoria 
da aprendizagem (CASTRO, 2009). 

 Aliado a isto, há dois paradigmas em todas as etapas do ensino. O primeiro, con-
cebendo-o segundo a lógica de mercado e a avaliação como forma de controle; e outro, 
como um bem público, avaliado pela produção de sentidos. Tais paradigmas acabam 
possibilitando uma epistemologia e um modelo de avaliação com fundamentos cientí-
ficos, ideologias e efeitos na vida social, política e econômica. Neste campo avaliativo, 
de acordo com Sobrinho (2004), podem-se encontrar múltiplas referências e também 
contradições. 

A avaliação poderia possibilitar o afastamento da mera classificação, permitindo a 
análise da aprendizagem e a reorganização dos processos de ensinar e aprender, favore-
cendo a reflexão, a crítica e a expressão de ideias (ALBERTINO e SOUZA, 2004). Ainda 
podemos entender a avaliação como um ato desafiador ao professor e ao aluno ua 
reflexão de experiências vividas, na elaboração e reformulação de hipóteses. De acordo 
com Hoffmann (1993), é a possibilidade de direcionamento para um saber enriquecido, 
emergindo pela determinação em uma conduta de curiosidade, buscando, analisando, 
desconstruindo, reconstruindo, reinventando-se a cada dúvida. A prática de avalia-
ção é um ato dinâmico, no qual o professor, em coparticipação com o aluno, por meio 
do diálogo e do respeito, compromete-se com a construção do conhecimento (SORDI, 
1995). Este conhecimento seria construído a partir de saberes que fizessem sentido na 
vida cotidiana do aluno ou apenas para ultrapassar uma etapa exigida pelo sistema? 
Além disso, pergunta-se: Será que avaliamos nossos alunos durante 13 ou mais anos 
de estudo para prepará-los a concursos em um turno de um ou dois dias? Ou poderí-
amos tentar entender o que a vida poderia oferecer ou compartilhar com estes alunos 
em uma formação de respeito aos seus desejos ou interesses? 

Meirieu (1994, p. 16) aponta que, como função classificatória, a avaliação constitui-
-se num instrumento estático. que

[...] não é tudo; não deve ser o todo, nem na escola nem fora dela; e se o frenesi 
avaliativo se apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a 
imaginação, desencorajar o desejo, então a patologia espreita-nos e a falta de pers-
pectivas, também. 

Entretanto, avaliar alunos implica a imparcialidade acerca de problemas, potencia-
lidades, desafios, mais dúvidas do que certezas (FERNANDES, 2004). Implica o estudo 
sobre o desenvolvimento cognitivo. Segundo este autor, implica analisar o que se passa 
atualmente com a avaliação das aprendizagens, em suas mais diversas dimensões, para 
que se possam identificar linhas de ação que venham a contribuir com a democratização, 
modernização e melhoramento do sistema educativo (FERNANDES, 2004). Oportuna-
mente, abordamos a questão da imparcialidade e cabem as seguintes reflexões: somos 
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imparciais quando praticamos nossa docência? Somos imparciais quando avaliamos os 
processos de ensinar e aprender? Somos imparciais quando nos auto avaliamos? Ou, 
ao contrário, seguimos a parcialidade de métodos, apostilas, de conhecimentos exigi-
dos por uma ou outra instituição?

Instrumentalizando

“Só sei que nada sei”
(SÓCRATES apud EGG, 2009, p. 6)

Por muito tempo professores recorreram a provas que, segundo Luckesi (1991), 
não passavam de instrumentos de ameaça e tortura prévia dos alunos, podendo refletir 
mais tarde, inclusive, na vida profissional destes. Machado (1995) comenta que a rigidez 
demasiada e a pressão por parte do professor pode causar pânico no aluno, provocando 
o “branco” por nervosismo no momento da avaliação oral ou escrita, favorecendo, assim, 
a estigmatização, os traumas, com consequências por vezes irreversíveis.

A avaliação inclui o direito do aluno de participar em todo o processo, que, segundo 
Fleuri (1994, p. 98), "é o momento privilegiado de criticidade e criatividade coletiva", 
onde o aluno poderá sanar dúvidas e também questionar. Esta criticidade e criatividade 
coletiva naturalmente encaminham à compreensão e auto compreensão sobre o conhe-
cimento - também chamado de metacognição.

Apesar de o termo metagognição ser relativamente recente na literatura, Sócrates já 
o referenciava, assim como Spinoza, ao proferir que “também, se alguém sabe alguma 
coisa, então ele sabe que ele sabe disso, e ao mesmo tempo sabe que sabe que sabe”1 
(WEINERT,1987, p. 2). Ambos atentavam para o autoconhecimento. A metacognição 
ou metaconhecimento é a consciência sobre o próprio processo de aprendizagem ou 
o conhecimento do conhecimento (FIGUEIRA, 2003). Para John Hurley Flavell (1970) 
é conhecimento que o sujeito tem sobre o seu próprio conhecimento. E para Nisbett e 
Shucksmith (1986), é como se fosse o nosso “sétimo sentido”. Somos seres únicos, singu-
lares, exclusivos, como nossas impressões digitais e, portanto, com maneiras singulares 
de ver o mundo e aprender com e através dele. A partir do momento que desvendamos 
a maneira como aprendemos, podemos nortear todos os nossos saberes. Algumas pes-
soas aprendem mais facilmente quando escrevem, outras lendo, outras colocando em 
prática o conteúdo da aprendizagem, escutando, discutindo, a sós ou em grupo, ouvindo 
música, pesquisando na web, e poderíamos talvez escrever páginas sobre as diversas 
maneiras possíveis que mais se adaptam a uma pessoa mais que a outra. Porém, se há 
uma maneira singular de aprender em cada pessoa, cada aluno, podemos acenar para 
uma maneira singular de avaliar cada aluno, cada professor. E esta maneira não deve 
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servir ao controle, seleção ou punição e tampouco seguir em apenas um sentido. Mas, 
como uma via de mão dupla em coparticipação professor e aluno, favorecendo a com-
preensão de ambos sobre os processos de ensinar e aprender, sobre o conhecimento e 
a maneira como se processa em cada um, para repensarmos o que seria uma avalia-
ção significativa. Todavia deveria servir para que o professor pudesse se auto avaliar, 
se reavaliar, se reinventar constantemente, na busca de metodologias e instrumentos 
que venham a colaborar com cada aluno e com seu próprio aperfeiçoamento dentro de 
suas singularidades. 

A exemplo de Foucault (2004), que tem um olhar voltado para a singularidade, 
para aquilo que dos acontecimentos foi excluído, não dito, não apresentado (BENETTI, 
2010), o professor necessita do pleno exercício deste olhar atento, na busca por pistas 
que possam elucidar as maneiras singulares de nossos alunos na produção de conhe-
cimento. Se ainda não conseguimos ouvir “o que não foi dito” ou tido como verdade, 
podemos atentar para o que nossos alunos dizem, escrevem, pensam, por meio de fer-
ramentas como o Portfólio Reflexivo.

Portfólio Reflexivo

Para nortear a prática pedagógica em uma escola da rede pública de ensino no 
interior do estado do Rio Grande do Sul, as informações foram coletadas sobre o conheci-
mento produzido a partir de cada aula, junto aos anos finais do ensino fundamental por 
meio do Portfólio Reflexivo. O Portfólio utilizado consistiu em quatro perguntas, respon-
didas pelos alunos ao final de cada aula, em seus cadernos, sobre os temas abordados. 
As perguntas foram as mesmas para todas as aulas: O que eu sabia? O que eu aprendi? 
O que ainda preciso aprender? Como posso utilizar este conhecimento?

As respostas exigiam a subjetividade produzida por cada aluno dentro da heteroge-
nia da sala de aula e, portanto, respeitada pelo professor. Em casa deveriam apresentar 
o Portfólio aos pais ou responsáveis, discutir com eles os argumentos e somente na aula 
seguinte apresentá-lo à análise do professor . O instrumento avaliativo foi empregado 
durante todo o ano letivo de 2017, aliado a outros instrumentos, como trabalhos em 
grupo, apresentações de trabalhos, atividades individuais e coletivas. 

Mesmo que em um primeiro momento as questões do Portfólio pareçam simples, 
as respostas descortinaram revelações importantes para uma análise ampla dos sujei-
tos envolvidos nos processos de ensinar e aprender. Também funcionaram como um 
feedback aos pais ou responsáveis sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula e o 
interesse dos filhos a respeito dos temas abordados. Quando este questionário retornou, 
o professor também teve seu feedback sobre o acompanhamento dos pais ou responsá-
veis, pelos alunos, sobre o nível de compreensão e interesse a respeito do assunto na 
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visão de cada aluno. Isso permitiu reestruturar metodologias, estratégias e/ou conteú-
dos para um melhor desenvolvimento e aproveitamento do aluno. Também permitiu 
auxiliar o aluno na descoberta de como ele aprende, pois o instrumento avaliativo foi 
utilizado a partir de questões a serem respondidas pelo aluno. Assim, procuramos não 
utilizar as mesmas estratégias ou metodologias durante todo o período, alternando as 
aulas com o auxílio de vídeos, exploração do espaço escolar e seu entorno, jogos, ques-
tionários, grupos de discussão, trabalhos em grupos, produção de materiais diversos, 
apresentações de temas para outras turmas em formatos diversos1. A partir de cada 
atividade, percebemos reações diversas e efeitos diferentes em cada aluno. Enquanto 
alguns alunos apreciaram vídeos de documentários, não desviando olhares, lançando 
questionamentos coerentes sobre o conteúdo, outros alunos mostraram-se indiferentes. 
Outros ainda demonstraram desaprovação e desinteresse por meio de conversas para-
lelas que não diziam respeito à aula, brincadeiras, desenhos nos cadernos, e assim por 
diante. Houve alunos que preferiram um bom livro, outros uma discussão em grupo, 
outros escrevendo, escutando música, pesquisando na internet.

Com o portfólio foi possível conhecer um pouco mais sobre cada aluno, sua família, 
suas rotinas cognitivas, sociais, seus interesses e desinteresses, perspectivas, afinida-
des e inter-relações com colegas e professores. Assim, podemos inferir que um Portfólio 
Reflexivo contempla a produção da subjetividade dos alunos de forma contínua, ade-
quando-se ao conhecer e ao conhecer-se, para que juntos – professor e aluno – consigam 
desvendar suas maneiras de compreensão e produção de conhecimento em cumplici-
dade. Ainda se apresenta como um instrumento avaliativo que permite conhecer com 
detalhes o aluno e também como fomento à sua própria compreensão e produção de 
subjetividade. Serve, ainda, como um convite à nossa autoavaliação como educadores, 
pesquisadores, mediadores e balizadores dos caminhos possíveis a percorrer para a com-
preensão do aluno a respeito do mundo que o rodeia e suas interações. 

Considerações como um convite a avaliar

“A minha alma está armada e apontada para cara do sossego
pois paz sem voz...

paz sem voz não é paz é medo [...]”
(O RAPPA, 2009)

A reflexão sobre o processo de avaliação sempre sugere alguns questionamentos, 
tais como: por que o aluno não aprende? Avaliamos para promover ou julgar o aluno? 
Enquanto professores, sabemos avaliar e nos auto avaliar? O que entendemos acerca dos 
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processos de avaliação? Respostas a estas dúvidas ainda se apresentam como desafios 
a serem explorados, discutidos, compartilhados e, por vezes, geram mais questiona-
mento e desconforto. 

A avaliação deveria ser um momento de “fôlego”, uma pausa para repensar a prá-
tica e retornar a ela, como um meio de julgar a prática. Utilizada como uma função 
diagnóstica, pode ser um momento dialético do processo para avançar no desenvolvi-
mento da ação, do crescimento para a autonomia e competência. 

Sabemos que mudanças não ocorrem por decreto e sim pela construção cultural, 
pelas revoluções e rupturas de paradigmas. E, para não transformar o processo ava-
liativo em patologia, nos cabe o convite a um novo olhar sobre a avaliação voltado ao 
conhecer e conhecer-se, implicando fundamentalmente a mudança de atitude, o descon-
forto, a discução, mas também o fazer. É deixar as conjugações no futuro do pretérito e 
recorrer ao presente. Fruto da imparcialidade de conceitos e pré-conceitos, de escolhas 
menos individuais e mais coletivas, com suas tomadas de decisões também em grupo.

Avaliação e auto avaliação por meio do Portfólio Reflexivo mostrou-se uma experi-
ência enriquecedora, repleta de possibilidades para aluno e professor. Por meio dele, 
o professor balizou a seus alunos alguns caminhos possíveis para encontrar respostas 
às dúvidas, ditas ou não, mas disfarçadas nas entrelinhas. Também, a cada argumento 
oferecido pelo aluno foi possível reestruturar os conceitos de ensinar e aprender, em 
cumplicidade com ele, significando, ressignificando, reinventando-se a cada avaliação 
e auto avaliação. O trabalho com o Portfólio Reflexivo oportunizou um confronto de teo-
rias, práticas e possibilidades no momento de planejar a prática pedagógica. Estimulou 
a pesquisa, a busca pelo conhecimento, bem como permitiu o exercício do olhar atento 
aos movimentos cotidianos da sala de aula em busca de sinergia. 

Mas, até que ponto estamos dispostos a acrescer um trabalho a mais no rol de ins-
trumentos e métodos avaliativos? Será que nós, professores, estamos “aptos” para nos 
auto avaliar dentro deste processo? Podemos inferir que este campo avaliativo abriga 
ainda um vasto percurso a ser desbravado, cheio de surpresas, armadilhas, encantos e 
dúvidas, que, necessariamente, serão enfrentados para que possamos evoluir nas prá-
xis dos processos avaliativos de ensinar e aprender.

Recebido em: 15/10/2017, reapresentado em: 26/04/2018 e aprovado em: 27/05/2018

Notas

1 Texto original: “also, if somebody knows something, then he knows that he knows it, and at the same time 
he knows that he knows that he knows” (Spinoza: 1632-1677, in Weinert, 1987, p. 2).
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2 Enquanto um grupo apresenta o conteúdo em forma de teatro, outro grupo prefere criar a letra de uma 
canção, um happ. Outro grupo parte de uma maquete, e assim por diante.
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Normas de publicação

A Revista Retratos da Escola (publicação semestral da Escola de Formação da CNTE- Esforce) 
propõe-se a examinar a educação básica e o protagonismo da ação pedagógica no âmbito da 
construção da profissionalização dos trabalhadores da educação, divulgando e disseminando 
o conhecimento produzido e estimulando inovações. A Revista destina-se à publicação 
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de experiências de práticas pedagógicas, formação e valorização dos profissionais da 
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Processo de avaliação: Os originais serão submetidos à apreciação prévia do comitê editorial. 
Se aprovados, os textos serão encaminhados à avaliação por pareceristas (no mínimo dois) 
vinculados à temática relativa ao texto enviado. Será adotado o sistema duplo-cego (blind 
review), onde os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omitindo-se também 
perante estes os nomes dos autores. Os pareceristas poderão recomendar a aceitação ou 
negação do artigo, ou poderão sugerir reformulações, que deverão ser atendidas pelo autor. 
Em caso de artigo reformulado, ele retornará ao parecerista para avaliação final.

Quesitos para avaliação dos artigos: Originalidade, relevância, atualidade e pertinência do 
tema; consistência teórica e revisão de literatura; procedimentos metodológicos e consistência 
da argumentação; estruturação, aspectos formais e redação.

Apresentação formal dos originais:

1. Todos os metadados solicitados pelo sistema para todas as modalidades de submissão 
devem ser adequadamente preenchidos, sob pena de o artigo não ser considerado.

2. Além do texto, deve ser carregado no sistema, como documento suplementar e não junto 
ao texto, uma carta de identificação do(s) autor(es), contendo os seguintes dados:

a) Título e subtítulo do artigo;

b) Nome(s) do(s) autor(es);

c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico para contato;

d) Titulação e vínculo institucional;

e) Uma declaração atestando a originalidade do texto.

 3. Os textos deverão ser redigidos na ortografia oficial e digitados no processador de textos 
Word for Windows estando em formato (.doc ou .docx), fonte Times New Roman, tamanho 
12, espaço 1,5 e em folha tamanho A4 e que não contenham marcações.

 4. O texto do artigo, incluindo título, resumos, palavras-chaves, notas e bibliografias, deverá 
ter entre 20.000 e 35.000 caracteres (considerando os espaços). No preparo do original, deverá 
ser observada a seguinte estrutura:
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a) Título e subtítulo do artigo.
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espaços) e as palavras-chave, que identificam o conteúdo do artigo, devem ser no mínimo três 
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c) Não deve haver nenhum tipo de identificação autoral no corpo do texto.
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ser feitas no corpo do texto em estilo AUTOR/Data: página. Exemplo: (SILVA, 2007:89);

f) As fontes das quais foram extraídas as citações também devem ser indicadas no corpo 
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DO/A AUTOR/A, ano de publicação da obra, número de página/s da citação. Exemplo: 
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 7. Referências bibliográficas: devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), sendo ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor.

a) A lista de referências bibliográficas completas deve ser apresentada ao final do texto e 
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Edição do Autor, 2006. Disponível em: xxxxxxx. Acesso em: 18 nov. 2008.

Capítulo de livro

MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a 
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Teses

FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores 
brasileiros. 1998. 303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo.

Artigo assinado (jornal)

FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.

Artigo não assinado (jornal)

EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São 
Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 5.
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Matéria não assinada (revista semanal)

CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005.

Decretos, leis

BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: xxxxxx. Acesso em: 19 nov. 2008.

Constituição Federal

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988.

Relatório oficial

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.

Gravação de vídeo

COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro: 
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.

CD-Rom

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-
ECONÔMICOS. Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.

Trabalho apresentado em evento
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In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, 
Brasília. Desafios para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 
2001.

Trabalho apresentado em evento (em meio eletrônico)

 SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In: 
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: xxxxx. 
Acesso em: 20 nov. 2008.

Observações gerais: ao autor principal de cada artigo serão fornecidos três (3) exemplares 
do fascículo em que seu trabalho foi publicado; em artigos de coautoria ou com mais de dois 
autores, cada autor receberá um (1) exemplar. A revista não se obriga a devolver os originais 
das colaborações enviadas e informa que o conteúdo dos textos publicados é de inteira 
responsabilidade de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do comitê 
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