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PREFÁCIO

As discussões acerca das políticas públicas educacionais são recorrentes no 
cenário brasileiro, tendo em vista, um sistema educacional relativamente jovem.                
Alterações no sistema de ensino e nos currículos são observadas frequentemente, 
gerando impactos na organização dos espaços escolares, na vida acadêmica dos 
estudantes e em toda comunidade envolvida no processo de educação formal. O 
atendimento ao que preconiza o Plano Nacional de Educação (proposto a cada 10 
anos) vai ao encontro de mudanças, muitas vezes, estruturais da educação escolar, 
sendo necessário repensar estratégias para a garantia do direito à educação que é 
assegurado pela Constituição Federal e ao princípio de: “garantia de padrão de qua-
lidade” definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 

Sendo assim, é salutar discutir e analisar os impactos que essas políticas pú-
blicas educacionais, promulgadas na última década, geram na educação básica che-
gando até a educação superior.

 Entendendo que, por meio de políticas públicas educacionais são pensados 
os currículos, os quais dão sustentação a formação dos diversos níveis de ensino, o 
objetivo deste livro é compartilhar percepções/evidências a respeito da organização 
curricular em todas as áreas da educação desde a Educação Infantil; Ensino Funda-
mental; Ensino Médio; Educação Profissional e Tecnológica e Ensino Superior, tanto 
presencial e/ou a distância, abrangendo também as diferentes modalidades: Educa-
ção Especial, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola. En-
tão, nesta obra, você também é convidado (a) a pensar sobre as mudanças ocorridas 
nos últimos anos em todos os níveis de ensino. 

 Ademais, cabe a nós, pesquisadores da educação, compartilharmos os resul-
tados e as inquietações trazidas pelas investigações realizadas nesta temática tão 
cara e essencial para condução da educação escolar brasileira que tem como uma 

das finalidades: “o pleno desenvolvimento do educando.” (LDB, 1996).

Desejo a todos/as ótimas leituras e inquietudes!

 Juliane Paprosqui

Doutoranda em Geografia – UFSM

Técnica em Assuntos Educacionais – PROGRAD - UFSM
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INTRODUÇÃO

 A Base Nacional Comum Curricular (2017) tem suas raízes na Lei de Diretrizes 

e Bases de 1996 (LDB N. 9394/96), que trata no artigo vinte seis (26) a necessidade 

dos currículos do ensino fundamental e médio possuírem uma base nacional comum, 

está ancorada também nas atualizações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997) e na necessidade do atendimento as metas instituídas no Plano Nacional de 

Educação, promulgado pela Lei n. 13005/2014, que reforçava a necessidade de uma 

diretriz basilar para educação básica no país. No entanto, a que se levar em consi-

deração que todos os documentos citados foram previamente definidos em conjunto 

com organismos internacionais, tais como Banco Mundial (BM) e Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o que para Hidalgo (2008, p. 133) há 

“comprometimento dessas agências internacionais com o desenvolvimento do modo 

de produção capitalista em se forjar um sistema de ensino que atenda às necessida-

des impostas pelo mercado de trabalho.”  

 Desta forma, no ano de 2017, a base foi instituída por meio da Res. CNE/CP N. 

02 como:

 
[...] documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progres-
sivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos 
no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos 
sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas 
instituições ou redes escolares. (BRASIL, 2017, p. 1)

 Nesse sentido, a BNCC é um documento balizador que apresenta “um conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais” (BRASIL, 2017, p.7), porém, 

essenciais para quem? Será que essa Base atenderá as necessidades dos povos 

campesinos? Se estes são guiados por uma realidade que difere do espaço urbano? 

Ademais, partindo para uma contextualização da Educação do Campo, esta 

surge a partir da necessidade de pensar uma educação para as populações campe-

sinas, resultado da luta dos trabalhadores do campo e suas organizações por uma 

política educacional que atendesse aos interesses dos campesinos posicionando-se 

contra o modelo hegemônico ditado pelo estado. 

Para que essa educação fosse formalizada, se fazia necessário pensar em po-
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líticas públicas educacionais que dessem sustentação às reivindicações. Então, um 

dos primeiros movimentos nacionais foi a Articulação Nacional por uma Educação 

do Campo, fruto da primeira “Conferência Nacional por Uma Educação Básica do 

Campo”, ocorrida na cidade de Luziânia, Goiás, no ano de 1998. Essa conferência foi 

organizada por diversas entidades, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – MST, por meio do Iterra; a Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura – Unesco; o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– Unicef; a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e a Universidade de 

Brasília – UnB. 

A partir de então, foram impulsionadas a existência de espaços de discussões, 

grupos de trabalho e políticas públicas, que deram base para o surgimento de diretri-

zes voltadas à Educação do Campo.

 Têm-se então, como exemplos de legislações: as Diretrizes Operacionais para 

Educação do Campo criadas em 2002, a Resolução CNE/CEB n. 2 de 2008 que es-

tabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, complementando 

as Diretrizes Operacionais instituídas anteriormente, o Decreto Presidencial n. 7352 

de 04 de novembro de 2010 que dispõe sobre a política de Educação do Campo e o 

PRONERA (Instinto pelo atual governo), definindo as características das escolas do 

campo, bem como o que é considerado população do campo. 

Ressalta-se que discussões sobre a Educação do Campo, a partir da primeira 

conferência, avançaram tendo como pano de fundo a compreensão de que a Edu-

cação do Campo não é uma formação mercadológica, na qual o sujeito é percebido 

somente como um suporte à existência de um determinado produto específico.  

A Educação do Campo é um processo que gravita em torno dos direitos so-

ciais, políticos e econômicos dos cidadãos, respeitando a diversidade sociocultural e 

econômica das comunidades, sendo assim, não pode acontecer pela simples trans-

posição dos modelos educacionais urbanos para o espaço rural, fato que talvez uma 

base nacional curricular não consiga atender a essas especificidades.

Desta forma, entendendo que a essência da Educação do Campo é a luta por 

uma escola pública que promova uma educação emancipadora para seus sujeitos 

e que a BNCC busca uma padronização dos currículos com as aprendizagens es-



12

senciais em cada etapa da Educação Básica é que se apresenta este artigo com o 

objetivo de: averiguar as aproximações (se existem) e distanciamentos entre uma po-

lítica e outra, entendendo se há possibilidade de consolidação de uma Base Nacional 

Comum para Educação no/do campo, quando este tem uma realidade direcionada 

não pelo mercado, mas, pelos elementos da produção e vida camponesa. 

Metodologicamente trata-se de uma pesquisa qualitativa, para atingir o objetivo 

proposto, primeiramente, recorre-se à pesquisa bibliográfica, verificando produções 

existentes a respeito das temáticas, embasando-se em autores tais como: CALDART 

(2012); ALENTEJANO & FIGOTTO (2012); FREITAS (2018); ARROYO (2004). Pos-

teriormente, à pesquisa documental cujas fontes foram: Base Nacional Comum Cur-

ricular (2017), Resoluções CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002 e CNE/CEB 2, de 28 

de abril de 2008, Plano Nacional de Educação 2014/2024, os quais deram suporte 

para análise das possíveis aproximações e distanciamentos entre as políticas para 

Educação Básica no campo. 

De início, foi realizada a pesquisa bibliográfica das temáticas, trazendo apon-

tamentos acerca da Educação do Campo e dos movimentos que a consolidaram, a 

definição de políticas públicas para educação e a influência de organismos interna-

cionais, bem como a mercantilização da educação. Posteriormente foi possível refle-

tir com base nas legislações, as aproximações e distanciamentos entre a BNCC e as 

Diretrizes Operacionais para Educação do Campo. Finalizamos com considerações 

a respeito de toda a discussão.

DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO – BREVES CONTEXTUALIZAÇÕES 

Em trinta anos de história a Educação do Campo se constitui como uma polí-

tica nacional consolidada e atacada o tempo todo pelas forças contraditórias a este 

modelo educacional, principalmente pela hegemonia do capital, mas como essa edu-

cação não nasce do governo e sim tem suas bases na resistência dos movimentos 

sociais é de sua natureza também carregar a bandeira da luta, da persistência e do 

ideal de uma educação de qualidade voltada para as populações campesinas. 

Para a compreensão do local onde a educação do campo se efetiva, é impor-

tante estabelecer algumas definições de espaço e território. Para Fernandes (2005) 
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se faz necessário ter a clareza de que todo território é um espaço nem sempre geo-

gráfico, mas, pode ser um espaço, social, político, cultural, dentre outros, pois, esses 

espaços estão contidos no espaço geográfico. Então, seguindo este viés o mesmo 

autor afirma que os “territórios são, portanto, concretos e imateriais [...] a mobilidade 

dos territórios imateriais sobre o espaço geográfico por meio da intencionalidade de-

termina a construção de territórios concretos” (FERNANDES, 2005, p.28).

Seguindo as ideias e leituras de Fernandes (2008) o Município se encaixaria 

em um primeiro território, de governança, gestado pelo estado, que também disputa 

território com privado, podendo destruir a comunidade e a escola, ou entender como 

pode resistir. A escola seria um segundo território, pois, é uma fração do primeiro 

com outra relação social dentro de uma escala. A professora os alunos e as pessoas 

formam o terceiro território e são fluxos, pois, estão em movimento dentro do espaço. 

No que tange ao território camponês, onde a educação do campo se efetiva, o 

mesmo autor salienta que este  

É o Lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas 
constrói sua existência. O território camponês é uma unidade de produção 
familiar e local de residência da família, que muitas vezes pode ser constituída 
de mais de uma família. Esse território é predominantemente agropecuário, e 
contribui com a maior parte da produção de alimentos saudáveis, consumidos 
principalmente pelas populações urbanas. (Fernandes, 2012, p. 744)

Evidenciando assim, que o campo é um lugar5 de vida, trabalho, cultura, luta, 
resistência e afirmação, no qual diferentes sujeitos e culturas estão inseridos. “O ter-
ritório, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder” (RAF-
FESTIN 1993, p. 50).

Nesse sentido é dever do Estado reconhecer que a população do campo tem 
direito a uma educação diferenciada daquela oferecida na cidade. Isso extrapola a 
noção de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos 
sociais e a formação integral desses indivíduos, que necessitam de uma educação 
que pense em estratégias e princípios emancipadores e que não seja vista apenas 
como mera reprodutora de um sistema capitalista e hegemônico, mas que possa dar 
possibilidades de escolha para que estes sujeitos permaneçam no campo. Nesse 

5  Utilizamos o conceito de Yi Fu Tuan (1983). Para este autor os lugares são centros aos 
quais são atribuídos valores e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, 
descanso e procriação.
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aspecto, Caldart (2012) afirma que: 

A realidade que produz a Educação do Campo não é nova, mas ela inaugura 
uma forma de fazer seu enfrentamento. Ao afirmar a luta por políticas públicas 
que garantam aos trabalhadores do campo o direito à educação, especial-
mente à escola, e uma educação que seja no e do campo [...]. (CALDART, 
2012, p.259)

Então, para se legitimar como modalidade de educação, tem em algumas le-

gislações, bases legais que a sustentam a exemplo das Diretrizes Operacionais da 

Educação do Campo, Res. CNE/CEB n. 01 de abril de 2002, que traz dentre outros 

elementos, a identidade da escola do campo, sendo “definida pela sua vinculação às 

questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes pró-

prios dos estudantes, na memória coletiva [...]” (Res. CNE/CB, 2002, p.01).

Apesar de a Diretriz enfatizar que a identidade das escolas do campo está na 

vinculação às questões inerentes a sua realidade, o que se observa nos documentos 

posteriores a esta diretriz ainda são aspectos ligados à necessidade de afirmação. 

Isso pode ser percebido no relatório do INEP lançado em 2007, que pontua dificul-

dades enfrentadas, tais como: instalações físicas insuficientes, dificuldade de aces-

so pela falta de transporte escolar, tanto para professores quanto para alunos, falta 

de professores habilitados e falta de conhecimento especializado sobre políticas de 

educação básica para o meio rural, o que reflete em currículos inadequados que pri-

vilegiam uma visão urbana de educação e desenvolvimento, dentre outros (BRASIL. 

MEC/INEP. 2006).

Sendo assim, no ano de 2008 é lançada pelo Conselho Nacional de Educação 

a Res. n. 02 com diretrizes complementares àquelas de 2002, contendo normas e 

princípios para operacionalização da Educação do Campo. Esta resolução vai ao 

encontro de que trabalhar com conteúdos relacionados com a realidade vivenciada 

no dia a dia de seus educandos é uma das premissas que fundamentam a educação 

do campo, levando em consideração que estes sujeitos acima de tudo também são 

sujeitos de direitos, possuindo, portanto, direito a uma educação de qualidade, que 

consiga estabelecer relações com seu modo de vida, com suas crenças e costumes, 

enfim com sua identidade campesina. Nesse sentido, Caldart (2016) salienta que
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[..] Não se pode pensar a Educação do Campo sem pensar a educação dos 
camponeses porque a base da Educação do Campo está no trabalho cam-
ponês, familiar e associado, e no desafio de ajudar no seu fortalecimento, 
mesmo sob as ameaças constantes e cada vez mais fortes de sua destruição 
pelo capital. (CALDART, 2016, p.93)

No Estado do Rio Grande do Sul, as legislações que amparam a educação 

do campo avançaram nos últimos anos e culminaram com o Parecer n. 02/2018, 

elaborado pela Comissão Temporária da Educação do Campo, dando origem pos-

teriormente à Resolução nº 342/2018, que consolida as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica nas Escolas do Campo estabelecendo condições para a oferta no 

Sistema Estadual de Ensino e caracterizando, dentre outros, a educação do campo, 

conforme segue:

III – educação do campo: compreende a Educação Básica em níveis (Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental – anos iniciais e finais e Ensino Médio) e 
diferentes modalidades, a Educação de Jovens e Adultos, Educação Profis-
sional e Tecnológica, destinando-se ao atendimento às populações do campo 
em suas mais variadas formas de reprodução da vida. (Res. 342/2018, p.01)

Notadamente muito se avançou em termos de legislações, regulamentações e 

pareceres no decorrer de mais de 20 anos da primeira conferência que deu origem 

ao amplo debate nacional em torno dessa temática. Porém, os desafios para de fato 

realizar uma educação do/no campo aumentam a cada nova legislação educacional 

lançada, uma delas é a Base Nacional Comum Curricular publicada no ano de 2017, 

que traz desafios relacionados aos conteúdos que devem ser ensinados/apreendidos 

em todo sistema básico de educação, que discorreremos mais adiante. 

O BANCO MUNDIAL E A SUA INFLUÊNCIA NA DEFINIÇÃO DE                               
POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
 

O Banco Mundial (BM) exerce uma forte influência sobre a política brasileira e 

junto aos seus diversos setores, entre eles, a educação. A partir da década de 1990, 

foi crescente a influência deste organismo nas orientações e definições das políticas 

educacionais, as quais foram prontamente aceitas e executadas pelos últimos gover-

nos brasileiros.
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Segundo Marilsa Miranda Souza (2014),

O banco intervém na educação brasileira por meio da imposição de políticas 
educacionais e de empréstimos a programas e projetos educativos que fazem 
parte da reforma estrutural do capitalismo. Essas políticas se expressam cla-
ramente por meio da legislação brasileira. Por meio da legislação, se orienta 
todos os setores da educação e seus objetivos. (SOUZA, 2014, p. 127)

Diante do pretexto de que, a justiça social é tão importante quanto garantir a 

estabilidade econômica dos países, assim o Banco Mundial tem como meta crucial 

levar o desenvolvimento de países subdesenvolvidos. 

Para o Banco Mundial investimento em educação é a melhor forma de aumen-

tar os recursos dos pobres (CORRAGIO, 1996). A educação é tratada pelo Banco 

como medida compensatória para proteger os pobres e aliviar as possíveis tensões 

no setor social. Além disso, ela é tida como uma medida importante para a contenção 

demográfica e para o aumento da produtividade das populações mais carentes. Daí 

depreende-se a ênfase na educação primária, que prepara a população, principal-

mente feminina, para o planejamento familiar e a vida produtiva (FONSECA, 1998).  

O investimento em educação é entendido como uma forma de compensar à 

situação de pobreza que os países se encontram ao passar pelos ajustes econô-

micos, trata-se de um mecanismo fundamental na aquisição de um novo padrão de 

acumulo do capital.

O interesse da instituição é financiar e obter taxas de retorno e estabelecendo 

critérios de investimentos, portanto, compreender os critérios que irão determinar os 

conteúdos a serem avaliados, uma vez que a escolha sobre o que avaliar tem reper-

cussões sobre os currículos e o cotidiano escolar.

Segundo Lauglo (1997) o Banco Mundial da ênfase às habilidades cognitivas: 

linguagem, ciências, matemática e, adicionalmente, habilidades na área de comuni-

cação, assim nessa seleção, diversos outros conhecimentos são deixados de lado. 

Deixando claro que defende explicitamente a vinculação entre educação e produtivi-

dade, a partir de uma visão economicista.

‘Para que os países da América Latina se tornem competitivos no mercado 
internacional, é necessário que disponham de talentos para difundir o pro-
gresso técnico e incorporá-lo ao sistema produtivo. É imprescindível a apren-
dizagem mediante a prática, o uso de sistemas complexos e a interação entre 
produtores e consumidores’. (Miranda, 1997)
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A concepção de educação, entendida pelo Banco Mundial para os países como 

o Brasil, é voltada exclusivamente para os resultados, pautada em capacitação e 

treinamento técnico das massas pobres para inserção no “mundo do trabalho”, ou 

seja, ativar as capacidades produtivas e a “promoção do uso produtivo do trabalho”, 

por meio das competências e habilidades adquiridas no processo educativo (capital 

humano). Assim, preconiza-se uma forma específica de educação para a redução da 

pobreza, “ao aumentar a produtividade dos pobres” (BANCO MUNDIAL, 1996, p.1).

É ressaltada pelo Banco Mundial (2010) uma maior colaboração dos governos, 

sobretudo, pela ampliação dos testes padronizados de avaliação e mensuração da 

educação (resultados), assim para o Brasil próximos passos das políticas de educação 

devem ser de: 

1) manter o rumo atual das políticas centrais dos últimos 15 anos (a equali-
zação de financiamento do FUNDEB, a mensuração de resultados do IDEB, 
e as transferências condicionais de renda do Bolsa Família). 2) se concentrar 
na eficiência de gastos ao invés de metas para gastos mais altos, o que pode 
piorar os riscos de perda da qualidade do gasto e a corrupção no sistema. 3) 
criar incentivos de mais recursos para os estados que integrem os sistemas 
escolares estaduais e municipais e menos incentivo federal direto para pe-
quenos sistemas escolares municipais. 4) aproveitar o ‘laboratório de ação 
educacional’ brasileiro através de avaliações de impacto de programas ino-
vadores e promoção de políticas e práticas com base em evidência. (BANCO 
MUNDIAL, 2010, p. 8)

Os referidos controles de resultados são analisados a partir dos instrumentos 
de avaliação como: SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), IDEB (Índi-
ce de Desenvolvimento da Educação Básica), Prova Brasil, etc. Nesse sentido, se 
firmam as políticas e programas do imperialismo capitalista como estratégias de do-
minação ideológica, reestruturação produtiva e maiores exigências na exploração da 
força de trabalho.

Podemos perceber, de forma notória, que a educação brasileira é amplamente 
orientada a se aprofundar na lógica neoliberal sendo pela busca incessante por resul-
tados ou pelo modelo tecnicista. O objetivo não é que o aluno aprenda, mas sim que 
atinja os padrões idealizados a ele aplicados. Observa-se com o neoliberalismo edu-
cacional um sucateamento na educação o que transforma o ensino raso, ineficiente 
e precário justamente pelos cortes de verbas e falta de investimentos. 

Segundo o Jornal Extra Classe (2017) o Banco Mundial ataca o ensino público 
brasileiro propondo redução em investimentos na educação básica e superior onde 
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a classifica e estigmatiza como ineficiente, ainda recomenda a introdução imediata 
da cobrança de mensalidades nas universidades públicas e mira na destruição deste 
patrimônio educacional, cultural e científico nacional.

Em 2014 os cortes e as políticas educacionais estão comprometendo, propo-
sitadamente, as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-
2024), amplamente discutidos. Este PNE, em plena vigência, apontou a necessidade 
de aumentar os investimentos em educação dos atuais 5,5% para 10% do PIB até 
2024. Porém, o Banco Mundial em consonância com a equipe econômica do governo 
na ocasião, através deste relatório, pressiona o Brasil a reduzir os investimentos na 
educação pública em 1,5% do PIB, retrocedendo aos patamares da década de 1990 
(4% do PIB). 

Entre 1993 e 2004 foram concedidos, somente para o governo brasileiro em-
préstimos para financiar 124 projetos em diferentes áreas que ultrapassaram a ordem 
dos 14 bilhões de dólares, e deste total 9,21% foram destinados à educação básica 
para o desenvolvimento de projetos nas mais variadas regiões do país (TORRES, 
1996).

Segundo Nelson Amaral (UFG), pesquisador em financiamento da educação, 
considerando-se o valor médio aplicado no contexto do Fundeb – de R$ 1.986,92 – 
ou os valores divulgados para o Brasil pela OCDE, que engloba os recursos de todas 
as fontes – US$/PPP 1,696.00 pre-primary e US$ 2,304.00 nas outras etapas da 
educação básica –, verifica-se que estes são muito distantes dos valores médios da 
OCDE, de US$/PPP 6,426.00 e US$$/PPP 8,511.00, respectivamente. Os valores do 
Brasil somente foram os maiores que os da África do Sul e, em relação ao das etapas 
posteriores, foi superior ao México.

Ao analisarmos o contexto educacional regido pelo Banco Mundial se percebe, 
de forma geral, que os projetos educacionais são elaborados por indivíduos menos 
capacitados para essa função, geralmente profissionais de ordem mais técnica além 
do que não compreendem as reais necessidades da educação. O direcionamento 
dos projetos está sempre em torno do custo x benefício, que jamais leva em conta a 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 Como cita Altmann (2002), 
 

O BIRD defende explicitamente a vinculação entre educação e produtividade, 
a partir de uma visão economicista. Segundo a Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe - CEPAL -, para que os países da América Latina se 
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tornem competitivos no mercado internacional, é necessário que disponham 
de talentos para difundir o progresso técnico e incorporá-lo ao sistema pro-
dutivo.

MERCANTIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A mercantilização da educação pode ser interpretada como uma característica 

da sociedade burguesa em conformidade ao capitalismo que, na sua atual conjun-

tura, se trata de uma descaracterização da educação pública. Todo o processo pe-

dagógico de ensino e aprendizagem estão envolvidos em um formato padronizado 

e institucionalizado seguindo as burocracias governamentais e constitucionais. No 

Brasil esses processos têm por finalidade atingir metas predefinidas e aliadas aos 

sistemas de avaliação pertinentes a elas conformadas às execuções dos projetos a 

esse fim destinados. 

Segundo Lukács (2012) uma das principais características do sistema capita-

lista se dá em sua mercantilização, num processo denominado como coisificação, 

processo através do qual tudo é rebaixado à condição de mercadoria, inclusive o 

homem e suas próprias relações.

 A educação é tratada como um negócio, uma mercadoria, um produto com-

preendido como compra e venda de valor de mercado definido e especulado. Sur-

preendentemente esta forma de se “manusear” a educação está em conformidade 

com a lei que abre precedentes para que se desenvolva esse modelo.

Para Meszáros (2002),

As instituições mais fundamentais da sociedade são atingidas por uma crise 
nunca antes sequer imaginada. A crise estrutural da educação tem estado 
em evidência há já um número de anos nada desprezível. E aprofunda-se a 
cada dia, ainda que esta intensificação não assuma a forma de confrontações 
espetaculares.

A sociedade capitalista encarregou-se de transformar em mercadorias os ser-

viços públicos e sociais como de assistência médico-hospitalar e de educação em 

todos os níveis.

Segundo Lessa (2005) vivermos em uma sociedade que se reproduz enquanto 

uma ‘imensa coleção de mercadorias’ faz com que a mercadoria seja a relação social 

predominante entre os indivíduos. Como, entre as características decisivas da mer-

cadoria, está o desprezo da utilidade dos produtos do trabalho na mesma proporção 
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do predomínio do lucro (o predomínio do valor de troca sobre o valor de uso), uma 

sociedade mercantil é aquela na qual a produção tem por objetivo não as necessida-

des humanas, mas o lucro.

Höefling complementa,

[...] entendo educação como uma política pública social, uma política pública 
de corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente 
por seus organismos. As políticas sociais – e a educação – se situam no in-
terior de um tipo particular de Estado. São formas de interferência do Estado, 
visando a manutenção das relações sociais de determinada formação social. 
Portanto, assumem “feições” diferentes em diferentes sociedades e diferen-
tes concepções de Estado. É impossível pensar Estado fora de um projeto 
político e de uma teoria social para a sociedade como um todo. (HÖEFLING, 
2001)

No Brasil a educação pertence à concepção de um projeto político de governo 

que torna real um modelo de Estado Neoliberal, ou seja, uma mercadoria. Algumas 

mudanças ao longo do tempo forma consolidando a educação neoliberal, nessas es-

tão inseridas as prerrogativas políticas e econômicas para a isenção do Estado como 

provedor da educação pública de qualidade. A Constituição Federal de 1988, nos ar-

tigos de 205 a 214, que prescreve a normatização da educação, e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9394/96), que se definiu um conjunto 

de orientações gerais referentes à organização e à estrutura do sistema educacional. 

Na reforma da educação brasileira, [...] a inovação introduzida foi a orientação 
para resultados ou produtos. Fundou-se na concepção de que a adoção de 
mecanismos de mercado facilitaria a obtenção da eficiência e a eficácia dos 
serviços prestados e nos gastos públicos com a educação. A escola liberta do 
Estado deveria ser gerida como empresa. (NOMA; KOEPSEL, 2010)

Diante de uma observação mais aprofundada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

Lei nº 9.394/1996, trouxe uma configuração de ensino que beneficiou os interesses 

privados, principalmente os relacionados às Instituições de Ensino Superior (IES) 

particulares, com vertiginoso crescimento quantitativo para estas instituições.

A internacionalização, o empreendedorismo, os empréstimos, as fusões de 
corporações e as bolsas de valores invadiram o cenário da educação, subsi-
diados por documentos4 de organismos internacionais como a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
ganhando forma material nos acordos de livre comércio entre algumas insti-
tuições de ensino superior. (GOERGEN, 2010; SILVA JÚNIOR, 2002)
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O setor privado da educação foi sendo inserido no espaço público com a venda 

de materiais pedagógicos consumidos por docentes e discentes da rede pública.

No ensino básico, cresceu a venda de materiais pedagógicos e “pacotes” 
educacionais, que incluem aluguel de marca, pelo mecanismo de franquias, 
avaliação e formação em serviço do professor. Tais atividades são desenvol-
vidas por algumas das grandes redes de escolas privadas, como os Cursos 
Osvaldo Cruz (COC), Objetivo, Positivo e Pitágoras. Mais recentemente, esse 
grupo de instituições tem avançado sobre os sistemas públicos de educação 
básica, vendendo materiais apostilados para redes municipais e estaduais, 
tendo os mesmos sido avaliados no âmbito do programa nacional do livro 
didático (PNLD). (OLIVEIRA, 2009, p. 741)

As vinte maiores empresas educacionais comandavam aproximadamente qua-

torze por cento (14%) do mercado, em número de alunos, nos dias de hoje, essas 

mesmas empresas passaram a controlar  trinta e cinco por cento (35%) do mercado 

de educação superior, mostrando uma oligopolização do setor que tende a crescer 

ainda mais nos próximos anos (CONTEÚDO, 2010).

A educação tem conduzido à formação dos indivíduos ante a lógica da ideolo-

gia mercantil em instituições que almejam, mas que muitas vezes, não cumprem o 

papel de preparar o estudante para o mercado de trabalho, que irá atuar como mão 

de obra barata, e que deverá aprender a produzir em maior quantidade nos proces-

sos de produção, de forma disciplinada física e moralmente, com exatidão e conheci-

mento técnico, cumprimento estrito das funções, pontualidade, de cujo esforço maior 

se apropriará empresários e/ou industriais, ou mesmo o próprio Estado (FRIGOTTO, 

2009; GENTILI; FRIGOTTO, 2002).

Conforme destacado, no Brasil, depois do incentivo legal aos interesses priva-

dos na Lei de Diretrizes e Base teve a inserção de instituições educacionais no jogo 

dos mercados financeiros, sobretudo de algumas IES particulares, e a promoção da 

formação de grandes grupos empresariais de diferentes níveis e modalidades de 

ensino, beneficiando a desnacionalização com a entrada de capitais internacionais o 

que notoriamente está direcionando ao neoliberalismo ou a mercantilização da edu-

cação nacional. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada pelo Conselho Nacional 

de Educação em 2017 pressupõe genericamente que todos os sujeitos da cidade ou 

do campo terão seu direito à mesma educação consolidado imediatamente. Sendo 

assim, nesta sessão serão apresentados as possíveis aproximações e distanciamen-

tos entre a BNCC e as Diretrizes Operacionais para Educação do Campo uma vez 

que, esses espaços são guiados por uma realidade que difere do espaço urbano.

 Inicialmente a que se considerar que, em mais de 600 (seiscentas) páginas do 

documento que institui a BNCC o termo “Educação do Campo” aparece somente 01 

(uma) vez, sendo descrito como modalidade educacional que deve ser levada em 

consideração, assim como a Educação Indígena, na construção do currículo das es-

colas localizadas nos espaços rurais, porém, não aparece como isso se efetivaria na 

prática e/ou como se respeitaria a diversidade desses povos, sendo apenas tratadas 

as competências gerais para todo o sistema básico de ensino brasileiro. 

Para Sousa (2015, p. 324), o currículo é um conjunto que integra conteúdos 

essenciais para formação comum a todos os indivíduos, sendo assim, explica a base 

como “[...] uma política de currículo que objetiva a definição de conteúdos básicos no 

contexto de um projeto currículo nacional”. Cabe, no entanto, pensar que essa padro-

nização, assim como o autor também aponta em seus estudos, não leva em consi-

deração a subjetividade, a singularidade e a diversidade cultural do povo brasileiro, e 

neste sentido também não leva em consideração as singularidades e especificidades 

dos povos campesinos, destinatários da Educação do/no Campo, pois, para Caldart 

(2012) “No: o povo tem direito de ser educado no lugar onde vive; Do; o povo tem 

direito a uma educação pensada desde seu lugar e com sua participação vinculada à 

sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. (p.18).

 Seguindo no viés da concepção da identidade das escolas do campo, temos 

nas Diretrizes Operacionais a seguinte definição:

[...] A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às ques-
tões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 
próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 
ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em 
defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. (RES. 01, 2002 Art. 2º, p. 01)
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Com base nessa definição não é possível verificar como essa identidade se 

vincula às competências gerais definidas pela BNCC. Isso porque essas competên-

cias direcionam para o que deve ser aprendido e com que finalidade está sendo en-

sinado determinado conteúdo, o que despreza totalmente a identidade das escolas 

do campo, pois, estas se vinculam a questões inerentes a sua realidade.  Não que 

as escolas do campo sejam “ilhas” ou “alienadas” da realidade, muito pelo contrário, 

para não tornar seus educandos alienados a mesma deve estar vinculada a memória 

coletiva e a sua realidade local. 

Outro possível distanciamento da BNCC com as Diretrizes Operacionais para 

Educação do Campo é que, considerando a vinculação com a realidade local nos 

currículos os estudantes campesinos poderão não obter êxito no SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), por exemplo, uma vez que, essas avaliações ser-

vem como álibi para justificar a existência da BNCC e estão totalmente vinculadas as 

competências gerais elencadas nessa. 

 O artigo 7º das Diretrizes Complementares para a Educação Básica do Campo 

define em seu parágrafo primeiro que: “A organização e o funcionamento das escolas 

do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas quanto à sua ati-

vidade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas tradições.” (Res. 02, 2008, 

art. 7, p.02 grifo nosso), levando em consideração a padronização estabelecida pela 

BNCC isso é outro ponto de distanciamento de uma legislação e outra, uma vez que, 

as competências elencadas na base trata a formação do aluno como uma resposta 

as necessidades mercadológicas e da expansão do capital, o qual em espaços ru-

rais, desconsidera a cultura e tradição dos povos originários bem como as atividades 

econômicas visando apenas o lucro. Desta forma, a Educação do Campo, 

Combina luta pela educação com luta pela terra, pela Reforma Agrária, pelo 
direito ao trabalho, à cultura, à soberania alimentar, ao território. Por isso, sua 
relação de origem com os movimentos sociais de trabalhadores. Na lógica de 
seus sujeitos e suas relações, uma política de Educação do Campo nunca 
será somente de educação em si mesma e nem de educação escolar, embora 
se organize em torno dela. (CALDART, 2012, p.263-264)

 Sendo assim, a Educação do Campo tem em sua essência a luta contra a 

hegemonia do capital e a exploração da mão de obra que ocorre no campo e lega 

às populações campesinas a subalternidade em relação às grandes empresas que 



24

exploram e expropriam o território camponês. Assim, como frisado por Fernandes 

(2008) as conflitualidades evidenciadas no campo sempre se darão pelas forças con-

traditórias que atuam nesse território de um lado o capital representado muito forte-

mente pelo nome de Agronegócio e do outro os movimentos sociais e o campesinato 

a agricultura familiar que lutam pelo direito à vida e ao seu desenvolvimento social e 

a permanência no campo, sendo assim, observa-se mais um distanciamento entre 

uma política e outra, pois enquanto a BNCC considera que as:

Decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 
competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” 
(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valo-
res) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização 
desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver deman-
das complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho) (Grifo nosso). (BNCC, 2017, p.13)

 Os termos utilizados “indicação clara” e “saber fazer” remete-nos aos proces-

sos da preparação dos alunos para, como aponta Chaui (2017):

A ênfase mercantil e concorrencial que atinge todos os aspectos da vida, 
transformando direitos sociais em “serviços” a serem adquiridos, além de 
transformar cada indivíduo em um “vendedor de si mesmo” em um livre 
mercado.

 O que está totalmente na contramão dos ideais do trabalho cooperativo e co-

laborativo que identifica os sujeitos do campo envolvidos com a luta pela terra, pelo 

trabalho com dignidade que não se torna apenas um meio de sobrevivência, mas a 

própria vida associativa que se desenvolve nas comunidades campesinas. Eviden-

ciados nos estudos de Tardin (2012) quando sinaliza que:

O campesinato, ele se constitui a partir de uma diversidade de sujeitos sociais 
históricos que se forjaram culturalmente numa íntima relação familiar, comuni-
tária e com a natureza, demarcando territorialidades com as transformações 
necessárias à sua reprodução material e espiritual, gerando uma miríade de 
expressões particulares que, ao mesmo tempo, respaldam-se em elementos 
societários gerais, marcando sua humanização e humanizando a natureza, 
em um intricado complexo de agroecossistemas. (TARDIN, 2012, p.181)

Desta forma, o “saber fazer” para os povos campesinos, depositários da Edu-

cação do Campo vai além de um saber fabril, ou de um saber fazer para o mundo 
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do trabalho tecnológico, como colocado nas competências da BNCC, impulsionado 

pelo capital, mas, está ancorado em uma íntima relação familiar comunitária e com 

a natureza. 

A Educação do Campo busca uma formação emancipatória que promova en-

tre os sujeitos envolvidos um olhar crítico diante da realidade que se apresenta, tem 

em seu bojo o antagonismo as concepções de educação hegemônicas ditadas pelo 

capital que encerra em uma base nacional comum curricular conteúdos e competên-

cias que devem ser desenvolvidas em todos os cidadãos brasileiros não levando em 

consideração as especificidades locais e regionais, bem como, o modo de vida dos 

estudantes atendidos por ela. A educação do/no campo prima pela liberdade acima 

de tudo de escolha de quem optou pela vida no campo com dignidade e possibilida-

des de formular e executar um projeto de vida que possa estar integrado a um projeto 

de transformação social, o qual passa pela escola. 

Notadamente, mais uma vez, cabe a comunidade campesina na qual a escola 

se insere juntamente com os professores e alunos pensar um projeto pedagógico 

que por mais que atenda as demandas trazidas pela BNCC possam ressignificar o 

aprendizado para o seu contexto adequando as competências formativas para uma 

visão do funcionamento da sociedade e os mecanismos de dominação e subordi-

nação fortalecendo os camponeses para as lutas principais de resistência frente às 

políticas impostas e ditadas pelo capital em todos os aspectos da vida campesina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A história da educação brasileira foi marcada pela segregação de classes e 

desde os primórdios era destinada à burguesia não sendo igual para os filhos do pro-

letariado dos campesinos ou indígenas.  Uma educação que preparava para “pensar” 

era destinada a uma minoria e uma educação para o “saber fazer” destinada a gran-

de maioria da população. 

Com a publicação da Resolução CNE/CEB Nº. 01 de 03 de abril de 2002 um 

grande avanço na educação voltada para o campo foi conquistada, fruto dos movi-

mentos sociais e da luta das pessoas que vivem nesse espaço, representando um 

fato histórico, no entanto, muitos outros desafios foram sendo apresentados a partir 

da publicação desta legislação, que vão desde a sua efetiva implementação nas es-
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colas do campo, o fechamento de muitas delas, a falta de formação docente específi-

ca para isso até a criação em 2017 de uma Base Comum Curricular para a educação 

nacional que se apresenta com ideias contraditórias daquelas pensadas na Diretriz 

supracitada.

 A BNCC vem revestida de promessas de uma educação inovadora e igualitária, 

trazendo competências, que a primeira vista, parecem ser essenciais em qualquer 

sistema de ensino, porém, a partir de uma análise mais apurada dos movimentos que 

levam a construção da Base Comum Curricular percebe-se a grande influência dos 

organismos internacionais (Banco Mundial e Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento) os quais ditam há muito tempo aos países subdesenvolvidos as 

políticas de educação e para quem está deverá servir. 

Analisando também o documento da Base a partir de um olhar de como a Edu-

cação do Campo pode estar vinculada a esta se percebe que essa educação iguali-

tária está muito associada ao nivelamento para atender demandas do capital, pois, 

não trata a diversidade e a diferença que constitui a população brasileira, então, não 

é percebida a vinculação de uma e outra legislação.

Não evidenciamos nesse pequeno estudo realizado aproximações da BNCC 

com as Diretrizes Curriculares para Educação do Campo apenas distanciamentos in-

clusive já na essencial da construção destes dois documentos.  Enquanto um foi pen-

sado pela população que seria depositária desta educação, como é o caso da Edu-

cação do Campo o outro, BNCC, foi pensado a partir de organismos internacionais 

apoiados em políticas neoliberais que não só ditam as políticas educacionais para os 

países em desenvolvimento como as implementam com apoio do poder público. Des-

ta forma, entendemos que a luta e resistência pelo território da Educação do Campo 

continua a partir do enfrentamento de novos desafios para manter a identidade e a 

essência de uma educação que nasce no campo e se destina a esse.  
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Uma proposta contributiva para o Seminário “O Programa Cultura Viva e suas 

ações como objetos de estudo”, realizado no “Encontro Teia Brasil 2014” - reflexão, 

análise e crítica sobre as atividades de inclusão sociocultural relacionadas com os 

Pontos de Cultura em âmbito Nacional, tendo como foco as realidades observadas 

nos processos de transmissão de conhecimentos e capacitações artísticas, nas ati-

vidades denominadas “Oficinas Culturais”, suas práticas, resultados e perspectivas.  

A partir do seguinte tópico e temáticas: - Oficinas Culturais X Educação Artística no 

currículo escolar; - Realidades Estruturais das Oficinas – Abordagem Critica; e -   Re-

sultados e perspectivas em gestão compartilhada.

Dia desses, conheci uma arte-educadora e no decorrer dos assuntos iniciamos 

uma boa discussão sobre a Educação Artística no contexto curricular e nas práticas 

escolares atuais, desembocando naturalmente no advento da proliferação das tais 

oficinas artísticas. Após aquela conversa – não muito bem-acabada - decidi discorrer 

um pouco sobre o assunto num breve exercício crítico que a seguir apresento. 

A partir dessa abordagem e de outras anteriores, com vários arte-educado-

res, revendo as minhas passagens e atuações no âmbito da docência pedagógica e 

da função pública, como analista de projetos culturais, depreendo que, antes de se 

chegar às tais oficinas, faz-se necessário abordar uma questão, a meu ver, estrutu-

rante do problema. Não obstante os esforços, tanto de arte-educadores quanto de 

governos e Conselho de Educação, como a criação dos Parâmetros Curriculares e 

outros, o que se observa é que há uma extensa e complicada lacuna rumo ao ideal 

no tratamento do ensino das artes no Brasil. Uma esperada edição dos Novos Parâ-

metros Curriculares - NPC do MEC apresentou uma tentativa de solução, até certo 

ponto louvável, através da disciplina Educação, Arte e Movimento, descrita no seu 

livro nº 6. 

Consideramos louvável a possibilidade ali apresentada de se trabalhar, em 

primeiro lugar, os próprios arte-educadores, uma vez que propõe uma quebra de 

paradigmas no entendimento da educação artística, com reflexo direto em outras 

disciplinas, como a Educação Física, por exemplo. No entanto, a proposta sofre um 

problema de solução de continuidade, visto que, além de não instrumentalizar sufi-

cientemente a implementação da disciplina nos currículos escolares, também não a 

define oficialmente como matéria obrigatória do processo de formação acadêmico-
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-pedagógico dos profissionais. 

Ao mesmo tempo, também não se observa protagonismo suficiente por parte 

da classe desses educadores. Como consequência, me obrigo a apontar um outro 

paradigma relacionado à prática  que parece não querer se resolver, e que começa 

mais ou menos assim: o sistema diretivo da escola continua na velha e apática linha 

conservadora, onde as disciplinas que compõem a matéria Educação, Arte e Movi-

mento, são discriminadas em detrimento de outras, consideradas mais importantes, 

numa suposta escala hierárquica que oprime não só as disciplinas, mas também 

seus respectivos profissionais, com ênfase para os arte-educadores. Nesse contexto, 

a escola segue não dispensando o devido tratamento a esses profissionais. Eviden-

cia a discriminação quando, por exemplo, destina o pior espaço físico para acolher 

o ensino das artes. Ou seja, nesse caso, a sala de aula da disciplina de Educação 

Artística, quando existe, é quase sempre a última sala do último corredor, com porta 

e janelas viradas para a direção oposta ao restante do ambiente físico da escola, de 

modo a não atrapalhar a perfeita aplicação das outras disciplinas. 

Os arte-educadores – boa parte por falta de melhor preparo* - sem alternati-

vas, seguem cumprindo sua tarefa num ambiente de precariedade, a escola finge 

que aquele professor é tão importante quantos os outros professores, mas trata a 

disciplina como recreio e o arte-educador como tapa-buraco. O Professor não conse-

gue se mobilizar para resolver a situação, diante de suas demandas pessoais e das 

demandas da escola. Aos Alunos, resta figurar como vítimas, considerando-se que 

tal situação predomina no Ensino Fundamental, não havendo ainda na organicidade 

estudantil foco específico para enfrentamento do problema, bem como, para uma 

efetiva compreensão do valor da arte enquanto elemento imprescindível na formação 

cidadã.  Os pais dos alunos, por uma questão aparentemente óbvia, geralmente são 

mantidos alheios à questão. E quando cientes, também não participam como pode-

riam e, por consequência, não são envolvidos no processo educacional, e também 

não são compreendidos – pela escola e pelos professores – como elementos funda-

mentais no processo. 

Quanto à afirmativa de despreparo* de Professores na relação com seu ofício, 

nos baseamos num exemplo pontual, porém recorrente e flagrante. Durante as aulas 

iniciais do nosso exercício de arte-educador nas cadeiras acadêmicas de pedagogia 
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no Centro Universitário – UNICEUB, e na cadeira de artes cênicas na Faculdade 

de Artes Dulcina de Moraes, ambas em Brasília-DF, era comum ouvir daqueles gra-

duandos em arte-educação, frases e termos como:  ... eu até faço uns teatrinhos e 

umas “dramatizações-zinhas” com meus alunos nas minhas aulas na escolinha.... 

Tal forma de abordagem não deixa dúvidas de que esse futuro profissional ignora ou 

desconhece por completo a arquitetura teatral e seus elementos conceituais, além de 

revelar falta de noção da amplitude e do valor simbólico do seu ofício.

Dificuldades e conflitos à parte, a situação insiste em parecer ter se tornado 

normal, pela simples arguição de que “sempre foi assim e é muito difícil se reverter”. 

Resistente a essa postura, apresentamos aqui um texto provocador, que pode, tam-

bém, ser visto como um instrumento ilustrativo de apoio para se discutir novos parâ-

metros na atividade pedagógico-cultural.

Como nascem os paradigmas

Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro pu-

seram uma escada e, sobre ela, um cacho de bananas.  Quando um macaco subia a 

escada para pegar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que 

estavam no chão.   Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os 

outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia 

mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram 

um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo 

rapidamente retirado pelos outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o 

novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído, e o 

mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado, com entusiasmo, da surra ao 

novato. Um terceiro foi trocado, e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último 

dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco 

macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo na-

quele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles 

porque batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria:  “Não 

sei, as coisas sempre foram assim por aqui...” 

Como disse Albert Einsten, “é mais fácil desintegrar um átomo do que um pre-

conceito”... mas como alternativa a essa fragilidade, o professor, em plena conso-
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nância com a escola,  costumeiramente oferece aos seus alunos um habitual “pas-

seio” ao teatro. E é exatamente aí que geralmente a coisa se complica.  Dificuldades 

diversas não permitem, muitas vezes, ao arte-educador,  escolher e avaliar, com o 

devido cuidado, o espetáculo que seus alunos assistem.  Para além do espetáculo 

oferecido, há que se observar também a aplicabilidade - no campo da habilidade inte-

lectiva - a que deveria servir essa tal atividade externa. A habilidade intelectiva só se 

adquire a partir da experimentação aleatória, espontânea e constante. O resultado só 

será positivo, se for fruto dessa espontaneidade na experimentação.  Por isso, lidar 

com a habilidade intelectiva exige cuidados e responsabilidades que não poderiam 

se confundir e nem deveriam ser afetados pelos problemas da escola e do processo 

educacional. Mesmo em condições adversas, é preciso compreendê-las e tratá-las  

da melhor maneira, potencializar os recursos que temos ao nosso dispor, o que te-

mos pra hoje, mas ao invés disso, o que se observa é a proliferação dos chamados 

“Projetos Teatro-Escola” e das chamadas “Oficinas de Artes”, que geralmente não 

fazem mais que aproveitar as brechas deixadas pela legislação, pelo Estado e pela 

escola.  

Observamos também que nos “Projetos Teatro-Escola”, a maioria dos produto-

res e das Companhias Teatrais  não expressam a mínima preocupação com o pre-

ceitos educacionais e muito menos com a propagada formação de platéia, o que é 

muito comum nas justificativas, invariavelmente mal elaboradas  desses projetos. Os 

espetáculos oferecidos nessas atividades, tanto à luz da arquitetura teatral quanto 

à lógica de uma proposta pedagógica decente, se revelam sofríveis e desastrosos. 

Constituem-se, na verdade, reproduções mal arquitetadas e espetacularizadas de 

clássicas historietas ao estilo Broadway (A Bela e a Fera, He-man, Tartaruga Ninja 

etc.), que da forma como geralmente são reapresentadas, se revelam muito fora 

das realidades – inclusive intelectivas - daquele público alvo que, de repente, se vê 

obrigado a engolir o que não lhe agrada ou não lhe é no todo compreensivo, ou, que 

sempre é ofertado pela TV ou cinemas. Os espetáculos em questão, como resultado 

mais imediato e inevitável para o aluno - como público-alvo passivo – submetidos 

ainda ao olhar cortante e rigoroso do professor, acabam por se tornar um verdadei-

ro castigo, frustrando-se assim o exercício lúdico e até mesmo o passeio, sobrando  

para o aluno a perda do gosto pelo teatro, e aos pais perguntarem: “Como pode uma 
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criança que diz que vai ao teatro com os professores, não gostar de teatro?”.

As chamadas “Oficinas de Artes”, em igual contexto, aportam e se multiplicam 

incrivelmente como uma salvação da pátria.  E aqui, o diagnóstico não é menos 

preocupante. Daí as pertinentes questões que não querem se calar: “Oficina, de quê, 

mesmo? Prá quê, mesmo, a oficina?

II - Abordagem Crítica

Nossa atuação no âmbito da função pública de análise e acompanhamento de 

projetos socioculturais no Ministério da Cultura, nos permitiu observar mais de perto 

os contextos em que se apresentam e se realizam os incontáveis e múltiplos projetos 

de Oficinas de Artes, aos quais nos cabia avaliar e acompanhar. Quase sempre, os 

projetos recebidos se revelavam frágeis na análise preliminar. Os objetivos, as me-

tas físicas, as etapas de realização e as justificativas, cada vez mais nos parecem 

o “recorte-cola” de internet, que acabam por constituírem verdadeiros mosaicos de 

pretensões conceituais, notadamente destituídos da consistência recomendável ao 

ambiente e à situação sociocultural onde se propõem realizar tal atividade. Ou seja, 

via de regra, o “projeto” parece ser mesmo mais um “desejo” do proponente do que 

uma ação educacional. Tal conjunto de circunstâncias nos permite deduzir a existên-

cia de um certo senso-comum para uma certa normalidade – a paradigmática postura 

do “sempre foi assim/muita gente assim faz”. 

Oficina de quê, mesmo? 

Aqui nos referimos às eficácias e contradições verificadas em projetos de Ofi-

cinas de artes, tomando por base incentivos públicos na área de apoio a projetos 

culturais, mais especificamente, no subsidio a ações de inclusão sociocultural, no 

âmbito do Fundo Nacional da Cultura – FNC/MinC. No que se refere à exequibilida-

de (perspectiva de execução plena), salvo as exceções que no geral contam com 

o envolvimento de educadores populares, os projetos apresentados para oficinas 

culturais quase sempre se apresentam carentes ou insuficientes nos planos pedagó-

gicos, com currículos profissionais inadequados e metodologias incoerentes com as 

temáticas indicadas, deixando, assim, de oferecer perspectivas de credibilidade com 

relação a garantia dos resultados apontados pelos proponentes e esperados pelo pú-
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blico e incentivadores. É importante citar, também, que mesmo nas boas propostas 

pedagógicas apresentadas, quando das fiscalizações e acompanhamentos, alguns 

casos nos revelaram que o esmero dispensado na elaboração da proposta não pas-

saram de mero ilustrativo para efeito da aprovação do projeto. 

III – Problemática

Essas “simples vivências” podem vir a representar um risco ao sentimento de 
pertencimento do oficinando(a), quando não observadas e aprofundadas as bases 
reais das temáticas oferecidas. Nesse caso, o oficinando(a) sempre sairá da oficina 
com a ilusão recorrente de que o teatro se resume a subir ao palco e receber aplau-
sos, faltando-lhe ser explicado que, para se garantir os aplausos finais, será preciso 
a compreensão de todo o complexo dessa arte (da arquitetura estrutural aos desa-
fios e perspectivas), e que, para além do subir ao palco,  precisa também ter claro 
o valor simbólico dessa arte, para seu crescimento intelectual e para a aplicabilida-
de desse aprendizado na sua rotina de vida.  Da mesma forma, deve-se pensar as 
Oficinas para o segmento Hip-Hop, onde o aprendizado deve incluir, objetivamente, 
um processo de desmistificação do imaginário de que essa expressão seja simples 
encantamento da arte de rua, onde os espetáculos parecem aleatórios, porém en-
riquecidos com o atrativo da liberdade desejada. Esse desprendimento conceitual 
imaginário leva alguns proponentes a acreditarem que não há necessidade imperio-
sa de um planejamento pedagógico e de profissionais capacitados, por dedicarem 
pouca importância à abordagem e esclarecimento dos aspectos já citados acima (da 
arquitetura estrutural aos desafios e perspectivas).   

Com relação às Oficinas de Educação Ambiental (Artesanato em Reciclagem), 
o risco de o resultado final tender a revelar-se desastroso, nos parece mais iminen-
te ainda. O fato de a temática da educação ambiental estar inexoravelmente asso-
ciada ao senso de cidadania, geralmente despertando nos oficinandos(as) um forte 
sentimento de compromisso com a conservação ambiental, exige especial atenção 
ao planejamento metodológico da oficina. Torna-se imperativo informar e capacitar 
também para os enfretamentos no posterior exercício do compromisso com a preser-
vação ambiental, visto que, não raro, esses alunos se descobrem frustrados e com a 
sensação de impotência ao se depararem com uma situação real de crime ambiental, 
não sabendo ali como se portar, a quem recorrer, a quem responsabilizar, simples-
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mente porque tal possibilidade de solução não lhe foi apresentada na Oficina. 
Que metodologia utilizar nas Oficinas, então? 

 Nesse ponto, pensamos que um bom exemplo para a reflexão seriam as meto-

dologias utilizadas nos processos de repasse dos saberes e fazeres da cultura popu-

lar tradicional, que em geral são realizadas através de meios próprios, construídas de 

forma colaborativa, com a participação de mestres, líderes comunitários, educadores 

e comunicadores populares, respeitando e interagindo com as tradições e os costu-

mes locais, onde os mais velhos ensinam os mais novos.  A relação da comunidade 

e da contemporaneidade com os bens produzidos nesse formato, certamente serão 

capazes de permitir uma apropriação mais natural.  A construção das metodologias 

para processos de capacitação e/ou transmissão de conhecimentos, quando assim 

desenvolvidas, garantirá o entendimento das atividades artístico-culturais como ele-

mento revelador das identidades locais. O emprego da dimensão argumentativa e 

espetacular, com foco na geração de conhecimento, envolvendo toda a comunidade, 

se materializa como uma possibilidade real de transformação, pertencimento, empo-

deramento e protagonismo social, indispensáveis para a construção e a valorização 

das identidades e cidadanias próprias, bem como, para a compreensão do valor e da 

dimensão simbólica da cultura. É fundamental, ainda, orientar os jovens a se reco-

nhecerem como produtores e ao mesmo tempo como produtos do patrimônio cultural 

imaterial, buscando a forma crítica e solidária, baseado na cidadania e empreende-

dorismo cultural, entendendo-se que os processos produtivos e criativos da cultura 

não podem ser tratados como algo meramente mercantil. Dessa forma, é importante 

aplicar, além dos conceitos temáticos, fundamentos de economia solidária, associa-

tivismo e cooperativismo, ampliando-se perspectivas de resultados para a atividade. 

A garantia de manutenção e visibilidade das atividades artístico-culturais só será 

plenamente possível se levados em conta seus processos naturais de transforma-

ção e de soluções de sustentabilidade. Nesse contexto, o uso de sub-temáticas de 

organização, ética e mobilização social são importantes estimulantes de apropriação 

para as novas gerações sobre os seus conhecimentos e sobre o seu potencial de 

cidadania,  enquanto protagonistas socioculturais. Além do planejamento, o moni-

toramento e a avaliação devem ser pensados e realizados na forma compartilhada, 

com a participação direta da comunidade, de forma a permitir o exercício do controle 
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social. Ou seja, uma boa metodologia deve permitir que – além do aprendizado e da 

capacitação artística - cada oficinando(a) passe por um processo de compreensão 

do contexto de cidadania, sociedade e economia do meio em que vive, com foco no 

protagonismo sociocultural.

IV - Tópicos sugeridos para reflexões e discussões sobre os aspectos aborda-
dos:

1 – Oficinas de Teatro (como exemplo):

1.1 – Para não chamar de “teatrinho” – conhecendo o complexo da arquitetura teatral;

1.2 -   Por que não quero mais ir ou fazer teatro – repensando as metodologias.

2 - Oficinas de Artesanato em Reciclagem (como exemplo):

2.1 – A arte na reciclagem e as “Coca-Colas” – refletindo funções, responsabilidades 

e sustentabilidades;

2.2 - Depois daquela Oficina – Potenciais e impotências do Oficinando(a) após seu 

aprendizado.

3 -  Os resultados que todos queremos:

3.1 – Aspectos/princípios de parcerias para gestões compartilhadas;

3.2 – A imaginação a serviço da educação e da cultura brasileira – Como avançar 

juntos?
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INTRODUÇÃO

Não é de hoje a preocupação com a efetividade dos resultados da educação 

em relação às necessidades e demandas da sociedade civil e do próprio Estado. 

Durante muito tempo o direito a educação era reservado apenas a alguns sujeitos 

dentro da sociedade, aos que tinham as condições financeiras de acessá-la, contu-

do, com o advento da década de 90 do século XX as nações, especialmente as da 

América Latina passaram a pensar a educação básica como um direito de todos e 

começaram a planejar a universalização desse ensino.

Partindo desses pressupostos, da necessidade de se pensar a melhoria dos re-

sultados escolares, fortalecida ano a ano, desde a década de 90 do século XX, tanto 

dos setores públicos responsáveis pela educação básica, assim como as contribui-

ções do setor privado nas discussões, e até mesmo na implantação de tecnologias 

de gestão, e até mesmo financiamento direto para execução de ações de melhoria da 

qualidade da educação, objetivamos com a pesquisa analisar a situação de implan-

tação do ProEMI, Programa Ensino Médio Inovador, do Ministério de Educação do 

Brasil, instituído pela Portaria Ministerial nº 971/2009 no grupo de Escolas situadas 

nos limites da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 2 (CREDE 

2) revelando os principais avanços e desafios encontrados pela escola no planeja-

mento e execução em vista dos resultados. 

O Programa Ensino Médio Inovador consiste, segundo os termos do Documen-

to Orientador do próprio Programa em: 

Uma estratégia e, também, um instrumento para induzir ao redesenho dos 
currículos do Ensino Médio, compreendendo que as ações propostas inicial-
mente serão incorporadas gradativamente ao currículo, ampliando o tempo 
na escola, na perspectiva da educação integral e a diversidade de práticas 
pedagógicas de modo que estas, de fato, qualifiquem os currículos das esco-
las de ensino médio. (MEC, 2014, p.4)

Essa ação consiste em uma tentativa do Ministério da Educação do Brasil de 

avançar no sentido do atendimento das Metas que se propôs em seu Plano Nacional 

de Educação (PNE), especialmente a Meta número 3, cuja descrição8 se refere a uni-

8 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrícu-
las no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). (MEC/SASE, 2014, p.22)
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versalização do atendimento escolar para as populações com idade até 17 anos na 

educação básica, tão discutida desde a década dos 90 pelos governos e setores pri-

vados. Além de buscar a ampliação do acesso, o Ministério busca também promover 

A elaboração do redesenho curricular nas escolas de Ensino Médio, na medi-
da em que dissemina a cultura para o desenvolvimento de um currículo mais 
dinâmico e flexível, que contemple a interface entre os conhecimentos das 
diferentes áreas e a realidade dos estudantes, atendendo suas necessidades 
e expectativas. (MEC, 2014, p.3)

Esse apoio oferecido pelo Ministério da Educação do Brasil para a implemen-

tação de práticas curriculares inovadoras e flexíveis, fundamentadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, transmitidas através da Resolução CNE/

CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, devem dispor das condições de atender as múl-

tiplas juventudes espalhadas pelas dimensões continentais do país. Acontece atra-

vés da cooperação entre os entes federados, cabendo ao Ministério da Educação o 

apoio técnico e financeiro às Secretarias de Educação e as suas respectivas escolas, 

que recebem anualmente recursos e orientações para a elaboração de seu Plano de 

Resenho Curricular (PRC), que uma vez aprovado pela Secretaria e pelo Ministério 

recebe os recursos para executar as melhorias planejadas.

No Estado do Ceará, onde atuamos em um Centro Regional de Educação, 

vinculado à Secretaria de Educação do Estado (SEDUC), com o acompanhamento a 

adesão e execução pelas escolas previamente selecionadas e indicadas através de 

sorteio pela secretaria para receber o apoio técnico e financeiro já estão passando 

pela implantação do quarto grupo de escolas com esse apoio. 

No caso do Estado do Ceará, bem como de outros quatro estados9 a imple-

mentação do ProEMI ocorre com a utilização das tecnologias vinculadas ao Projeto 

Jovem de Futuro (PJF), idealizado, testado e validado pelo Instituto Unibanco, que 

oferece apoio em nível de formação e capacitação para os gestores escolares e 

professores por um período de três anos, em relação ao planejamento, acompanha-

mento, monitoramento de suas ações, tendo em vista gerar atitudes nos gestores 

voltadas para a gestão escolar para resultados, bem como diversas metodologias 

que visam contribuir para a melhoria efetiva das práticas pedagógicas e dos resulta-

9 Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí também integram a mesma parceria com o Instituto 
Unibanco com a utilização das tecnologias de gestão do Projeto Jovem de Futuro.
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dos internos e das avaliações externas da escola.

O Centro Regional em que atuamos10 possui um grupo de nove escolas que 

aderiram no primeiro ciclo, começando a receber esse apoio no ano de 2012 e encer-

rando o ciclo inicial de três anos com o apoio do Instituto Unibanco no ano de 2014. 

Selecionamos, portanto como problemática de nossa investigação as perguntas: 

Qual o impacto na realidade da escola depois do apoio recebido durante o período 

de três anos, no planejamento de gestão e nos resultados escolares? Como a escola 

planejou e construiu seu Projeto de redesenho curricular? Que ações da Escola fo-

ram consideradas prioritárias e sua relação com os resultados obtidos pelas escolas.

ESTADO DA QUESTÃO

Já é sabido que a década dos anos 90 do século XX foi muito importante para 

a definição de caminhos para a educação, especialmente na América Latina. Foi a 

época em que se mudaram as Leis de Diretrizes educacionais11, tendo como um dos 

marcos indicativos de grandes mudanças a sinalização para a universalização e am-

pliação da educação básica em número de anos de estudo.

Essa por si só já seria uma grande vitória que deixaria a sua marca na história, 

se não fossem as novas preocupações surgidas com o advento do século XXI, nos 

anos 2000, em que a preocupação passou a ser não somente universalizar o aces-

so ao ensino, mas iniciaram-se importantes debates em relação a garantia além do 

acesso e permanência dos estudantes na educação básica recém-universalizada, 

como também a garantia da aprendizagem dos estudantes que frequentavam este 

nível da educação.

Essa preocupação, contudo, não era de modo algum limitada aos governos, 

mas também moveu o setor privado nas duas últimas décadas, uma vez que quanto 

melhor a qualificação para o mercado de trabalho, melhor se pode investir em produ-

tividade. Em nível de América Latina essa preocupação é demonstrada de maneira 

10   Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação de Itapipoca (CREDE 
2), onde atuamos como assessor técnico no serviço de superintendência escolar.
11   Dentre os países que realizaram algum tipo de Reforma, que tiveram como ponto 
de partida novas leis de diretrizes para a educação, a nível de América Latina, podemos destacar, 
partindo do que nos apresenta Marcela Gajardo(1999) no document nº 15 do PREAL, intitulado 
Reformas Educativas en America Latina. Balance de una década, a Argentina (1993), a Colômbia 
(1994), Chile (1994), México (1993) e o Brasil (1996), dentre outros que realizaram mudanças em 
seus marcos legais de educação no período.
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muito clara através do Documento intitulado “Equidade, desenvolvimento e cidada-

nia”, editado em 2001, onde é realizada uma analise a respeito da educação para a 

equidade, a competitividade e a cidadania, em que aponta que “...a dinâmica interna 

do sistema educativo tem pouca conexão com a evolução do sistema produtivo e 

com as transformações que ocorreram na sociedade” (CEPAL, 2001, p. 93).

Insistiu-se nesse debate, inclusive desde o Programa de Promoção da Re-

forma Educativa na América Latina (PREAL), impulsionado especialmente pelos 

seus financiadores, entre os quais podiam se destacar o Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID), a Agencia Americana para o Desenvolvimento Internacio-

nal (USAID) e o Fundo da General Eletrics12, de que os sistemas educativos não 

estavam correspondendo a essas expectativas da sociedade civil e, sobretudo do 

sistema produtivo. Apontam, portanto, para a necessidade de pensar a educação a 

partir de processos de descentralização dos sistemas educacionais, tendo em vista a 

ampliação das responsabilidades pelos resultados e a ampliação da participação dos 

pais, setores privados e outros grupos na definição das políticas educativas, tendo 

em vista promover uma aceleração dos processos de desenvolvimento da educação.

É a partir dessa ótica, de que a educação é uma importante ferramenta para o 

crescimento econômico, que o setor privado acaba por adentrar aos processos de 

discussão das políticas educativas, procurando contribuir com a melhoria do ensino 

através dos investimentos especialmente focados na infraestrutura das escolas, bem 

como na formação dos professores, contudo essa participação, embora importante 

ainda estava de início muito aquém das necessidades das escolas, visto que não 

incidiam “na definição de políticas e estratégias e políticas orientadas para a melhoria 

do sistema educativo ou promover associações para inovar em matérias de reformas 

educativas” 13

Esses investimentos do setor privado, nem de longe se mostravam descom-

prometidos, uma vez que tem em vista o desenvolvimento de recursos humanos que 

podem vir a contribuir para o desenvolvimento de suas próprias empresas, já que:

12 Hillert, Flora M. Politicas Curriculares, sujetos sociales y conocimiento escolar en los vaivienes 
de lo público y lo privado. Buenos Aires: Colihue, 2011, p. 61
13 Puryear, J, 1996, in Gajardo, M. Reformas educativas en América Latina, balance de una 
década. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, Santiago 
de Chile, PREAL, Documento nº 15, 1999, p.39.
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Os recursos humanos, longe de ser um substituto para o capital, são um 
complemento do mesmo. É por isso que se a estratégia é crescer com a in-
corporação de tecnologia avançada é imprescindível gerar recursos humanos 
altamente capacitados. A questão não passa pela atração de investimentos 
para absorver mão de obra, o objetivo é cada vez mais definir as qualificações 
de mão de obra necessárias para sustentar o crescimento e os investimentos 
futuros. (ADEBA, 1993, p. 3)14

Foi justamente partindo desse tipo de argumento que muitas empresas do se-

tor privado no Brasil, vinculado aos benefícios adquiridos em forma de descontos em 

seus impostos acharam por bem investir em tecnologias para educação, um desses 

sujeitos sociais é o Instituto Unibanco, criado em 1982, fazendo parte do conglome-

rado empresarial Itaú Unibanco, inicialmente apoiava diversos projetos de parceiros 

externos, mas a partir de 2002 direcionou sua ação para educação, e em 2007 já 

concebeu e implantou o Projeto Jovem de Futuro, de forma experimental em 3 es-

colas de São Paulo. Já no ano seguinte ampliou para mais 45 escolas em diferentes 

estados brasileiros. No ano de 2011, quando as primeiras unidades cumpriram um 

ciclo do Ensino Médio, foi possível fazer a validação do projeto para aplicação em 

larga escala, em parceria com o Programa Ensino Médio Inovador do (ProEMI) do 

Ministério da Educação. Atualmente o Instituto mantém parceria com cinco Estados 

brasileiros em que a sua tecnologia de gestão se presta a apoiar a implantação do 

ProEMI, que na parceria recebe o nome de ProEMI/JF.

Essa parceria é responsável pela implementação de práticas inovadoras de 

gestão escolar, uma vez que ao mesmo tempo em que a Escola aderiu ao ProEMI, no 

caso dos 5 estados que aderiram a utilização da plataforma de projetos Jovem de Fu-

turo15, está também aderindo as tecnologias de gestão ofertadas pelo Instituto, que 

incluem desde Metodologias estruturadas, cuja execução na Escola colaboram para 

a melhoria dos resultados estabelecidos16, como um sistema de gestão de projetos 

(SGP) que se presta a contribuir com o esforço da gestão de realizar um planejamen-

to estruturado e amplo das ações que realiza ao longo do ano, dentre as quais devem 

14  ADEBA, 1993; Conclusiones y Recomendaciones, Doc. Nº 18. P.3
15  Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí.
16  São considerados resultados a que a Escola deve buscar: No eixo aluno: R1 – Alunos com 
competências e habilidades desenvolvidas em Língua Portuguesa e Matemática; R2 – Alunos com 
alto índice de frequência; no eixo professor: R3 – Professores com alto índice de frequência; R4 – 
Práticas Pedagógicas melhoradas; e no eixo de Gestão os R5 – Gestão Escolar para resultados; e 
R6 – Infraestrutura da Escola melhorada. É para estes resultados que as ações do plano de gestão 
escolar devem ser direcionadas, em vista da qualificação dos resultados da Escola.
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constar as ações que se referem ao redesenho curricular, requisito para acesso aos 

recursos advindos do ProEMI, fonte financiadora do Ministério da Educação.

O proposta do ProEMI/JF está vinculado a ideia de que as mudanças no cur-

rículo se constroem desde o chão da escola, que conhece a sua realidade e precisa 

realizar inicialmente os diagnósticos de sua realidade, para a partir desse momento 

partir para o planejamento das ações a serem desenvolvidas na escola, tendo em 

vista a qualificação dos resultados da escola, aproveitando os elementos que na es-

trutura da mesma já são fortalezas para atacar fraquezas e ameaças e encontrando 

novas oportunidades e parceiros que possam vir a contribuir com a qualificação des-

ses resultados.

Compartilhamos das ideias apresentadas em um dos materiais elaborados 

para a formação dos gestores e supervisores do projeto jovem de futuro se apontam 

alguns dos desafios que tornam mais complexas e desafiadoras a tarefa de realizar 

mudanças nas formas de gestão e nos currículos escolares, no contexto da atual si-

tuação da educação pública brasileira:

A atual educação pública brasileira torna essa tarefa mais complexa e desa-
fiadora, especialmente considerando o contexto do Ensino Médio. Entre elas, 
a ausência de uma gestão eficiente, o currículo desvinculado da realidade, 
a falta de professores, alunos com defasagem de aprendizagem do Ensino 
Fundamental, distorção idade/série, elevada reprovação, desinteresse, saída 
para o mercado de trabalho, evasão e abandono, entre tantos outros. (Pena, 
2012, p.10)17

O Projeto Jovem de Futuro, enquanto se dá na parceria com o ProEMI, procura 

também apresentar-se não, como a solução para os problemas da Escola, no que se 

referem a elementos apontados, imediatamente acima, tais como o desinteresse por 

parte dos estudantes, o abandono e a evasão, a saída para o mercado de trabalho 

de maneira precoce, dentre tantos outros problemas que a escola vivencia no seu 

dia-a-dia. 

Procura, contudo, chamar a atenção para que, uma vez realizado o diagnóstico 

a gestão da escola, juntamente com os demais membros da comunidade procurem 

definir quais atividades irão desenvolver para enfrentar cada um dos problemas indi-

cados pela própria realidade da escola. Assume, portanto, em sua fundamentação, 

17  PENA, Anderson Cordova. E SCHULTZ, Janine. ENSINO MÉDIO INOVADOR E PROJETO 
JOVEM DE FUTURO. São Paulo, Instituto Unibanco, 2013.
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que a escola: “tem o protagonismo das inovações, o reconhecimento do direito a par-

ticipar e intervir nas reformas políticas, o que supostamente conduz a aceitação das 

mudanças por parte dos implicados ou afetados e, em consequência, incremente a 

legitimidade política” (LLAVADOR, 2006, p.52).

A intencionalidade do ProEMI/JF é apresentada de maneira muito clara, in-

dicando que os focos do programa se referem ao fortalecimento da gestão escolar 

com foco em resultados, bem como a contribuição para o redesenho do currículo 

da escola, construídos de forma participativa e colaborativa. Isso é apresentado de 

maneira muito transparente nos processos de formação e materiais de estudo para 

os gestores e professores. Nesta se indica que a “intenção é apresentar, de maneira 

clara, possibilidades de trabalho para buscar o fortalecimento da gestão e contribuir 

com o redesenho curricular que são os focos do programa, sempre tendo o aprendi-

zado para todos os estudantes como objetivo final” (PENA, 2013, p.9).

Assumir que as mudanças nos eixos gestão e currículo são os elementos pri-

mordiais para o planejamento de gestão, igualmente não implicam dizer que não se 

pensam outras possibilidades na escola, não implica dizer, contudo que o planeja-

mento tenha que está totalmente limitado e engessado, mas sim livre e aberto, con-

tudo, se chama a atenção para o fato da escola não direcionar suas atividades para 

elementos que não implicam na melhoria e qualificação dos resultados da escola.

METODOLOGIA

O desenho da Metodologia segue o desenho qualitativo com triangulação me-

todológica, no sentido das ferramentas utilizadas para a coleta de dados, de acordo 

com o que nos aponta sobre essa tipificação de desenho metodológico qualitativo, 

por Mendicoa (2003, p.73): “Partir da percepção que a realidade nos oferece em um 

percurso indutivo, no sentido da passagem de situações particulares às gerais, impli-

ca um esforço de interpretação da consciência sensível.”

Dessa forma escolhemos para a coleta de dados, realizar um estudo descritivo 

de nosso problema a partir da análise das informações, disponíveis nos documentos 

da legislação, a respeito do Programa ensino Médio Inovador e nas orientações de 

implementação das tecnologias de gestão vinculadas ao Projeto Jovem de Futuro, 

para em seguida a partir das entrevistas realizadas com as escolas para visualizar o 
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estágio de implementação das inovações e os impactos da adesão aos programas e 

projetos.

Essas informações são fundamentais para a análise dos resultados a partir do 

desenho metodológico que vamos utilizar para a descrição do problema. Ante isso, 

apresentamos como uma hipótese provável o fato de que as escolas que efetivamen-

te planejaram e executaram com monitoramento continuo ações voltadas para um 

redesenho de suas propostas curriculares, tendo em vista a inclusão dos múltiplos 

interesses das variadas juventudes que habitam os espaços das escolas analisadas, 

obtiveram como resultados plausíveis melhores e mais qualificados resultados nas 

avaliações internas e internas, uma vez que a escola pode pensar o direcionamento 

dos conteúdos e atividades para os resultados previstos.

A Pesquisa seguiu alguns passos, partindo da fundamentação bibliográfica re-

lativa às políticas de reformas educativas e suas discussões entre os setores públi-

cos e privados e suas contribuições para a implementação de políticas e tecnologias 

de gestão e reforma do currículo das escolas, com foco nas atividades desenvolvidas 

no âmbito do Projeto Jovem de Futuro com foco no desenvolvimento de práticas pe-

dagógicas melhoradas.

  A seguir a preocupação se dá com a relação de parceria celebrada entre o 

projeto jovem de futuro e o Programa ensino médio inovador, e suas implicações na 

implantação nas escolas sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Desenvolvi-

mento da Educação de Itapipoca e seus impactos.

Nos preocupamos consideravelmente com a vinculação aos documentos ofi-

ciais, dentre os quais se destacam o Documento Orientador do Programa, as di-

retrizes curriculares nacionais do ensino médio, definidas através da Resolução 2 

da Câmara Brasileira da Educação (CEB), as portarias orientadoras para os apoios 

financeiros e técnicos, expedidas pelo Ministério da Educação do Brasil,  e os pres-

supostos apresentados por estes para a análise das informações repassadas pelas 

escolas através dos questionários estruturados, respondidos através da plataforma 

digital do google documentos, relativa documental, considerando os documentos 

orientadores e a legislação, bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com os ges-

tores escolares.
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Em relação ao questionário estruturado foram apresentadas algumas questões 

destacas abaixo:

1. Como era a realidade do planejamento de gestão da escola antes e depois da 
adesão ao projeto jovem de futuro?

2. Qual o percentual de ações direcionado aos resultados pactuados com o Jovem 
de Futuro? 

3. Que resultado pactuado a Escola considera mais importante? Porque?

4. A Escola fez O Plano de Redesenho Curricular pactuado com o PROEMI em 
que altura da implantação? 

5. Quais os macro-campos escolhidos e como a escola avalia as mudanças 
realizadas no currículo escolar?

6. Quais as ações que mais se destacaram no PRC? E dificuldades? Aponte 
algumas delas?

7. Como a utilização do sistema SGP colaborou e favoreceu o planejamento e 
monitoramento das ações?

8. Ao final do ciclo, como a Escola avalia o impacto da adesão ao Proemi/JF? Que 
avanços ocorreram?

Do total de escolas inseridas no ciclo 1 do ProEMI/JF na região, em número de 

nove no total, foi realizada para o estudo a escolha para a amostragem de 3 escolas 

para a realização das entrevistas, perfazendo um total de 33,33% do total para a 

análise dos resultados, tendo em vista estabelecer os resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das perguntas que inicialmente levantamos junto às escolas pesquisa-

das em relação à pergunta 1, todas as escolas puderam verificar uma grande melho-

ria no quesito planejamento de gestão da escola, uma vez que segundo a Escola que 

chamaremos de “A” afirmou ter percebido que “ocorreu uma grande melhoria, uma 

vez que antes a escola só fazia o planejamento e replanejamento das metas, porque 

eram cobradas por isso, pelo sistema, e após a adesão a necessidade de a escola 

fazer um planejamento no Sistema de Gestão de Projetos (SGP) que era acompa-
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nhado por diversas instancias e a própria necessidade de comprovação das ações 

planejadas, obrigavam a cada gestor e pessoa da escola a olhar com mais cuidado 

para o planejamento e o monitoramento das atividades”

Resposta semelhante foi possível obter das duas outras escolas pesquisadas, 

que embora com a utilização de outras palavras apontavam para a melhoria no mes-

mo sentido. O ProEMI exige a postagem do Projeto de Redesenho Curricular (PRC) 

no sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), onde passa por anali-

se das equipes técnicas das Secretarias Estaduais de Educação e do Ministério da 

Educação, e sendo este Projeto uma vez aprovado a Escola se torna apta a receber 

recursos para a sua implementação. Este Projeto:

Deverá atender às reais necessidades das unidades escolares, promovendo 
melhorias significativas e garantindo o direito à aprendizagem e ao desenvol-
vimento dos estudantes, reconhecendo as especificidades regionais e as con-
cepções curriculares implementadas pelas redes de ensino. (MEC, 2014, p.4)

Para realizar tal planejamento as escolas precisam com antecipação realizar 
uma análise diagnóstica, que igualmente deve seguir informada, também no sistema 
do Programa Dinheiro Direto na Escola, bem como no Sistema de Gestão de Proje-
tos do Instituto Unibanco. As escolas recebem a orientação de realizar essa avalia-
ção diagnóstica com a participação do maior número de pessoas possível da escola, 
dando voz e vez a todos de participarem: “Outro elemento importante que não pode-
mos deixar escapar é que para a construção de um Plano de Ação coerente com as 
reais necessidades da escola, é essencial a participação da comunidade escolar e, 
em especial, dos jovens. ” (SCHULTZ, 2014, p.15)

Embora em relação a primeira pergunta tenhamos obtido um grande número de 
respostas extremamente parecidas, o mesmo não se repetiu em relação a pergunta 
número 2. Quando questionados em relação ao percentual de atividades direciona-
das por resultado pactuado, cada escola procurou a partir da sua realidade atender 
aos maiores desafios e necessidades da escola. Por resultados pactuados levamos 
em consideração o que apresenta Pena (2013, p.40): 

R1 – Alunos com competências e habilidades desenvolvidas em Língua Portu-
guesa e Matemática;

R2 – Alunos com alto índice de frequência;
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R3 – Professores com alto índice de frequência;

R4 – Praticas pedagógicas melhoradas;

R5 – Gestão Escolar para resultados;

R6 – Infraestrutura da escola melhorada;

Esses resultados estão divididos em três eixos, sendo que 2 resultados para 

cada eixo de ação. Para o eixo Aluno as ações devem girar em torno da busca de 

resultados para os R1 e R2, enquanto para o eixo Professores as ações devem estar 

organizadas, tendo em vista alcançar resultados qualificados em relação aos R3 e 

R4, sendo que os restantes R5 e R6 estão relacionados ao eixo de Gestão escolar 

para resultados. 

Em relação a organização das ações das escolas para cada um desses resul-

tados, podemos visualizar na tabela abaixo:

Tabela 1. Percentual de ações no Plano de Ações para cada resultado esperado

PERCENTUAL DE AÇÕES POR RESULTADO NO PLANO
ESCOLAS R1 R2 R3 R4 R5 R6

Escola A 25% 25% 5% 15% 15% 15%
Escola B 30% 25% 10% 10% 5% 20%
Escola C 28% 19% 8% 15% 12% 18%

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Cada Escola apresenta suas justificativas a partir do diagnóstico realizado pela 

Escola no momento que antecede o plano e que é de fundamental importância para 

o planejamento das ações e seu direcionamento para cada um dos resultados anali-

sados. É comum a todas as escolas, se considerarmos os eixos de organização das 

ações a concentração de um maior número de ações no eixo Aluno, o que é justifica-

do pela Escola B, que tem o maior índice: 

As ações concentradas no eixo aluno apontam par a importância desse eixo 
em relação aos impactos dessas ações nos resultados pactuados para a es-
cola, uma vez que a melhoria da proficiência dos alunos eleva consideravel-
mente os resultados externos da escola e até mesmo a qualidade de vida 
do professor, que passa a se sentir mais satisfeito com os resultados de seu 
trabalho. (Escola B)
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Isso já nos aponta para o que foi questionado as escolas na questão 3, ao que 

foi respondido pelas escolas:

Escola A: “O resultado mais importante é o R1 – a melhoria da proficiência, 

com o desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa e Matemática, por-

que esses resultados aparecem nas avaliações internas e externas da escola, não 

que seja muito mais importante que o R2, já que a gente é muito cobrado tanto pela 

aprendizagem dos estudantes, como pela permanência, através do monitoramento 

das ações da escola para combater o abandono escolar”.

Escola B: “O resultado efetivamente mais importante é o R1, por isso a Escola 

dedicou mais ações nesse resultado, como atividades de reforço para os alunos com 

maiores dificuldades em língua portuguesa e redação, assim como em Matemática, 

para o qual realizamos diversas atividades. ” 

Escola C: “Dentre os resultados não podemos deixar de considerar como mais 

importante o R1, que se refere a melhoria nas aprendizagens dos estudantes, mas 

os resultados, mas para que esses resultados possam aparecer precisamos tornar 

a escola um ambiente mais atrativos para os jovens, por isso temos além de muitas 

ações no R1, destinamos um bom número de ações para o R2 e o R6, tendo em vis-

ta fazer da escola um espaço mais agradável para nossos estudantes e que possa 

também garantir sua permanência, e aluno que está satisfeito na escola, com certeza 

aprende mais.”

Considerando o que afirmaram as escolas nas entrevistas, podemos observar 

que o Resultado R1 foi considerado por todos os gestores, o de maior impacto nos 

resultados da escola, contudo cada uma procurou relacionar este com outros ele-

mentos que também considera importantes para que os resultados da escola melho-

rem de maneira efetiva.

No que se refere a questão de número 4, sobre o momento em que a escola 

realizou o seu Plano de redesenho curricular todas tiveram resposta semelhante, ao 

afirmarem que tiveram que fazer a elaboração do plano tão logo fizeram a adesão 

por meio da secretaria de educação do estado, para o qual receberam orientação e 

apoio dos técnicos dessa secretaria.

Já em relação à questão de número 5 as respostas foram bem parecidas, haja 

visto, que dos macrocampos ofertados pelo ProEMI, três são obrigatórios, os que 
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aparecem assinalados abaixo com “*”, e as Escolas precisam escolher no mínimo 

outros dois. Os Macro campos do ProEMI, de acordo com o documento orientador 

(MEC, 2014, p.7) são: 

•	 Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, Matemática, Ciências

•	 Humanas e Ciências da Natureza) *;

•	 Iniciação Científica e Pesquisa*;

•	 Leitura e Letramento*;

•	 Línguas Estrangeiras;

•	 Cultura Corporal;

•	 Produção e Fruição das Artes;

•	 Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias;

•	 Participação Estudantil.

 Dessa forma todas as Escolas escolheram Acompanhamento Pedagógico, ini-

ciação cientifica e pesquisa e leitura e letramento, por serem de caráter obrigatórios, 

já dos opcionais, embora tenham havido escolhas diferentes, foi comum a escolha da 

Participação estudantil como macro campo, em vista do fortalecimento da participa-

ção dos estudantes na vida escolar, em relação aos restantes, a Escola A, escolheu 

Produção e Fruição das Artes, a Escola B elegeu Cultura corporal, enquanto a Escola 

C teve preferência como alternativa para a sua comunidade escolar o macro campo 

Comunicação Cultura digital e mídias. 

Referindo-se a avaliação das mudanças curriculares efetivadas na escola, em-

bora ambas afirmem que não houveram grandes inovações, apresentam algumas al-

terações consideráveis no que se refere a organização e distribuição dos conteúdos 

ao longo dos períodos escolares, bem como a inserção de novas temáticas a serem 

discutidas no currículo com o apoio de parceiros externos a escola, que efetivamen-

te colaboraram para aumentar o interesse dos estudantes pelas aulas, bem como 

sua participação. A Escola B realizou como uma das ações a elaboração de projeto 

de pesquisa de intervenção social pelos estudantes, através do qual cada grupo de 

estudantes, selecionado pelos professores, deveriam elaborar um projeto de inter-
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venção social, tendo em vista os principais problemas de sua comunidade, e a partir 

deste, com a contribuição de todas as disciplinas do currículo escolar e a orientação 

dos professores oferecer soluções alternativas para os problemas, para a escola “os 

projetos científicos renderam muito, pois os alunos conseguiram vincular as discipli-

nas escolares a suas vivencias, levando a escola para casa e trazendo a comunidade 

para a escola, melhorando também o interesse dos meninos ao perceberem que o 

que estudam na escola pode contribuir para tornar sua comunidade melhor.” (Escola 

B)

Já em relação a questão de número 6, as respostas das escolas giraram em 

torno do problema financeiro, uma vez, que no último ano do ciclo as escolas não 

chegaram a receber o recurso para a execução das ações planejadas no Plano de 

Redesenho curricular, o que dificultou avanços e melhorias na qualidade do ensino e 

dos resultados das escolas, em relação às metas estabelecidas no início da adesão 

ao projeto.

As escolas, além de avaliarem sua atuação com relação a parceria entre o 

Programa Ensino Médio inovador (ProEMI) e o Projeto Jovem de Futuro, do Instituto 

Unibanco, avaliaram também elementos deste último, como o Sistema de Gestão de 

Projetos (SGP) e sua importância para o planejamento e monitoramento das ações 

planejadas pelas escolas. No que se refere as respostas foi possível observar que:

Escola A: O sistema, embora seja um pouco difícil de utilizar, por ser sistema 

e pelas nossas próprias dificuldades em relação ao acesso à internet, colaborou 

principalmente com relação ao planejamento, já que tínhamos que informar todas as 

ações que era analisadas pela equipe da secretaria que aprovava ou não as ações 

planejadas, e uma vez aprovado o plano para execução precisávamos informar a 

realização de cada ação e de cada recurso planejado no cronograma para depois 

fazer uma análise mais aprofundada junto com essa equipe no monitoramento físico 

financeiro, onde precisávamos analisar cada ação e recurso realizado e seu impacto 

para os resultados da escola;

Escola B: O sistema, não era de difícil atualização, mas possui muitas telas o 

que o deixa um pouco difícil de navegar e pesado quando todas as escolas estão 

informando o plano. O sistema ajuda no que se refere a registrar tudo o que a escola 

faz, nos ensina sobre a importância do planejamento e do monitoramento das ações.
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Escola C: Embora não muito intuitivo o sistema ajudou muito a escola a exer-

citar o acompanhamento das ações planejadas e mesmo para o replanejamento das 

ações que por algum motivo não haviam sido realizadas.

Por fim podemos observar que o sistema vem contribuindo, bem como em um 

contexto geral a própria implementação do ProEMI e do Jovem de Futuro nas es-

colas vem favorecendo o planejamento das ações a serem realizadas pela escola, 

assim como o monitoramento daquilo que foi ou não realizado, possibilitando um 

replanejamento eficaz das ações, favorecendo a qualificação das equipes de gestão 

para uma gestão escolar para resultados. Essa é sobretudo a análise que se obtém 

quando observamos as respostas como um todo das escolas, e especialmente a 

questão 8, em que as escolas podem consolidar sua avaliação em relação a adesão 

ao ProEMI/JF.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Quando nos propomos a discutir intervenções na educação pública, ao mes-

mo tempo estamos preocupados com alguns princípios, que apontamos ao longo do 

texto, entre os quais, não podemos jamais deixar de destacar o princípio da univer-

salidade, haja visto que compete a escola garantir a permanência e também a apren-

dizagem dos estudantes.

Vimos que essa preocupação a partir da década de 1990, não é só do setor 

público, mas que o setor privado também vem se preocupando em elevar os índices 

da educação pública, haja visto que a maioria do capital humano que irá atuar junto 

a essas empresas virá justamente desse tipo de escola. Vimos que são muitas as 

iniciativas do setor privado que procuram contribuir para a qualificação dos resulta-

dos a nível de América Latina, e não poderia ser diferente no Brasil, e especialmente 

no caso do Estado do Ceará, que vem se esforçando, e também se destacando no 

desenvolvimento de ações voltadas para a efetivação de uma educação pública de 

qualidade.

No caso analisado foi possível observar que embora com realidades um pouco 

diferentes e até mesmo com planejamento direcionados para alguns rumos diferen-

tes as escolas consideraram ter conseguido obter impactos positivos. A Escola que 

indica ter obtido um melhor resultado foi a Escola B, que realizou diversas modifica-
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ções no currículo da escola fazendo com que a comunidade do entorno recebesse 

contribuições e contribuísse também com a escola, favorecendo a participação, a 

aprendizagem e o interesse dos estudantes.

Igualmente é possível observar que as mudanças curriculares implementadas 

na Escola, embora tenham como padrão os Macro campos do Programa Ensino 

Médio Inovador, apontam para um caminho único para cada escola, partindo de sua 

realidade. Assim, refere também a um importante caminho da inovação curricular, 

que é o desenvolvimento de inovações curriculares que venham menos dos gover-

nos, prontas, mas que brotem das ansiedades das escolas e da participação ativa de 

seus sujeitos.

Quando as escolas apontaram o direcionamento de grande parte de suas ações 

para o eixo aluno, e referiram esse eixo de ação como o mais importante, mostraram 

a preocupação em garantir a permanência do estudante, e mais ainda a sua apren-

dizagem, tendo em vista garantir o seu sucesso. 

Essa analise nos chama a reflexão para a possibilidade de que as políticas 

públicas possam se apoiar, nas políticas de gestão do setor privado, que evoluem 

de maneira sistemática e podem contribuir muito para a melhoria da qualidade das 

ações realizadas especialmente nas escolas públicas, como é o caso que analisa-

mos, em relação ao apoio técnico do Instituto Unibanco nas Escolas do Ceará.
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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma temática bem relevante no que diz 
respeito a inclusão, que é o processo dessa prática na Escola Municipal Manoel Pe-
reira dos Santos, localizada no município de Taperoá, no Estado da Bahia. Sabe-se 
que a inclusão é algo que tem sido bastante discutida nos últimos anos, porém, ainda 
é complexa a sua prática, pois, muitos profissionais da educação, compreende esse 
ato como uma mera matrícula de um aluno com deficiência. Como objetivo, o mesmo 
busca analisar o processo de inclusão do aluno surdo na referida escola, especifi-
cando os desafios e as possibilidades desse processo. Para o desenvolvimento do 
mesmo, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica e de campo tendo 
como instrumento de coleta de dados a aplicação de uma entrevista semiestruturada.  
Os resultados alcançados demonstraram que a inclusão do aluno surdo na referida 
escola tem sido de grandes desafios, dentre eles destacam-se a falta de profissionais 
habilitados na interpretação de Libras, e a falta de materiais didáticos adequados 
para a inclusão do surdo no entanto, com possíveis possibilidades, pois, não só a 
gestão, mas professores e demais funcionários têm se empenhado ao máximo para 
fazer com que a inclusão realmente aconteça. 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva. Escola Regular. Surdez.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma temática bastante relevante no que diz 

respeito a Educação Inclusiva que é sobre o processo de inclusão de aluno surdo 

na Escola Municipal Manoel Pereira dos Santos, localizado no município de Taperoá 

pertencente ao Estado da Bahia.

Este é um tema de relevância no processo da inclusão, pois, busca conhecer 

os principais desafios e as possibilidades para a concretização da inclusão de alunos 

surdos nas salas de aula de escolas regulares.

Justifica-se a escolha do tema, o fato de conhecer a necessidade de incluir 

pessoas surdas nas escolas regulares, principalmente quais os desafios e possibili-

dades para que essa inclusão se torne realmente uma realidade e não mera utopia. 

Tem-se discutido bastante a questão do incluir, porém, é preciso ter em mente que 

esse processo não diz unicamente a concretização de uma mera matrícula, mas é 

muito mais além desse ato. A inclusão implica também na condição que a instituição 

deve dá ao aluno surdo, ou seja, é preciso um ambiente favorável e apto a atender 

às necessidades desse aluno.
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Como objetivo, o mesmo busca analisar o processo de inclusão do aluno surdo 

na Escola Manoel Pereira dos Santos, especificando os desafios e as possibilidades 

desse processo.  Busca-se também apresentar um breve histórico da educação do 

surdo no Brasil; discutir sobre as políticas públicas de inclusão do surdo no ensino 

regular e investigar como tem sido o processo de inclusão do surdo na Escola Ma-

noel Pereira dos Santos, identificando os desafios e possibilidades desse processo.

O problema que surgiu e impulsionou a realização deste trabalho foi o seguinte: 

Quais os desafios e possibilidades para inclusão do aluno surdo na Escola Municipal 

Manoel Pereira dos Santos no município de Taperoá – BA? 

Para o desenvolvimento do mesmo, foi feita uma pesquisa qualitativa do tipo 

bibliográfica, tendo como base para o referencial teórico, autores que desenvolveram 

obras pertinentes ao tema proposto. Foi realizado também um estudo de campo por 

meio da aplicação de uma entrevista semiestruturada na escola Municipal Manoel 

Pereira dos Santos, no município de Taperoá – BA, com professores, gestores, alu-

nos, pais de alunos e funcionários de apoio da instituição. 

Dentre os principais autores que fundamentam a pesquisa, podem-se citar os 

seguintes: Fiuza (2006), Ciccone (1997), Kalatai (2019), Nascimento (2009), Santana 

(2007), SKliar (1998)), Strobel (2008), dentre outros.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: na sessão dois, fala-se da edu-

cação e das principais política públicas de inclusão do aluno surdo nas escolas do 

Brasil. Aborda também um breve histórico da educação de surdo no Brasil, bem como 

as políticas públicas de inclusão do surdo no ensino regular. Na sessão três é apre-

sentada o tipo de metodologia utilizada para a realização desse trabalho, como, por 

exemplo, o tipo de pesquisa, a população e lócus, a amostra e os instrumentos usa-

dos para a coleta de dados. Por último, são apresentados os resultados e discussões 

a partir das respostas dadas aos entrevistados da Escola Municipal Manoel Pereira 

dos Santos.

A realização desse trabalho proporcionou um amplo conhecimento a respeito 

de políticas e leis que norteiam a Educação Especial/Inclusiva. A escola onde fora 

realizada o estudo de caso foi essencial para uma ampla percepção e compreensão 

da necessidade de uma educação inclusiva para o aluno surdo.
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EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DO SURDO NO 
BRASIL

Para refletir acerca das fundamentações da educação dos surdos na atualida-

de precisa-se compreender sobre a história dos surdos. Nos dois primeiros capítulos 

busca-se descrever um pouco sobre a educação do surdo e as políticas públicas que 

fundamentaram tal processo no Brasil. 

Ao conhecer a história educacional dos surdos pode-se, concomitantemente, 

questionar sobre diversos aspectos da educação surda. Como por exemplo se no 

Brasil existem várias leis, políticas públicas, que regulamentam a educação dos sur-

dos, então por que os mesmos ainda são sujeitos excluídos?

Ao se debruçar na vida educacional do surdo ao longo das épocas, pode-se 

de maneira, mais clara, entender a situação atual dos mesmos. Bem como também, 

entender que o ser surdo não surge na Idade Moderna, como são muitas vezes abor-

dados nos relatos, mas sim já existiam centenas de gerações antes. Outro aspecto 

que precisamos salientar é que a história da educação do povo surdo não é difícil de 

ser entendida, pois ela evoluiu ao longo dos anos. 

Assim, de acordo com Strobel (2009), a história de surdos pode ser dividida 

em três grandes fases, a saber: Revelação cultural; na qual os surdos não tinham 

problemas com a educação, onde em sua maioria dominavam a arte escrita. No pós 

Congresso nos deparamos com a fase do isolamento cultural; em que a comunidade 

surda, a partir de 1880, teve o acesso a língua de sinais na educação dos surdos 

proibida. Assim nos anos 60 tem-se uma nova fase, denominada de despertar cultu-

ral; onde tem uma aceitação das línguas de sinais e cultura surda. 

Mas foi com a Declaração de Salamanca, em 1994, que se percebeu de fato 

que os surdos começaram a ter seus direitos educacionais pensados, agora não 

mais tendo-os enquanto sujeitos homogêneos, mas sim colocando em pauta suas 

especificidades educacionais. A partir daí se vê, uma participação do poder público 

brasileiro, no intuito de efetivar o ensino dos surdos. 

Com isso, as autoridades irão garantir a entrada e permanência deles nas es-

colas regulares, reconhecer a Libras enquanto língua matriz dos surdos, bem como 

tornar o ensino da mesma obrigatória em cursos de licenciatura e fonoaudiologia. 

Mas adiante a comunidade surda ganhará outros benefícios como direito a presença 
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do intérprete de Libras em diferentes ambientes.

Apesar de toda assistência recebida ainda é necessário muitas mudanças para 

que esse processo de inclusão seja, na prática, uma realidade tão bonita quanto está 

no papel. Isso porque no dia a dia a pessoa surda não tem seus direitos atendidos. 

Visto que se tratando de especificidades educacionais está bem longe do que se es-

perar de uma sociedade inclusiva.

2.1 Breve histórico da Educação do Surdo no Brasil

A fim de buscar suporte na temática, os trabalhos de Burke foram utilizados 

como base de estudos, que afirma: “A Nova História é a história escrita como uma 

relação deliberada contra o “paradigma” tradicional”. (BURKE, 1992, p.10), ou seja, é 

uma história total que abrange várias temáticas. Para entender todo o processo que 

envolve o ensino-aprendizagem do aluno surdo, que segundo a Constituição Federal 

de 2005 (Decreto nº 5626) no Art. 2º:

 [...] considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreen-
de e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando 
sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (BRASIL, 2005)

Historicamente, a educação da pessoa surda foi moldada por diferentes para-

digmas que representavam crenças e concepções sobre esses indivíduos. De ante-

mão podem-se encontrar uma certa divergência com relação aos relatos acerca da 

história dos surdos. Em seu artigo Nascimento (2019), segundo ela, um professor 

surdo da França, Berthier escreveu que:

Inicia a história na antiguidade, relatando as conhecidas atrocidades realiza-
das contra os surdos pelos espartanos, que condenavam a criança a sofrer a 
mesma morte reservada ao retardado ou ao deformado: “A infortunada crian-
ça era prontamente asfixiada ou tinha sua garganta cortada ou era lançada 
de um precipício para dentro das ondas. Era uma traição poupar uma criatura 
de quem a nação nada poderia esperar. (BERTHIER, apud NASCIMENTO, 
1984, p. 165)
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Portanto desde a Idade Antiga (476 d.C.) existem relatos da presença de sur-

dos, como afirma Strobel:

Na Roma não perdoavam os surdos porque achavam que eram pessoas cas-
tigadas ou enfeitiçadas, a questão era resolvida por abandono ou com a eli-
minação física - jogavam os surdos em rio Tiger. Só se salvaram aqueles que 
do rio conseguiam sobreviver ou aqueles cujos pais os escondiam, mas era 
muito raro - e também faziam os surdos de escravos obrigando-os a passar 
toda a vida dentro do moinho de trigo empurrando a manivela. (STROBEL, 
2009, p. 17)

 

Ainda se pode encontrar relatos da presença de surdos na Grécia, onde os 

mesmos eram considerados inválidos e muito incômodo para sociedade e a solução 

era eliminá-los. Diferentes dos povos, como os egípcios e persas tinham uma visão 

diferente da surdez, para eles esses indivíduos eram criaturas privilegiadas, pois 

acreditavam que podiam comunicar em segredo com os deuses. Por isso eles eram 

tratados com respeito e adorados, no entanto tinham vida inativa e não eram educa-

dos. (STROBEL, 2009)

Entre os diversos filósofos que buscavam entender a questão da surdez nesse 

período podemos citar Sócrates, filósofo grego, que dizia que os surdos não pos-

suíam pensamento, já que não podiam falar, pois para ele de todos os sentidos a au-

dição era a mais importante já que estava relacionada a inteligência e conhecimento. 

Diante disso todo ser que não podia ouvir, nesse caso os surdos, eram tidos como 

insensatos e incapazes de razão. (STROBEL, 2009)

 De acordo com Strobel (2009) na Idade Média (476- 1453) os surdos eram 

quase que invisíveis não podiam casar-se, receber comunhão, pois acreditavam que 

como não podiam confessar seus pecados logo também não poderiam participar des-

se momento. Enfim, os surdos estavam excluídos de todos os direitos de cidadãos. 

Sendo apenas em 530 que os monges beneditinos, na Itália, começam a empregar 

uma forma de sinais para se comunicar entre eles.

De acordo com Fiuza (2006).

[...] na idade Média os surdos continuaram a ser vistos como não humanos, 
pois os que não conseguiam ler oralmente os sacramentos, não poderiam ser 
considerados imortais. Para a igreja católica a alma do surdo estava impedida 
de entrar no céu e usufruir vida eterna. (FIUZA 2006, p.127 )
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Os surdos antigamente eram vistos como incapazes de aprender e ser ensi-

nados e com essa concepção eram impedidos de frequentar escolas e excluídos da 

sociedade sendo impedidos de exercer seus direitos como, por exemplo, de se casar, 

viver com outras pessoas, herdar bens etc.

Conforme Strobel (2009) na Idade Moderna (1453- 1789) a preocupação com 

a pessoa surda se dar por parte de dois setores da sociedade, a área médica, com 

o modelo médico biológico e a área religiosa. Na medicina os surdos eram vistos 

como um desafio, pois naquela época a surdez era associada a anomalia orgânica. 

Isso porque estavam vivendo justamente o período da revolução industrial, no qual 

tinham-se a ideia do homem máquina que precisa produzir perfeitamente. Com isso 

todas as pessoas com deficiência eram tidas como objetos de pesquisa para conser-

to “dessas máquinas”. 

Vale lembrar que nem todos pensavam dessa maneira, como afirma Skliar 

(1998) o médico filósofo Girolamo Cardano reconhecia a habilidade do surdo para 

a razão, o mesmo entendia que a surdez não era impedimento para desenvolver a 

aprendizagem e que não o fazer era um crime. Mas a ajuda para esses indivíduos 

partiu, diretamente, da igreja, ao longo dos anos com os avanços da ciência e a 

participação de pais e amigos fizeram com que essa percepção de que o surdo era 

incapaz fosse mudada.

Na Idade Contemporânea, (1789 até nossos dias), pode ser visto de maneira  

mais clara a preocupação em entender esses sujeitos no Brasil, com o uso de me-

todologia gestualista, apesar de não apropriada, é datada de 1857 quando Ernest 

Huet, professor com experiência de mestrado e cursos em Paris, vem para o Brasil, 

convidado por Dom Pedro II, com intuito de abrir uma escola para pessoas surdas 

“Assim, nasce o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos que abrigava, em regime de 

internato, meninos surdos com idade entre 7 e 14 anos” (ALBRES, 2005, p. 2). Foi 

nessa escola que surgiu, da mistura da língua de sinais francesa com os sistemas já 

usados pelos surdos de vários lugares do país, a Língua Brasileira de Sinais- Libras.

Com o Congresso de Milão, ocorrido em 1880 na Itália, foi uma conferência 

internacional de educadores de surdos. De acordo com Baalbaki e Caldas (2018), 

o mesmo reuniu os intelectuais da época em um evento que resultaria em terríveis 

consequências para as comunidades surdas do mundo todo. Pois, nessa ocasião 
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ficou claro que os surdos não tinham problemas fisiológicos, no que diz respeito ao 

aparelho fonador e emissão de voz. Em outras palavras os surdos não tinham pro-

blemas para falar e baseando-se nessa premissa, a comunidade científica impôs o 

fim do uso da língua de sinais. Sendo essa língua banida das práticas educacionais e 

sociais dos surdos, adotando o método oralista. Um aspecto que vale ser ressaltado 

desse momento foi a exclusão dos sujeitos surdos da votação, sendo esses proibidos 

de votar e dos 164 representantes ouvintes, apenas dos Estados Unidos votaram 

contra o Oralismo puro, dessa forma o método oral tornou-se indiscutível.

E foi justamente nesse momento que o método oralista foi adotado como o 

mais adequado e a língua de sinais foi oficialmente proibida sob a alegação que está 

destruía a capacidade da fala do surdo. Porém apesar da proibição a comunicação 

de surdos, através da Língua de Sinais, dava-se em ambientes escondidos como nos 

corredores, pátios da escola e em pontos de encontros de surdos.

Por consequência do oralismo pode-se assistir uma corrida, por parte da medi-

cina, na busca por uma sociedade homogênea. Por essa razão, os surdos eram cada 

vez mais objetos de estudos na tentativa de aniquilar a anomalia da surdez, que para 

a maior parte da sociedade os sujeitos com essa deficiência eram encarados como 

seres anormais. 

Para Skliar (1998) o Oralismo objetivava levar o surdo a falar e a desenvolver 

a competência linguística oral, tudo isso na tentativa de fazer essas pessoas integra-

rem-se como enquanto membro produtivo do mundo dos ouvintes, daí que teremos 

a percepção do ser deficiente, o que legitimava as práticas terapêuticas habituais. 

Nessa concepção não existia respeito pela diferença surda e os mesmos eram edu-

cados em escolas monolíngues.

Buscando sempre a normalização do sujeito surdo que segundo Silva (2000, p. 

83) consiste no processo sutil, pelo qual o poder se manifesta no campo da identida-

de e da diferença. No qual se elege, arbitrariamente, uma identidade específica como 

parâmetro em relação ao qual outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Em 

resumo essa normalização consiste em atribuir a essa identidade todas as possíveis 

características positivas, em relação às quais as outras identidades só podem ser 

avaliadas de forma negativa.
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Passados alguns anos percebe-se que o Oralismo, na prática ensino-aprendi-

zagem, não trouxe grandes contribuições para a efetiva educação dos surdos. A par-

tir daí surge a necessidade por mudança, o que traz de volta o uso de sinais, gestos, 

mímicas e leitura labial, tudo que colaborasse com o desenvolvimento da língua oral. 

Essa estratégia ficou conhecido como Comunicação Total, onde o principal objetivo 

era o uso de qualquer estratégia que permitisse o resgate na comunicação dos sur-

dos, como afirma Ciccone (1996, p. 6-8):  

A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimen-
to e a educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método 
na área e seria realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal 
(...). A Comunicação Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se 
preocupa com ideais paternalistas. O que ela postula, isto sim, é uma valori-
zação de abordagens alternativas, que possam permitir ao surdo ser alguém, 
com quem se possa trocar idéias, sentimentos, informações, desde sua mais 
tenra idade. Condições estas que permitam aos seus familiares (ouvintes, na 
grande maioria das vezes) e às escolas especializadas, as possibilidades de, 
verdadeiramente, liberarem as ofertas de chances reais para um seu desen-
volvimento harmônico. Condições, portanto, para que lhe sejam franqueadas 
mais justas oportunidades, de modo que possa ele, por si mesmo lutar em 
busca de espaços sociais a que, inquestionavelmente, tem direito. 

Esse modelo também se mostrou ineficaz uma vez que mistura uma língua 

com a outra, oral e sinais. Sendo o bilinguismo o mais adequado, este modelo meto-

dológico consiste em trabalhar com duas línguas no contexto escolar e, neste caso, 

as línguas em questão são a Língua Portuguesa (escrita) e a Língua Brasileira de Si-

nais - Libras. A metodologia Bilíngue é utilizada atualmente com surdos em algumas 

instituições educacionais brasileiras, por reconhecer a diferença linguística e cultura 

da pessoa surda, como bem afirma Goldfeld:

Dentre os modelos que foram expostos acima, o bilinguismo adotado nas 
últimas décadas parece oferecer melhores condições para a aquisição da co-
municação por surdos. Sabemos que esse modelo está ocupando um grande 
espaço no cenário científico mundial, em países como EUA, Canadá, Suécia, 
Venezuela, Israel, entre outros países que desenvolvem muitas pesquisas 
sobre surdez e abordagem bilíngue. (GOLDFELD, 2002, p. 15)

Convergindo com essa ideia Skliar (1998) comenta que a educação bilíngue 

não pode ser neutra, devendo constituir-se como consciência política, para entender 

a educação dos surdos como uma prática de direitos pertinente aos surdos. 
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Apesar da busca pela superação da deficiência pode-se perceber que em ne-

nhum momento se buscou ouvir a voz do povo surdo, que como bem define Strobel 

povo surdo pode ser entendido como:

[...] sujeitos surdos que compartilham os costumes, história, tradições em co-
muns pertencentes às mesmas peculiaridades culturais, ou seja, constrói sua 
concepção de mundo através do artefato cultural visual. (STROBEL, 2008, p. 
34)

O interesse em compreender, ou solucionar, o problema da surdez levou a diver-

sos debates acerca do indivíduo surdo. Com o passar dos anos, com novos estudos 

e descobertas, a sociedade passa a olhar esses indivíduos não mais como pessoas 

doentes e que precisavam ser curadas, mas sim como indivíduos com características 

própria e como tal precisavam serem respeitados. Mas antes desse reconhecimento 

o surdo começou uma longa e sofrida batalha para defender seu direito linguístico 

cultural. 

Especificamente, no Brasil as comunidades surdas têm uma longa história. O 

povo surdo brasileiro deixou muitas tradições e histórias em suas organizações das 

comunidades surdas. No início esses indivíduos se reuniam com o objetivo, exclusi-

vamente, de natureza social devido ao baixo padrão de vida no século XVIII, com o 

tempo essas associações vão ganhando outras perspectivas. E no Brasil como bem 

afirma Widell: “[...] Há pessoas surdas em toda parte do Brasil. Porém, muitos sur-

dos são invisíveis à sociedade (..): a) Nos lugares Comuns, b) Nas associações de 

Surdos, c) Nas Escolas e Universidades, d) Nas Clínicas, e) Nas Igrejas. ” (WIDELL, 

1992, p. 280)

Como resultado das próprias reivindicações dos surdos houve adoção da me-

todologia do Bilinguismo, assim Santana destaca que:

O bilinguismo inaugura um novo debate na área da surdez, ele defende a pri-
mazia da língua de sinais sobre a língua portuguesa, antes aprendida simul-
taneamente na comunicação total, ou isoladamente no oralismo. Essa 9 pri-
mazia, defendida por muitos autores tem por base dois argumentos. Primeiro, 
a presença de um período crucial para a aquisição da linguagem. Segundo, a 
existência de uma competência inata, na qual para aprender uma língua, bas-
taria estar imerso em comunidade linguística e receber dela inputs linguísticos 
cruciais. (SANTANA, 2007, p. 166)
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Pode-se constatar que o autor defende a importância da pessoa surda ter aces-

so aos conteúdos escolares, assim como em outras áreas por meio da Língua Portu-

guesa (escrita) e da Língua de Sinais. Pode-se assim concluir que a partir da adoção 

da Língua de Sinais, a pessoa surda passou a ter o seu direito cumprido, ou seja, a 

sua língua materna passou a ser ouvida e respeitada.

2.2 Políticas Públicas e Inclusão do Surdo no Ensino Regular

A Comunidade Surda tem vivido momentos de grandes conquistas, as quais fa-

zem com que esse grupo, socialmente excluído esteja ganhando cada vez mais força 

e espaço. Essa comunidade vem empreendendo grandes esforços para garantir sua 

cidadania. Muitas leis estão constantemente sendo aprovadas pelo Congresso Na-

cional, para dar suporte legal, priorizando a inclusão e a promoção humana a partir 

do direito de ser diferente no contexto da sociedade brasileira (KALATAI, s/d).

É justamente nesse contexto que se enquadra a Declaração de Salamanca 

(1994) que proclama as escolas regulares com orientação inclusiva, os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias e as crianças com deficiência devem 

ter acesso à escola regular como bem define Menezes (2001, p.1) é um: 

Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 
Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes bási-
cas para formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acor-
do com o movimento de inclusão social.

Essa Declaração é considerada um dos principais documentos mundiais que 

visam a inclusão social das pessoas com deficiência.

Ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos de 1990. A Declaração de Salamanca resulta de uma 

tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, na qual sua origem está 

atribuída, justamente, aos movimentos de direitos humanos bem como de desinstitu-

cionalização manicomial, que surgiram a partir das décadas de 1960 e 1970.

Segundo Menezes (2001), a Declaração de Salamanca também é considerada 

inovadora porque, conforme podemos observar no seu próprio texto, ela:
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[...] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 
dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 “[...] promoveu 
uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia 
da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nestas 
iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendi-
zagem. (MENEZES, 2001, p.1) 

Como podemos perceber a partir desse capítulo o público especial, ganha es-

paço no ensino e ao longo do texto encontramos outros benefícios como o direito, 

quando necessário, aos serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender as particularidades da clientela de educação especial; bem como assegurar 

a esse currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades.

Dessa forma podemos afirmar que a Declaração de Salamanca ampliou o con-

ceito de necessidades educacionais especiais, incluindo assim todas as crianças 

que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola. “As escolas deveriam 

acomodar todas as crianças independente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras”. (BRASIL, 2006, p.330) Assim ela amplia 

o público alvo na medida que incluir nessa categoria, além das crianças portadoras 

de deficiências, também está inclusa aquelas que estejam enfrentando dificuldades 

temporárias ou permanentes na escola, bem como aquelas que se encontram fora da 

mesma, por qualquer motivo que seja.

Outra questão pertinente abordada na Declaração é justamente à inclusão na 

educação, tendo em vista que o princípio fundamental da escola inclusiva é que to-

das as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de qualquer dificul-

dade que possam ter. Sendo papel da escola, que se propõe a receber esses alunos, 

reconhecer e garantir às diversas necessidades de seus alunos. Levando em consi-

deração seu ritmo diferente de aprendizagem, assegurando-lhes uma educação de 

qualidade através de um currículo apropriado e apoio extra que possam precisar para 

que haja uma educação efetiva.

Convergindo com essa ideia Pacievitch (2009) afirma que a Declaração de Sa-

lamanca repercutiu de forma significativa, por modificar o cenário educacional mun-

dial, sendo incorporada às políticas educacionais brasileiras na medida que busca 

trabalhar pela melhoria da qualidade da educação por meio de uma pedagogia cen-
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trada na orientação inclusiva.

Foi justamente após a Declaração de Salamanca (1994) que o Brasil começou 

a implantar políticas de inclusão no ensino regular de alunos com necessidades es-

peciais, passando a criar regulamentos que previssem a implementação das políticas 

voltadas para os portadores de necessidades especiais. Como resultado foi incluído 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, normas para 

educação especial no território nacional. Além desses, diversos regulamentos legais 

foram criados para assegurar a implementação dos direitos das pessoas, considera-

das, especiais.

Diante disso temos como desdobramento a inclusão na Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional - LDB 9394 de 1996, a garantia dos indivíduos com ne-

cessidades especiais participarem da rede de ensino regular, sem quaisquer prerro-

gativas. No capítulo V, do artigo 58, da LDB a Educação Especial é compreendida 

enquanto modalidade de ensino, pois “Entende-se por educação especial, para os 

efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. 

(BRASIL, 1996).

De acordo com Brasil (2006) em 2003, é implementado pelo MEC o Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, oferta do atendimento educacional espe-

cializado e à garantia da acessibilidade. Já em 2004, o Ministério Público Federal 

publica o documento O Acesso de Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes 

Comuns da rede Regular, com o propósito de disseminar os conceitos e diretrizes 

mundiais para inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de 

estudantes com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 

E pela Lei 10.436 de 2002, a Libras, é reconhecida, enquanto meio legal de co-

municação e expressão das comunidades surdas no Brasil, determinando que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar a seu uso e difusão. Como pode ser 

percebido no artigo 2º:

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas conces-
sionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 
difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. (BRASIL, 
2002, p.1)
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Mas é somente em 2005 com o decreto de número 5.626, o qual regulamenta a 

Lei 10.436, que podemos notar, na prática, os direitos dos surdos, sendo garantidos. 

A partir dessa data temos a regulamentação do ensino de Libras e no capítulo 

II, desse mesmo decreto encontramos o seguinte trecho “A Libras deve ser inserida 

como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia” 

(BRASIL, 2005, p.1). Assim é claro que como previsto nessa Lei, os surdos começam 

a ganhar seu espaço nas escolas, à medida que sua singularidade linguística passa 

a ser reconhecida e respeitada.

Mais adiante a partir do capítulo III é possível observar a preocupação com os 

profissionais que devem trabalhar na educação dos surdos, encontraremos os requi-

sitos para formação do professor de Libras, instrutor de Libras, tradutor e intérprete 

de Libras- Língua Portuguesa. 

Para além disso, também pode-se observar, no decreto 5.626/2005, quais es-

paços educacionais esses alunos devem estarem inseridos, como bem afirma seu 

texto “As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem 

garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organi-

zação de: Escolas e classes bilíngues; escolas bilíngues ou escolas comuns da rede 

regular de ensino” (BRASIL, 2005, p.1).

No ao de 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que 

tinha como eixos a formação de professores para educação especial, implantação de 

recursos multifuncionais e permanência das pessoas com deficiência na educação 

superior, de acordo com o referido PDE, os alunos também possuem o direito à es-

colarização em turno diferenciado ao atendimento educacional especializado para o 

desenvolvimento de suas habilidades (BRASIL, 2007).

Em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-

cação Inclusiva, prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promo-

ver respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo transversalidade, 

atendimento especializado e formação de professores (BRASIL, 2008).

No ano de 2010 houve mais uma conquista da comunidade surda, através 

do decreto de nº 12.319, que regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e 
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Intérprete de Libras. Sabe-se que esse profissional é indispensável no processo en-

sino-aprendizagem do surdo, pois o mesmo é o responsável por traduzir da Língua 

Portuguesa para Libras e vice-versa.

O Tradutor e Intérprete de Libras possibilita uma comunicação entre a pessoa surda 

com o ouvinte, por isso, esse profissional é necessário e fundamental nas salas de 

aula para que o surdo compreenda e consiga se comunicar dentro de suas possibi-

lidades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
3.1 Tipo de Pesquisa

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica, a qual 

possibilita uma ampla visão ao pesquisado daquilo que se busca conhecer. Tam-

bém foi feita uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa. De acordo com 

Goldenberg (1997, p. 34), os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos 

“buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos”. 

Isso significa que esse tipo de pesquisa busca analisar e não medir. Para Fonseca 

(2002), a pesquisa de campo se caracteriza pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas.

3.2 População e lócus 
 

A pesquisa foi realizada com alunos ouvintes, pais de um aluno surdo, pro-

fessores, funcionários de apoio e gestores da Escola Municipal Manoel Pereira dos 

Santos, localizada na cidade de Taperoá/Bahia. A referida escola está localizada na 

zona rural do município de Taperoá onde possui um aluno surdo cursando o primeiro 

ano do ensino médio. O mesmo cursou o ensino fundamental II na mesma escola.

3.3 Amostra 

Foram entrevistados 14 pessoas no total, sendo os pais do aluno surdo; 03 

alunos ouvintes; 03 funcionários de apoio; 04 professores e 02 da Gestão e Coorde-

nação.
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3.5 Instrumento para coleta de dados

As informações sobre o trabalho foram coletadas por meio de pesquisa biblio-

gráfica e de campo através de entrevista semiestruturada e aplicação de questionário 

com questões variadas e abertas a depender do entrevistado (pais, aluno, professor, 

gestores e funcionários de apoio). Em seguida foi realizado o levantamento buscan-

do compreender a visão destes no que diz respeito ao aluno surdo na escola regular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Nesse tópico serão apresentados, os resultados das entrevistas realizadas 

com alunos da Escola Municipal Manoel Pereira dos santos, situada no Município de 

Taperoá no Estado da Bahia. Para preservar os nomes dos entrevistados eles serão 

identificados da seguinte forma: Os pais (MÃE, PAI); os alunos ouvintes (A1, A2, A3); 

os funcionários (F1, F2, F3); os professores (P1, P2, P3, P4) e os gestores (D e C).

Foi perguntado a mãe do aluno surdo, a respeito de quando e como a família 

percebeu que a criança era surda. Em sua resposta, a mesma relata que, essa per-

cepção aconteceu quando o filho já estava com seis anos de idade, pois, o mesmo 

não atendia aos comandos quando era chamado.

De acordo com o pai do surdo, a reação da família ao perceber a surdez no filho 

foi algo bastante triste e os médicos sugeriram uma cirurgia, mas a família optou por 

deixar como estava, ou seja, como a criança nasceu (surda).

Foi questionado como aconteceu o encaminhamento dessa criança à escola. 

De acordo com a mãe, o seu filho foi encaminhado para a escola por volta dos 9 anos 

de idade após, uma professora vizinha os aconselhar a mandar à instituição para que 

o mesmo pudesse se socializar e aprender a escrita.

Ainda de acordo com a mãe da criança surda, o seu filho não teve ainda o 

contato com LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), todavia, segundo a entrevistada, 

o processo de aprendizagem de seu filho, mesmo sem a presença de um interprete 

de Libras na sala de aula, não comprometeu a socialização dele e tão pouco impediu 

que ele compreendesse a importância de estudar e de ter amigos.

Em contrapartida, foi questionado aos pais do aluno surdo, se o seu filho teve 

seu direito atendido durante esses anos de escola e qual a justificativa para isso. De 
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acordo com eles, o direito do filho de fato não tem sido atendido nesses anos em que 

ele frequenta a instituição, pois, na zona rural a educação é mais precária e não po-

deria enviar o filho para estudar na cidade. Como pode-se perceber na fala a seguir:

“Por que na zona rural não tem acesso a escola especializada e não teria como 

ele ficar na cidade para estudar, dessa forma perdendo a oportunidade de aprender 

a Libras”. (MÃE)

Mediante a essas dificuldades, o mesmo ficou prejudicado no aprendizado de 

Libras. Aprendizagem essa que ele poderia ter acesso a uma língua que de fato po-

deria lhe proporcionar muito mais conhecimento, pelo fato dessa ser a sua primeira 

língua, ou seja, a sua língua materna e não a Língua Portuguesa, essa sim, seria a 

segunda língua da criança surda.

De acordo com Fernandes (2011), é importante o surdo aprender Libras e tê-la 

como sua língua materna ou natural, porque este terá uma comunicação entre os 

ouvintes, mediando o entendimento e a compreensão, por isso o Intérprete Tradutor 

de Língua de Sinais é essencial no processo de inclusão, pois ele é a ponte para uma 

comunicação sem barreiras.

De acordo com os entrevistados, a família tem contribuído de maneira signifi-

cativa para o aprendizado do seu filho, por meio da motivação e incentivo, demons-

trando sempre a importância e necessidade de estudar, bem como a participação nas 

reuniões e projetos da escola para melhoria da educação. Segundo eles afirmaram:

“Incentivar meu filho a não desistir de estudar é importante e eu acompanho as 

reuniões e projetos da escola”. (PAI)

É certo que nem todas as famílias de crianças surdas conhecem os direitos que 

elas têm, como por exemplo, a presença de um intérprete de Libras na sala de aula 

para auxiliar o aluno na conversa e compreensão dos assuntos estudados. 

Foi questionado aos pais entrevistados o que impediu da família exigir tal direi-

to para o seu filho. A resposta foi a esperada, pois, eles disseram que não conheciam 

esse direito e, também o fato de ser complicado se deslocar da zona rural para a 

cidade e muitas vezes não conseguir contato com os responsáveis.

De acordo com Lacerda (2002), o intérprete de Libras é fundamental na sala de 

aula para o processo de inclusão, porque ele torna mais fácil a comunicação entre 

pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva e outras. Intérpretes educacionais 
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facilitam a comunicação entre estudantes surdos e outros, inclusive entre professo-

res, provedores de serviços e colegas do ambiente educacional.

Na entrevista com os pais do aluno surdo, pode ser compreendido que o co-

nhecimento a respeito dos direitos do aluno surdo ainda é pouco, pois, nem sempre 

as instituições escolares recebem intérpretes de Libras para auxiliar o aluno surdo e, 

consequentemente este não adquire conhecimentos sólidos como deveria.

Ao questionar sobre o desejo do filho aprender Libras, tanto o pai quanto a mãe 

diz que deseja e muito essa aprendizagem ao seu filho para que ele consiga se co-

municar melhor e poder contemplar o seu filho falando a sua língua materna.

Questionados sobre a razão pela qual a família mantém o filho em uma escola, 

mesmo não oferecendo as devidas condições para uma aprendizagem significativa, 

a resposta deles foi que, a frequência nessa instituição possibilitou ao filho aprender 

a escrita do seu nome, bem como a se organizar e socializar.

A família se comunica com o filho surdo por meio dos gestos e este compreen-

de perfeitamente cada gesto demonstrado pelos pais e outros ao seu redor.

Quando perguntado aos alunos ouvintes quanto a opinião deles sobre o aluno 

surdo estudar em sala de ouvintes, um dos alunos entrevistados não acham essa 

uma boa ideia pelo fato de dificultar a comunicação entre os educandos. Como pode-

mos acompanhar na fala:

“Não é nem um pouco legal, porque dessa forma o aluno surdo fica totalmente 

em desvantagem”. (A1)

Os estudantes disseram também que o aluno surdo em uma sala regular, pode-

rá se sentir totalmente perdido por não ouvir, embora os mesmos afirmaram ter uma 

relação bastante boa com o estudante surdo. 

No tocante as estratégias que estes alunos ouvintes percebem na utilização do 

professor para efetivar a aprendizagem do estudante surdo, os mesmos dizem que 

praticamente nenhuma estratégia ou métodos e técnicas são utilizadas para favore-

cer o processo de aprendizagem do aluno com surdez, seja esta superficial ou até 

mesmo severa. Como afirma na fala:

“Nenhuma estratégia é tomada, assim como eles também não tem a determi-

nada experiência com Libras, não se adaptam a estratégias”. (A2)

Na percepção dos alunos entrevistados, a escola não possui condições ade-
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quadas para receber alunos com surdez, pelo fato da instituição não contar com re-

cursos didáticos adequados às necessidades do aluno surdo e por não ter nas salas 

de aula uma intérprete de Libras e reconhece que isso é um direito do aluno surdo.

Nas entrevistas com os funcionários de apoio, ficou claro que esses não se 

comunicam adequadamente com os alunos surdos por meio de Libras, mas apenas 

por gestos aleatórios, ou seja, nada formal, embora a relação entre o educando sur-

do com tais funcionários é algo significativo. Quando perguntado sobre a forma de 

comunicação os mesmos responderam:

“ Com gestos” (F1,F2,F3)

Dentre as melhorias que a instituição deveria tomar para um atendimento mais 

coerente para com o aluno surdo, na opinião dos funcionários de apoio era justamen-

te fazer cumprir o direito desse aluno, que é a presença de um intérprete de Libras 

na sala de aula.

Abaixo serão apresentadas as respostas dadas pelos quatro professores de 

aluno surdo. Por meio das respostas, pode-se perceber qual a visão do educador no 

tocante a inclusão de aluno surdo no ensino regular e até que ponto elas conhecem 

a importância de uma educação voltada para alunos com deficiência auditiva.

Perguntou-se aos professores se os mesmos já participaram de algum curso 

ou formação para que pudesse atender ao aluno surdo. A resposta foi unânime, sen-

do que nenhum deles havia realizado ou participado de uma formação específica, 

com a exceção de um, pois, este havia participado de um curso sobre TDHA, mas 

não específico para a surdez.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.694 de 1996 

(LDBEN 9.394/96) prevê a educação escolar dos alunos com deficiência no sistema 

regular de ensino e apresenta, em seus dispositivos, a necessidade de uma forma-

ção sólida aos profissionais de educação.

Essa formação é fundamental para que o professor consiga exercer suas ativi-

dades a partir do conhecimento dos fundamentos científicos e sociais pertinentes ao 

seu trabalho para garantir o acesso do aluno surdo aos conteúdo.

 Foi também questionado a respeito do conhecimento que o educador tem em 

se tratando do direito que o aluno surdo tem de um intérprete na sala de aula, embora 

a escola na qual foi realizada as entrevistas não dispunha desse tipo de profissional, 
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os professores têm consciência desse direito e lamentam pelo fato dessa deficiência, 

pois, o estudante com problemas auditivos, tem dificuldade para assimilar o conteúdo 

exposto pelo educador.

Sabe-se que o direito ao intérprete de Libras para o aluno surdo precisa ser 

cumprido para que a educação inclusiva seja de fato alcançada na sociedade brasi-

leira e assim dá a oportunidade para que o surdo tenha direito a se comunicar dentro 

de suas capacidades. 

Perguntou-se também sobre as estratégias que os mesmos utilizam para ga-

rantir o aprendizado desse aluno. Os mesmos utilizam de técnicas e métodos que 

possibilitam o acesso ao aluno surdo que é a comunicação por intermédio de gestos. 

Conforme as falas dos mesmos:

“Fico sempre mais próximo do aluno”. (P1)

“Ficar perto do aluno para que ele consiga compreender e trabalhar mais a es-

crita”.(P2)

Essa é uma das formas mais utilizadas entre o professor e alunos ouvintes com 

o intuito de conversar com a pessoa surda, no entanto, é importante lembrar que não 

é uma estratégia de ensino, como o professor pode utilizar imagens e matérias con-

cretos, por exemplo em suas aulas para facilitar o aprendizado do surdo, além disso 

aprender a comunicação básica da Libras.

É preciso salientar que no Brasil, a Libras (Língua Brasileira de Sinais) foi 

reconhecida por meio da lei 10.436/2002, que estabelece que todas as pessoas 

surdas tenham direito e acesso ao seu aprendizado desde a educação infantil e ao 

longo das demais etapas da educação básica. (BRASIL, 2002). 

Portanto, o educador deve buscar aprender Libras para melhor se comunicar 

com o aluno surdo e coerentemente transmitir os conteúdos. 

Outra questão relevante no tocante ao professor no ensino de aluno surdo e 

como o mesmo se comunica com esse aluno. Os educadores responderam que a co-

municação acontece por meio dos gestos e por meio de parentes, como por exemplo, 

o irmão do aluno que estuda com ele na mesma sala de aula.

As barreiras ou dificuldades para uma comunicação entre o professor e aluno 

surdo tem sido grande, isso se deve a vários fatores, como, por exemplo, a falta de 

intérprete na sala de aula, como constatado na escola Municipal Manoel Pereira dos 
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Santos.

Outras dificuldades enfrentadas pelos educadores entrevistados foram: o não 

uso de materiais visuais e a não produção de materiais didáticos adequados para 

o aluno surdo, bem como a falta de um trabalho efetivo em Libras na escola. Como 

pode ser observado nas falas:

 “Falta suporte para o professor e formação que nos ajude a aprender Libras”. 

(P3,P4)

Para Marquezine, Leonessa  e  Busto  (2013), a principal dificuldade entre os docen-

tes na  educação  do aluno surdo no  início  da profissão, é a falta de conhecimento 

e suporte pedagógico. É fato que muitas escolas não produzem e nem ao menos 

recebe materiais didáticos adequados ao ensino da pessoa surda, como apontaram 

os educadores entrevistados.

A comunicação é algo peculiar entre os humanos, é preciso encontrar um meio 

para compreender de forma clara o que o outro deseja falar. Com a pessoa surda não 

deve ser diferente, pois, ela necessita de compreensão, mas para isso faz-se neces-

sário entender o que de fato é Libras, uma língua e como essa forma de comunicação 

pode ser um instrumento significativo não apenas para uma conversa entre surdos e 

ouvintes mas para que exista a verdadeira inclusão.

Foi questionado também aos professores quais os desafios do cotidiano para 

garantir a aprendizagem do aluno surdo. Os educadores disseram que a grande di-

ficuldade é a falta de suporte que os mesmos não têm, a falta de um intérprete de 

Libras, falta de materiais adequados para o ensino dessas crianças surdas, enfim, o 

suporte seria tudo que os professores precisam para uma educação mais adequada.

Mediante a essas dificuldades, ou seja, a falta de suporte, os professores na 

maioria sentem dificuldades para ensinar aos alunos surdos. A falta de uma comuni-

cação adequada, de acordo com o educador, dificulta a aprendizagem, por isso que 

muitos alunos surdos não aprendem, pois, não conseguem expressar a sua falta de 

entendimento e/ou compreensão do assunto ao professor.

Buscou-se conhecer as expectativas do educador quanto a aprendizagem do 

aluno surdo e o que o mesmo sugere para que a realidade possa ser modificada para 

uma aprendizagem mais eficaz de acordo com os parâmetros educacionais.

Os profissionais da educação têm consciência de que há necessidade de mu-
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danças, melhorias nas escolas para que o aluno surdo aprenda eficazmente, mas 

para isso é preciso que exista intérpretes de Libras nas salas de aula permitindo 

assim que o educando surdo compreenda por meio de Libras aquilo que o professor 

está ensinando.

A perspectiva de cada educador é que de fato seus alunos com deficiência au-

ditiva possam aprender e se desenvolver nas escolas regulares e públicas. 

Abaixo serão apresentadas as respostas dos dois gestores da escola na qual 

foi realizada as entrevistas. 

Os gestores reconhecem que é direito do aluno surdo ser acompanhado por 

um intérprete de Libras, no entanto, a escola não dispõe desse profissional, dificul-

tando assim o processo de aprendizagem da criança surda.

Foi questionado como a gestão e coordenação avaliam o processo de inclusão 

do aluno surdo em sala de ouvintes. Os mesmos afirmam que a inclusão é praticada 

por meio da participação do aluno e para o mesmo, é aplicada atividade diferenciada, 

visando assim o seu aprendizado de modo satisfatório e significativo. Como pode ser 

observado na fala:

“Através da participação e utilização de atividades diferenciadas, mas que não 

são suficientes para atendê-lo” (C, D)

A direção da escola tem buscado melhorias para a inclusão, como por exemplo, 

a formação continuada, não apenas para o professor, mas para todos os autores da 

instituição, no entanto, seus pedidos e buscas ainda não foram atendidos.

Elas deixaram evidente também que a escola não possui materiais adequados 

para as aulas do aluno surdo, como por exemplo, gravuras adequadas e aparelhos 

tecnológicos específicos para trabalhar com o surdo na sala de aula.

Uma das medidas que os gestores sonham e querem ver concretizada na es-

cola é a presença de intérprete de Libras nas salas de aula, buscando assim a inclu-

são com igualdade e equidade.

De acordo com Fernandes (2006), os desafios no processo de inclusão do alu-

no surdo nas escolas regulares, são verdadeiramente imensos e, a falta de preparo 

dos profissionais da escola para atender adequadamente os alunos com deficiência 

auditiva, constitui um desses desafios mais pertinentes.
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O autor supracitado diz ainda que:

A maioria dos professores, na quase totalidade das escolas emprega como 
metodologia a exposição oral e utiliza como recurso material o quadro de giz, 
desconsiderando as dificuldades e o pouco conhecimento dos surdos em re-
lação a essa forma de comunicação. Muitas vezes o professor propõe ordens  
ou a resolução de problema que não são compreendidos pelos alunos surdos, 
que ignora ou não atinge os objetivos propostos pela tarefa. (FERNANDES, 
2006, p. 8)

O autor deixa claro as desvantagens que o aluno surdo enfrenta nas salas de 

aula, pois, os professores se esquecem de preparar materiais que condizem com às 

necessidades do aluno surdo e com isso, esse público é ignorado no processo de 

aprendizagem e inclusão.

Mas, diante de tantas desafios e dificuldades enfrentadas pelo aluno surdo e 

pelo professor, pode-se perceber que há também possibilidades para a inclusão de 

alunos surdos nas escolas e, em especial na escola campo de pesquisa, nesse caso, 

a Escola Municipal Manoel Pereira dos Santos. Dentre as possibilidades, pode-se 

citar o uso de TV, computador, retroprojetor, slides, alfabeto datilológico ou manual e 

outros recursos como ilustrações, desenhos e fotografias. Todos esses instrumentos 

podem facilitar o aprendizado.

Fernandes (2006), diz que, essas ferramentas, e outras formas de lidar com alunos 

surdos e deficientes auditivos, em sala de aula convencional, poderiam ser desen-

volvidos, caso os professores passassem por capacitação, e lhes fosse orientado, 

desde os primeiros anos de sua formação, o que não ocorrem nas universidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante ao que foi pesquisado e compreendido pode-se afirmar que os obje-

tivos propostos foram alcançados, pois, foi possível, a partir do estudo das políticas, 

projetos, Leis e Decretos, dentre outros materiais apresentar um breve histórico da 

educação do surdo no Brasil, discutir sobre as políticas públicas de inclusão do sur-

do no ensino regular,  bem como através da pesquisa de campo realizada analisar o 

processo de inclusão do aluno surdo na Escola Manoel Pereira dos Santos, especifi-

cando os desafios e possibilidades desse processo, 

Foi observado, por meio das entrevistas realizadas entre alunos ouvintes, pais 
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de alunos, professores, funcionários de apoio e gestores que a escola tem buscado 

melhorias no processo educacional do aluno surdo, pois, a mesma ainda não dispões 

de materiais didáticos adequados para o ensino da pessoa surda e tão pouco existe 

intérpretes de Libras nas salas de aula.

Sabe-se que a educação é um direito de todas as pessoas, inclusive àquelas, 

todavia, a escola na qual foi realizada a pesquisa de campo, não tem obtido con-

dições para uma inclusão significativa, pois, falta-lhe recursos, principalmente, no 

tocante a profissionais qualificados.

A direção deixa claro que tem buscado meios para que a inclusão seja uma 

realidade nessa escola e não mera utopia, no entanto, o caminho a percorrer é sem 

dúvida longo.

Por meio das entrevistas foi possível compreender que os profissionais da Es-

cola Manoel Pereira dos Santos, sente a falta de uma formação que o possibilite a 

trabalhar melhor com alunos surdos. A Libras deve ser praticada nas salas de aula, 

mas, para essa prática, faz-se necessário que o intérprete exista para uma aprendi-

zagem eficaz e eficiente.

Enfim, com a realização desse trabalho, fica evidente que a inclusão de alunos 

surdos nas escolas regulares ainda é complexa, não por falta de leis ou projetos, 

mas pelo fato da escassez de profissionais habilitados para atuar nas salas de aula 

e ensinar a língua materna da pessoa surda que é Libras.

REFERÊNCIAS

ALBRES, N. A. História da Língua Brasileira de Sinais em Campo Grande- MS. 
Editora Arara Azul Ltda. 2005. Acessado em 11 de agosto de 2008, no endereço ele-
trônico: WWW.editora-arara-azul.com.br.

BAALBAKI, Angela; CALDAS, Beatriz. Impacto do Congresso de Milão sobre a 
Língua dos Sinais, 2018. Acesso em 29 de agosto de 2019. disponível em: http://
www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_2/156.pdf. 

BRASIL. Decreto no. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a lei nº 10.436, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o artigo 18 da Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000. Disponível em:                                                                   http://
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf. Acesso em: 20/07/2019.

http://www.editora-arara-azul.com.br/
http://www.editora-arara-azul.com.br
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf


81

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Direito à edu-
cação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais- orientações gerais e 
marcos legais. Brasília: MEC/SEESP, 2006.

BRASIL. Decreto 5626 que regulamenta a Lei de libras (Lei10.436). MEC/SEESP 
(2005): Legislação específica Disponível em: https://www.mec.gov.br/seesp/legisla-
cao.shtm. Acesso em: 28 de jun. 2019.

BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Especial. Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. Da Educação Especial. Brasília: SEESP, 1996.

______MEC. Secretaria de Educação Especial. Marcos Políticos-Legais da Edu-
cação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: Secretaria de 
Educação Especial, 2010.

______ Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de 
junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, 09 de outubro de 2007. Brasília, DF. 
MEC/SEESP, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-
-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192.

______Lei 12.319, de dezembro de 2010, Do Intérprete Tradutor de Libras. Diário 
Oficial.

______MEC/SEESP (1996): Legislação específica. Lei de Diretrizes e Base. Dis-
ponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso 
em: 28 de jun. 2019.

BURKE, Peter. A escrita da História: Novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 
1992, p. 10.

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos/Sueli Fernandes – 2 ed. Atual.- Curitiba 
i.b pex, 2011.

CARVALHO, Paulo Vaz ded. História dos Surdos no Mundo. Editora Surd’Univer-
so. (ISBN 978-989-95254-4-1-2). Lisboa 2007.

CICCONE, Marta. Comunicação total: introdução, estratégias a pessoa surda. 2ªed. 
Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1996. DORZIAT, Ana. Metodologias especificas ao 
ensino de surdos: análise crítica. Revista Integração, nº 18, 1997, p. 6-8. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192


82

FERNANDES, Sueli. Fundamentos para Educação Especial.4. ed. São Paulo Edi-
tora: Ibpex,2006.

FIUZA, alexandre Felipe; OLIVEIRA, Regina F. de (Org). O bilinguismo e seus re-
flexos na escolarização do oeste do paraná. Cascavel: EDUNIOSTE, 2006.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997.

GOLDFELD. Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva só-
cio-interacionista. São Paulo: Plexus, 1997, 167p.

GOMES, R. S. língua portuguesa como l2 para surdos, Belém, 2013. P 2-38. Dis-
ponível em: http://www.uepa.br/portal/downloads/folder_Seminarioletras. Acesso em: 
3 de Maio de 2016.

KALATAI, Patrícia. As principais metodologias utilizadas na educação os surdos 
no Brasil. s/d, 15 p. Acesso em 29 de agosto de 2019. Disponível em: http://anais.
unicentro.br/seped/pdf/iiiv3n1/120.pdf. 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. O intérprete educacional de língua de si-
nais no Ensino Fundamental: refletindo sobre limites e possibilidades. In: Letra-
mento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002.

MARQUEZINE,  Maria  Cristina;  LEONESSA,  Viviane  Tramontina;  BUSTO,  Ro-
sângela Marques. Professor de Educação Especial e as Dificuldades do Início 
da Prática profissional. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 26, n. 47, p. 
699-712, set./dez. 2013.

MASUTTI, Mara Lúcia; BAR, Eliana. Educação Bilíngue: História da educação dos 
surdos. Instituto Federal de Santa Catarina, 2015.

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete Declaração 
de Salamanca. Dicionário Interativo da Educação Brasileira- Educabrasil. São Pau-
lo: Midiamix, 2001. Disponível em: <https://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-
-salamanca/>. Acesso em: 26 de jun. 2019.

NASCIMENTO, Lilian Cristine Ribeiro. “ Um pouco mais da história da Educação 
dos Surdos, segundo Ferdinand Berthier. Disponível em: http://143.106.58.55/re-
vista/viewarticle.php?id=126&layout=abstract. Acesso em: 19/07/2019.

PACIEVITCH, Thais. Declaração de Salamanca. 2009, p. 1. Disponível em: <https://

http://143.106.58.55/revista/viewarticle.php?id=126&layout=abstract
http://143.106.58.55/revista/viewarticle.php?id=126&layout=abstract
http://143.106.58.55/revista/viewarticle.php?id=126&layout=abstract


83

www.infoescola.com/educacao//declaracao-de-salamanca/>. Acesso em: 26 de jun. 
2019.

SANTANA. Ana Paula. Surdez e Linguagem: aspectos e implicações neurolin-
guisticas. São Paulo, Plexus, 2007. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção da identidade e da diferença. In_____. (org.). 
Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 
2000, p. 73-102.

SKLIAR, Carlos. (Org.). Os Estudos Surdos em Educação: problematizando a nor-
malidade. IN: A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998, 
6-32p.

STROBEL, Karin. As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda. Florianópolis: Edi-
tora da UFSC, 2008, p. 34.

STROBEL, Karin. História da Educação de Surdos: Cronograma de História de 
Surdos. Florianópolis, 2009, p. 49.

WIDELL, Joanna. As fases históricas da cultura surda, Revista GELES - Grupo de 
Estudos Sobre Linguagem, Educação e Surdez n° 6 - Ano 5 UFSC- Rio de Janeiro: 
Editora Babel, 1992. p. 280.



84

10.48209/978-65-9943AR-C-O

TRAJETÓRIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE                   
QUÍMICA DOS SUJEITOS SURDOS NA CIDADE 
DE PORTO SEGURO-BA

Marcionila Alexandre dos Prazeres Adães Mota21

David Kaique Rodrigues dos Santos 22

21  Possui graduação em Química pela Universidade Federal da Bahia (2011), graduação em 
Química pela Universidade Federal da Bahia (2008) e mestrado em Química pela Universidade 
Federal da Bahia (2011). Atualmente é professora efetiva - Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia e técnica em química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.
22  Possui Licenciatura Plena em História pela Faculdade Santo Agostinho-Ba (2010). Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Tradução e 
Intepretação - Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS). Especialista em Docência e Interpretação da 
Libras pela Faculdade Santo Agostinho (FACSA) - IBEC. Professor bolsista da Plataforma Freire - 
UNEB Campus Eunápolis-Ba (2011, 2012). Professor no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 
Formação de Professores em Letras-Libras na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - 2019. 
Professor de Lingua Brasileira de Sinais em Santa Cruz Cabrália-Ba. Participação na Implantação 
da Sala Bilingue da Escola Victurino da Purificação na cidade de Santa Cruz Cabralia-Ba. (2016). 
Obs: Em fase de implementação.



85

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem do aluno surdo deve acontecer num ambiente específico 

bilíngue, Salas de Apoio e/ou nas Salas de Recursos Multifuncionais e não na sala 

regular, para tanto é necessário a utilização de meios que auxiliem a aprendizagem 

destes estudantes de um modo eficaz durante o tempo determinado para a aula. 

Contemplando a sua pedagogia específica surda. 

Estratégias podem ser criadas de modo a possibilitar este processo de apren-

dizagem da disciplina Química através do uso de modelos adaptados, do uso e do 

conhecimento das propriedades e transformações da matéria e do diálogo entre o 

sujeito surdo, o professor e os demais colegas da turma.

A proposta é causar um impacto na prática pedagógica realizada por profissio-

nais da área do ensino de Química e provocar uma reflexão sobre a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Isto porque alguns pro-

fessores da rede básica se escondem atrás do discurso “eu não sei fazer, não fui ins-

truído na minha formação”, criando resistência em modificação de sua metodologia 

de trabalho para atender tais pessoas. Ainda existem muitos profissionais licenciados 

em Química que desconhecem sobre a particularidade do sujeito surdo. A ideia não 

é mostrar que é fácil e simples, entretanto é mostrar que apesar das dificuldades 

devido às adversidades que cercam as escolas no contexto atual, é uma proposta 

possível! A intenção é que a resistência à mudança que é encontrada por parte de 

alguns profissionais da educação seja revertida em esperança na possibilidade de 

acontecer, a partir de uma mudança de comportamento e do olhar dado à falta de 

estranhamento em relação à condição do aluno com deficiência.

A maioria dos alunos com deficiência vivencia em silenciosamente a angústia 

do sentimento de exclusão em todo o ambiente escolar. Em diversos contextos e 

discursos é possível perceber que a escola lida com os alunos com deficiência como 

como expectadores e não como protagonistas do processo de construção do conhe-

cimento. Dificultando a transição do entendimento em relação a estas pessoas não 

como “Deficientes”, mas sim para “(d)Eficientes” no contexto do seu modo de vida e 

do seu arcabouço enquanto sujeito.

Ao passo em que o aluno com deficiência sobrevive no espaço escolar a cada 
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dia, o professor também vive diariamente com o dilema interno da sua missão em 

educar e como fazer de modo tal em que o sujeito com deficiência seja alcançado. 

Existe um duelo na sala de aula entre o querer aprender e o querer ensinar  e em 

muitos casos só é propiciado a troca da experiência silenciosa da angústia da incom-

preensão.

Ver o outro como diferente é oportunizar um ambiente favorável à troca de ex-

periências. O professor deve refletir acerca do modo de aprendizagem dos alunos 

como diferentes formas de aprendizagem numa mesma sala de aula. A diferença 

existe entre os indivíduos ainda que da mesma espécie. É sabido que a diferença 

também é motivo de exclusão. Devido a isto é necessário um diálogo para aceitar a 

diferença como forma de experienciar novas situações.

Deficiência é uma forma de caracterizar aqueles sujeitos que, por razões varia-

das, apresentam um déficit, uma perda, tanto na esfera orgânica quanto na psíquica 

(DINIZ, 2004, p. 112). Este é um posicionamento que se propaga ao longo da histó-

ria. Este trabalho terá como proposta desvendar os segredos que cada estudante de-

ficiente carrega consigo e trazê-lo como protagonista do processo de ensino-apren-

dizagem nas aulas de Química.

O desenvolvimento deste trabalho dando oportunidade para os alunos do curso 

de licenciatura em Química é de grande relevância, uma vez que a área de ciências 

exatas, no geral, tende a uma concepção de trabalho em que pouco se leva em con-

sideração a subjetividade dos fatos e dos pensamentos. Uma oportunidade para o 

desenvolvimento da criatividade e de quebra de paradigmas.

O trabalho com pessoas deficientes sempre é visto com dificuldade, pois requer 

disponibilidade para a constante inovação. Entretanto, pensar na aprendizagem des-

tes alunos é respeitá-lo como cidadãos. O plano Nacional de Educação (BRASIIL, 

2014) traz como a quarta meta a universalização, para a população de 4 (quatro) a 

17 (dezessete) anos com deficiência, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a ga-

rantia de sistema educacional de ensino inclusivo. 

Diante disto, é possível verificar que o aluno deficiente deve ter atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular, o que tem ocorrido, 

portanto é que os alunos estão indo para a escola regular, mas não estão fazendo 
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parte da escola regular. Nas aulas de Química, em muitas situações, os surdos são 

apenas videntes. 

Diante disso, justifica-se a relevância desse estudo, partindo de uma iniciativa 

reflexiva fundamentada no princípio do direito ao acesso ao conhecimento das pes-

soas deficientes e da necessidade de preenchimento de lacunas dos professores de 

Química em relação à educação inclusiva.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O Ensino de Ciências

Ao falar de Ensino em Ciências é inevitável não pensar em aulas práticas. Hid-

son (1994), afirma que é preciso pensar que o experimento tem a função pedagógi-

ca de ensinar ciências, ensinar sobre ciências, e ensinar a fazer ciências. Assim, é 

viável pensar em possibilidades de tornar acessível ao aluno surdo materiais e aulas 

experimentais em que os mesmos se sintam participantes do processo e não apenas 

expectadores. Entretanto, também se faz necessário a compreensão, por parte dos 

professores, do objetivo pelo qual o aluno deve aprender determinados conteúdos 

e realizar determinados experimentos. É preciso pensar qual a proposta, onde se 

deseja chegar. Para Leal (2009), a experimentação constitui uma situação muito es-

pecial para o processo de articulação entre os aspectos fenomenológico, teórico e 

representacional. 

As competências e habilidades cognitivas e afetivas desenvolvidas no ensi-

no de Química deverão capacitar os alunos a tomarem suas próprias decisões em 

situações problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento do educando 

como pessoa humana e como cidadão. (PCN, p. 32). Então, ao trabalhar o ensino 

de Ciências de modo inclusivo em que os alunos deficientes são responsáveis pelo 

seu aprendizado, tanto quanto o professor, bem como os demais colegas da turma, 

a concepção de cidadania, valores como respeito ao próximo e responsabilidade são 

desenvolvidos e ao compartilhar a responsabilidade da transformação do pensamen-

to de como uma pessoa colabora com o aprendizado de outra o aluno está sendo 

capacitado a resolver problemática contextualizada na sua realidade. 

Contudo, toda escola e sua comunidade, não só o professor e o sistema esco-
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lar, precisam se mobilizar e se envolver para produzir as novas condições de traba-

lho, de modo a promover a transformação educacional pretendida. (BRASIL, 1999, 

p.208), por isso, neste processo de inclusão dos alunos deficientes nas aulas de 

Química, todos são co-responsáveis pelo aprendizado.

SURDEZ

 Para as pessoas com surdez é assegurada a presença do intérprete na sala 

de aula, entretanto o recurso intérprete é visto, por muitos professores, como a reso-

lução conflitos existentes devido a falta de comunicação entre professor-aluno. Nos 

mais diversos relatos percebe-se nos discursos dos professores que todo o problema 

será resolvido com a presença do intérprete. Em diversos casos, o professor não tem 

entendimento em relação à língua de sinais e nem em relação à particularidade do 

modo como o aluno surdo aprende. A cultura ouvinstista (cultura das pessoas que 

ouvem) predomina e desta forma o aluno surdo, na maioria dos casos não acompa-

nha a aula em sua totalidade. Além disto, a aula é ministrada em português e de um 

modo oral.

 Nota-se que o tempo de aula no ensino regular com a presença do intérprete, 

muitas vezes é insuficiente para que o aluno surdo aprenda todo o conteúdo minis-

trado em sala de aula regular e desenvolva todas as atividades propostas pelo pro-

fessor. Isto porque o tempo de aprendizagem do aluno ouvinte é diferente do tempo 

de aprendizagem do aluno surdo, uma vez que todo o conteúdo da aula é ministrado 

em português, que é a segunda língua do surdo. 

2.3. Educação Inclusiva na Educação Básica no Município de Porto Seguro

Os estudantes com deficiência no município de Porto Seguro conta com o su-

porte pedagógico do Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado - 

CEAME. Que se faz presente no município há dez anos.  Este local faz atendimento 

à crianças e adultos. De acordo com a prefeitura de Porto Seguro o centro atende 

atualmente a 200 alunos de 50 escolas municipais, com 23 salas de recursos multi-

funcionais, transporte e alimentação para os alunos.  

Dados do IBGE, afirma que no município de Porto Seguro existem x escolas, 

sendo y municipais, z estaduais, w particulares e uma federal. No ano de 2019, foram 
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matriculados xyzh alunos no ensino médio, destes A são alunos surdos.

A Tabela 1 demostra as matrículas que foram realizadas no ano de 2019 para 

o Ensino Médio.

Tabela 1. Matrículas de estudantes surdos da Rede Pública de educação no 
Município de Porto Seguro-Bahia referentes ao ano de 2019.

INSTITUIÇÃO
QUANTIDADE 
DE ESCOLAS

Nº TOTAL 
DE ALUNOS 

SURDOS

Nº TOTAL DE                          
PROFESSORES DE                  

QUÍMICA 
ESTADUAL 3 5 2
FEDERAL 1 1 1
TOTAL 4 6 3

2.4 Trajetória educacional das pessoas com deficiência

Fazendo uma reflexão sobre a postura da sociedade, nos diversos parâmetros, 

em relação às pessoas deficientes nos períodos históricos é possível compreender a 

raiz do preconceito e do comportamento que é dado à causa atualmente. 

Na Antiguidade, as pessoas dependiam de força física, para prover o sustento, 

assim era necessário que o homem produzisse o seu próprio alimento, uma vez que 

as atividades estavam relacionadas à agricultura e à pecuária. Portanto, uma pessoa 

deficiente era considerada uma pessoa que não tinha condições de sobrevivência 

e nem de colaboração com a sociedade uma vez que não podiam contribuir com o 

exército do seu povo para conquistas de espaços físicos.  Este mesmo tratamento se 

estendeu até a Idade Média, além disto, durante este período, a Igreja Católica co-

meçou a ter forte influência na sociedade e para o clero, as pessoas deficientes eram 

consideradas pessoas possuídas pelo demônio, ou pessoas carregadas de culpas.

A deficiência foi marcada ao longo da história como uma doença crônica que 

conferia à pessoa que a possuía o título de incapaz, de inválido. As pessoas deficien-

tes ficavam à margem da sociedade, que por sua vez as tratavam de forma assis-

tencialista. Esta característica é evidenciada tanto no âmbito internacional quanto no 

nacional.

De acordo com MANTOAN a educação de pessoas com deficiência no Brasil 

está dividida em três grandes períodos: de 1854 a 1956 marcados por iniciativas de 
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caráter privado; de 1957 a 1993: definido por ações sociais de âmbito nacional; 1993 

até os dias atuais: caracterizado pelos movimentos em favor da inclusão.

A partir da segunda metade do século XX, houve o surgimento de alternativas 

para o trabalho educacional com a proposta de atender às necessidades das pes-

soas com deficiência. Em 1824 foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro serviço especializado em educação de pessoas 

deficientes. Pouco tempo depois, em 1857, foi criado no Rio de Janeiro o Imperial 

Instituto dos surdos mudos, atualmente denominado de Instituto Nacional de Educa-

ção de Surdos – INES. 

É importante observar que as ações educacionais desenvolvidas a partir de 

então tem até hoje um enfoque terapêutico bastante marcante (DINIZ, 2004, p. 114). 

Esta situação é refletida diretamente no comprometimento do campo educacional na 

produção de conhecimento sobre a questão da aprendizagem dos estudantes defi-

cientes que é consequência da preponderância do discurso médico em relação ao 

âmbito pedagógico.

A partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), as pessoas com defi-

ciência tiveram assegurado o direito ao acesso a educação.  Para que este processo 

ocorresse de modo natural e eficiente deveria haver um envolvimento dos vários ór-

gãos, nas mais diversas esferas. Entretanto, o acesso a educação das pessoas com 

deficiência ainda vem sendo um grande desafio.

 Durante o processo, que ainda o Brasil vem se adequando, de acessibilidade 

à educação de pessoas deficientes, os alunos foram inseridos nas escolas regula-

res, salas multifuncionais foram criadas e nos cursos de licenciatura foram criadas 

disciplinas para abordar sobre o assunto. Entretanto, ainda há muita necessidade de 

avançar.

A história da atenção à pessoa com necessidades educacionais especiais tem 

se caracterizado pela segregação, acompanhada pela consequente e gradativa ex-

clusão, sob diferentes argumentos, dependendo do momento histórico focalizado 

(ARANHA, 2005). Ao analisar todo processo histórico era de se esperar que a inclu-

são não fosse tão simples, entretanto é necessário observar que ainda não houve 

avanço significativo em determinadas localidades do Brasil.



91

Ao iniciar o ano letivo, uma unidade ou uma aula, o professor planeja e dentro 

deste planejamento é estabelecido um tempo determinado para o cumprimento do 

trabalho a ser executado. Há programações limitadas por um cronograma, deter-

minadas pela dinâmica da escola.  Diante disto, é exigido do aluno com deficiência 

um acompanhamento paralelo ao que está sendo proposto, entretanto o tempo de 

aprendizagem do aluno nem sempre coincide com o tempo didático definido pelo 

professor. 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Caracterização do Município de Estudo

O presente trabalho foi desenvolvido junto aos professores de Química da Rede 

Pública Estadual, do município de Porto Seguro – BA, professores que lecionam a 

disciplina Química e alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Para instrumen-

to de coleta de dados utilizou-se como ferramenta uma entrevista semiestruturada, 

para tanto foram utilizadas perguntas cujas respostas deveriam ser objetivas ou sub-

jetivas. A entrevista foi aplicada aos professores de Química, aos alunos surdos e 

ouvintes pertencentes a classe de surdos, além disto também houve uma entrevista 

semiestruturada a algum membro da direção. 

3.2. Classificação da Pesquisa 

Este trabalho A pesquisa do presente trabalho classifica-se como pesquisa bá-

sica objetivando geração de novos conhecimentos através da descrição de caracte-

rísticas da situação retratada.

3.3. População e Amostra

 Professores, alunos surdos, alunos ouvintes e funcionário da direção são os 

sujeitos da pesquisa. Os mesmos responderam a entrevista tendo sido, previamente 

assinado um termo de consentimento.
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3.4. Instrumentos de Coleta de Dados 

A entrevista semiestruturada contou com trinta e sete perguntas com a propos-
ta de investigar a trajetória escolar dos alunos surdos especificamente na disciplina 
Química e sua relação interpessoal no ambiente escolar.  

Uma entrevista semiestruturada para o aluno ouvinte contendo trinta perguntas 
com o objetivo de perceber a sensibilidade em relação a presença do sujeito surdo 
na sala de aula.

Uma entrevista semiestruturada para o professor de Química contendo vinte e 
seis perguntas com o objetivo de identificar a aproximação do professor de Química 
com o universo do estudante surdo na sala de aula.

Uma entrevista semiestruturada para um representante da direção contendo 
dezenove perguntas com o objetivo de identificar como o aluno surdo se encontra 

inserido no contexto escolar.

3.5. Análise dos Dados

As entrevistas foram entregues aos participantes e posteriormente recolhidas, 
entretanto aos sujeitos surdos solicitou-se ao intérprete de sala de aula que que fi-
zesse a tradução, uma vez que alguns surdos, que mesmo no Ensino Médio ainda 
estava no processo de alfabetização tanto na Língua de Sinais Brasileira quanto no 
português. Os resultados foram organizados para discussão após análise individual 
de cada questão.
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 As entrevistas que foram realizadas com estudantes estão disponíveis na  Ta-
bela 2.

Tabela 2. Série escola dos estudantes surdos nas escolas de Ensino Médio de 
Porto Seguro.

Estudante 1º Ano 2º Ano 3º Ano Sexo F/M

Aluno I   x  F

Aluno II   x  M

Aluno III    x F
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Aluno IV  x   F

Aluno V   x  F

Aluno VI    x M

 De acordo com a Tabela observa-se que três estudantes estão no segundo 

ano do ensino médio, enquanto que apenas uma estudante está na primeira série do 

ensino médio e dois estão na terceira série. Do total de seis estudantes entrevista-

dos quatro são do sexo feminino, enquanto que dois são do sexo feminino. Todos os 

estudantes, no momento tem aula de Química. 

 Ao serem questionados sobre a fluência do professor de Química nas aulas, 

ambos alunos afirmaram que o(a) professor(a) regente da sala de aula não sabia 

LIBRAS.

 Os estudantes afirmaram que os professores não sabiam LIBRAS, talvez pelo 

fato de ter a presença do intérprete na sala deixe o professor maias disponível para 

dar atenção aos demais alunos. Mesmo assim, pode ser que o professor tente se 

comunicar. Na Tabela 3 seguem informações sobre o domínio do professor com es-

tes sinais básicos. E na Tabela 4 seguem informações sobre o relacionamento entre 

docente e discente.

Tabela 3. Questionamento se o professor/professora utiliza alguns sinais básicos 
com o estudante surdo.

Estudante SIM NÃO ÀS VEZES

Aluno I x

Aluno II x

Aluno III x

Aluno IV x

Aluno V x

Aluno VI x
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Tabela 4. Relacionamento entre professor e o estudante surdo.

Aluno           
I

Aluno 
II

Aluno 
III

Aluno 
IV

Aluno 
V

Aluno 
VI

Afirmar que o professor 
/professora se 

comunica diretamente 
com o estudante surdo.

x x x

O professor/professora 
de Química se refere 

ao surdo ao se 
comunicar.

 Identificou-se que as escolas possuem TILS, entretanto na escola em que o 

Aluno IV estuda não tem a presença de tal profissional. Além disto, também foi verifi-

cado que a escola dos alunos I,II e III ficou um período sem intérprete durante o ano 

de 2019.  

Todo o processo burocrático para contratação de profissionais TILS é moroso 

e além disto há insatisfação por parte dos intérpretes em relação a valorização do 

seu trabalho. A Tabela 5 traz informações acerca da presença destes profissionais na 

sala de aula.

Tabela 5. Questionamentos acerca da presença do TILS na escola.

O que o TILS faz na escola?

Aluno I Interpreta a matéria.

Aluno II Interpreta a matéria.

Aluno III

Aluno IV Ajuda nas matérias

Aluno V Traduz o assunto de português para LIBRAS

Aluno VI
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RECURSOS

Aluno 
I

Aluno 
II

Aluno 
III

Aluno 
IV

Aluno
V

Aluno 
VI

Datashow x x x

Imagem x x

Livro Didático x x x x

Experimento x

Texto x x x

LIBRAS x

Vídeo

Quadro x x x x x x

Foram entrevistados dois estudantes ouvintes, colegas de turma da aluna sur-

da. Os estudantes foram identificados como E1 e E2, respectivamente. O estudante 

E1 estudou com a aluno surda anteriormente, enquanto que o estudante E2 está 

sendo sua primeira experiência no com uma colega surda na sala. 

Os dois estudantes afirmaram que ao longo do Ensino Médio tiveram professor 

de Química. 

De modo a compreender melhor a descrição da entrevista as perguntas estão 

expostas juntamente com as respostas dos estudantes com o objetivo de possibilitar 

uma análise conjunta ou individualizada.

Quadro 1. O professor de Química se comunica diretamente com você?

E1: Não
E2: Sim

Quadro 2. Você se comunica diretamente com sua colega surda?

E1: Às vezes. Conheço muito pouco a linguagem em LIBRAS.
E2: Às vezes. Bem pouco pelo motivo de não saber LIBRAS.
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Quadro 3. Como você considera seu nível de conhecimento em LIBRAS?

E1: Nível baixo
E2: Não sei nada.

Quadro 4. Você gostaria de aprender LIBRAS?

E1: Sim
E2: Às vezes. Seria bom, ótimo. Mas, acho que teria dificuldade.

Quadro 5. Você acha que deveria se ensinar LIBRAS nas escolas? 

E1: Sim
E2:Sim. Pois, todos saberiam se comunicar com os alunos surdos.

Quadro 6. Você acredita que sua colega surdo se sente incluído na sala de aula?

E1: Não. Pois, somente duas pessoas que conseguem conversar com ela.
E2: Sim. Pois todos gostam dela.

A resposta do quadro 6. o estudante E1 tem mais proximidade com o estudan-

te surdo. Tenta se comunicar com o estudante surdo, enquanto que o estudante E2 

pensa que o estudante surdo se sente incluído só pelo fato das pessoas gostarem 

do surdo.

Quadro 7.  Você já fez trabalho em equipe com seu colega surdo?

E1: Não
E2: Sim

Na escola tem a presença do profissional tradutor intérprete de LIBRAS, que foi 

contratado pelo regime de REDA.

Quadro 8. O que você acha que o profissional tradutor intérprete de Libra faz na es-
cola?

E1: Ajuda o estudante surdo a se comunicar com todos.
E2: Traduz as LIBRAS e  ajuda o estudante surdo com muitas coisas.
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Porque o profissional TLSP se comunica em LIBRAS na sala de aula, E1 e E2 

respondeu que devido ao costume.

Quadro 9. Quando você quer conversar  com seu amigo surdo, você chama o intér-
prete ou se comunicar sozinha. Professor de Química se comunica diretamente com 
você?

E1: Preciso chamar.
E2: Preciso chamar.

A entrevista realizada com a estudante ouvinte relata que pelo motivo de não 

saber LIBRAS às vezes ela não se comunica diretamente com a aluna surda. Informa 

que às vezes tem vontade de aprender LIBRAS, mas que seria difícil. Ela também 

acha que na escola deveria ter a disciplina de LIBRAS, assim todas os colegas sabe-

riam LIBRAS. Afirmou também que a colega surda é incluída na sala de aula porque 

todos os colegas gostam dela. A aluna ouvinte disse que para conversar com a cole-

ga surda necessita do intérprete

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade deste trabalho não é apenas pensar a inclusão como sendo a in-

tegração de diferentes alunos no espaço escolar regular, mas, sim, pensar possíveis 

práticas e metodologias, principalmente no ensino de Química.
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INTRODUÇÃO

A educação superior, não só no Brasil, mas em todo o globo, é um cenário que 

requer relevante atenção, visto que sua missão não é somente formar o profissional 

tecnicamente competente. No atual mundo globalizado, de rápidas mudanças, onde 

o conhecimento é, por tantas vezes, moeda de troca, a educação superior precisa, 

junto às instituições de ensino, assumir com determinação seu papel de vanguardista 

do desenvolvimento de uma nação. Portanto, a universidade, como locus de forma-

ção, é também espaço de ideias e campo de produção do saber para a transforma-

ção social.

Dificilmente iremos encontrar um instrumento de medida capaz de mensurar o 

largo alcance social das ações de uma universidade. Por isso, dizemos que a educa-

ção, aqui especificamente a educação superior, é um bem público, independente da 

modalidade da instituição que a professa, porque educação não é produto matemati-

camente mensurável e economicamente comercializável. É, antes de tudo, uma ação 

social a serviço da transformação e da melhoria da qualidade de vida, da formação 

ética, cidadã, politica e democrática do indivíduo.

Anualmente, no Brasil, centenas de instituições de ensino superior são subme-

tidas à análise do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), 

com a finalidade de proporcionar ao Ministério da Educação e, na sequência, às IES, 

o ranking nacional das instituições, baseado no poder da meritocracia. As melhores 

escolas, os melhores programas “são vistos com bons olhos” pelo Estado, passando 

assim, a receber mais bolsas e incentivos para pesquisa e extensão. 

As determinações da avaliação são fruto de um discurso internacional, politi-

camente construído, centrado na seleção, na responsabilização e na prestação de 

contas, influenciado pelas reformas de Estado, um pouco por todo globo, intensifi-

cado nas últimas décadas do século passado e início deste século, onde a proposta 

de governança é baseada no estado-mínimo, ou seja, na co-responsabilidade da 

sociedade civil organizada.  Em decorrência das reformas de Estado, emergem as 

reformas dos sistemas de educação superior, com a finalidade de atender às deman-

das do campo social, político e econômico. 
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Entram em cena organismos internacionais com propostas de educação su-

perior, tendo como pano de fundo atender às exigências e à lógica do mercado. É 

conveniente, portanto, às instituições, uma formação empreendedora, técnica e cien-

tífica, capaz de dar conta da competitividade imposta pelo mercado empregador. 

Frente a este cenário, a problemática deste artigo refere-se ao seguinte ques-

tionamento: há uma relação direta entre o que dispõe a política nacional de avaliação 

da educação superior e orientações subjacentes às exigências da lógica do merca-

do? Os objetivos são, portanto: analisar a política de avaliação da educação superior 

no Brasil, conforme determina o SINAES; analisar o nível de relação entre as dimen-

sões avaliativas do SINAES e o poder do discurso em torno dessa política. 

A metodologia adotada para a escrita deste artigo foi de caráter qualitativo, 

seguindo as orientações da análise documental. O documento base adotado foi a 

proposta do “Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES: Bases 

para uma Nova proposta da Educação Superior”.  

1. AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PERSPECTIVA DO SINAES

A educação superior tem sido ao longo das últimas décadas um reflexo da onda 
globalizadora na qual vive o mundo atual. As transformações dos campos social, 
político e econômico são intensas e acontecem de forma muito rápida, impondo de 
certa forma, os parâmetros de organização, gestão e funcionamento das instituições 
de ensino superior. Instâncias nacionais e internacionais delineiam a governança 
acadêmica e a gestão de patrimônio e finanças dessas instituições.

A defesa da universidade empreendedora como modelo de potencial tecno-
lógico e inovador, eficiência e eficácia nos serviços prestados à comunidade e sus-
tentabilidade financeira é o discurso político atual, na maioria dos países do globo, 
dos agentes financiadores, e ao mesmo tempo, reguladores da educação superior. 
O ideal de universidade empreendedora é defendida nos discursos, por exemplo, de 
Clark (2006), como uma instituição capaz de conviver em tempos de mudança e até 
mesmo de impor mudanças, seja na sua estrutura, seja na sua forma de gestão. As-
sim, novos conceitos emergem no campo da educação superior, igualmente defendi-
dos no contexto da economia e da administração de empresas, tais como eficiência, 
eficácia, produtividade, competitividade, de forma a demonstrar a influência do setor 
econômico enquanto campo de poder a ser exercido no tecido social e, logicamente 
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no processo da educação superior. Assim procede a OCDE e o Banco Mundial, de-
fendendo a ideia de que a educação superior em geral e, em particular a universida-
de, devem gerar conhecimento para fins de atendimento ao campo econômico. Isso 
significa que a universidade pode estar se restringindo a fortalecer a competência 
técnica na formação acadêmica e profissional de seus estudantes para atender à 
competitiva lógica do mercado. 

A lógica da avaliação da educação superior passa pela mesma lógica da com-
petitividade econômica do mundo empresarial e das organizações. Nesse ponto é 
legítimo concordar com as ideias de Verhine e Freitas (2010), de que os governos 
atuais vêm atribuindo à avaliação um papel importante nas reformas dos sistemas 
educativos, principalmente porque ela é vista como instrumento de legitimidade de 
poder e uma organizadora eficaz das reformas em educação. As reformas nos sis-
temas educativos geralmente são delineadas pelas metas sociais e econômicas de 
cada país. Ou seja, o discurso, do ponto de vista do Estado é, via de regra, delineado 
pelas metas e tendências de desenvolvimento e crescimento econômico.  A avaliação 
da educação superior também pode adotar o paradigma do desenvolvimento cultural 
e social, de emancipação e busca da qualidade tendo em vista a melhor formação, 
para a transformação social e política e elevação do nível de cultura e conhecimento 
de uma nação. 

O que mais preocupa não é a avaliação em si, como processo de análise de 
uma realidade. Se os dados advindos da avaliação fossem utilizados para mapear as 
instituições que mais precisam de subsídio do Estado para assim, poderem oferecer 
serviços de melhor qualidade, a avaliação estaria cumprindo seu papel: diagnosticar 
para melhorar. O que incomoda de fato é o que acontece depois da análise dos da-
dos: o ranqueamento das instituições tanto em nível nacional quanto em nível inter-
nacional.

Com isso, como é o caso do Brasil, as melhores universidades são classifica-
das como aquelas que merecem mais investimentos do governo federal através de 
programas institucionais de bolsas de pesquisa e extensão da parte da Capes, do 
Cnpq e de outras agências nacionais, como por exemplo, as fundações de pesquisa. 
As universidades com maior limitação financeira, por não demonstrarem competitivi-
dade nos editais oficiais, não conseguem alcançar os benefícios devidos, porque fa-
zem menos pesquisas, têm menor número de patentes (quando têm), publicam me-
nos, enfim, estão em desvantagem. Um exemplo dessa realidade são universidades 
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estaduais e municipais, com exceção da USP e Unicamp (universidades estaduais, 
líderes no ranking nacional e na América Latina). 

No Brasil a avaliação da educação superior está a cargo do SINAES (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior) desde 2004, com a promulgação da 
Lei 10.861/2004. Recentemente foi publicada uma Nota Técnica (nº. 14/2014) do Mi-
nistério da Educação, a qual propõe uniformizar o entendimento sobre os indicadores 
do instrumento de avaliação institucional externa. Dessa forma, o governo organizou 
um instrumento matricial com cinco eixos, contemplando nesses, as dez dimensões 
avaliadas a partir do SINAES: Eixo 1) planejamento e avaliação institucional; Eixo 2) 
desenvolvimento institucional (missão e responsabilidade social); Eixo 3) políticas 
acadêmicas (políticas para o ensino, pesquisa e extensão, comunicação com a so-
ciedade); Eixo 4) políticas de gestão (políticas de pessoal, organização e gestão da 
instituição, sustentabilidade financeira; Eixo 5) infraestrutura física. 

As referidas dimensões devem ser utilizadas como referencial para a análise 
da realidade de cada instituição, bem como a qualidade dos serviços por esta pres-
tados, a atuação acadêmica e social e a estrutura da gestão. Os instrumentos da 
avaliação são padronizados, para no fim os dados serem analisados e categorizados 
de forma a contemplar certo grau de medida, deixando cada vez mais clara a ideia de 
mensuração, competitividade e, em decorrência, meritocracia. Diante dessa situação 
pela qual têm passado as instituições, Afonso (2009) faz uma crítica ao papel que a 
avaliação institucional tem adotado para atender demandas locais, nacionais e inter-
nacionais: de uma avaliação emancipatória a um modelo de avaliação denominado 
de accountability, pelo caráter regulador que adota. Para este autor, “nem tudo o que 
conta em educação é mensurável ou comparável” (p. 1). Dessa forma, o conceito de 
accountability está associado a outros três conceitos: avaliação, prestação de con-
tas e responsabilização. Se os valores e metodologias entre estas três dimensões 
não caminham pelo mesmo viés, a tendência é dificultar a objetividade em relação 
às decisões e práticas políticas, tendo em vista o cumprimento dos compromissos 
sociais e educacionais da instituição. O resultado desse modelo de avaliação como 
mecanismo regulador é a aplicação, por vezes injusta, de punição.

Considerando o fato de que há diferentes modelos de avaliação e nem todos 
são orientados para a lógica do discurso do Estado regulador, uma opção está em 
adotar um modelo que atenda aos fins democráticos da educação, qual seja, avaliar 
para sanar os problemas e superar as dificuldades, corrigir as falhas com responsabi-
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lidade e cooperação entre instituição, Estado e sociedade. Se a avaliação tem fim em 
si mesma, então, esta não se constitui em um processo de perseguição da qualidade, 
mas apenas está cumprindo o papel de mapear as IES, classificando-as das melho-
res às piores em uma análise de ranqueamento. O ranking é um mecanismo indutor 
da competição desenfreada entre as IES; é capaz de estabelecer um paradigma de 
educação, voltada exclusivamente para a sustentabilidade financeira e para a forma-
ção exclusiva para atender ao mercado e à lógica neoliberal; é suficientemente capaz 
de estabelecer parâmetros de estrutura de funcionamento, de gestão e de qualidade 
da educação superior.

O propósito do SINAES pode estar representando o alinhamento dos propó-
sitos do mercado empregador, a consagração dos valores neoliberais e a cultura 
da avaliação punitiva. Isso condiz com o poder do discurso que vem do discurso do 
poder de quem delineia e determina as orientações da educação nacional frente às 
demandas internacionais. Afirma Ball (2007), que discursos são falíveis, mas parti-
cularmente influentes para criar possibilidades de determinar cultura, construir pen-
samento e práticas políticas. Este mesmo autor analisa as diferentes concepções 
políticas dos discursos, ou seja, práticas que formam o objeto dos quais se falam. 
Compreendendo esta perspectiva, nenhum discurso pode ser compreendido fora das 
relações materiais que o constitui. Investigar os discursos implica investigar as regras 
que orientam tais práticas. Isso impõe que, para compreender a lógica que orienta a 
avaliação da educação superior, implica compreender o discurso e a prática de quem 
tem autoridade para determinar os parâmetros da avaliação e legitimá-los como a 

opção ideologicamente mais acertada. 

2. AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E A ORGANIZAÇÃO DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

As instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, enfrentam focos 

de tensão entre o seu caráter de bem público e as imposições do mercado empre-

gador. Um dessas tensões está atrelada ao modelo da avaliação de desempenho, 

que embora do ponto de vista filosófico parece apreciar a dimensão formativa da 

avaliação, as instituições são orientadas para atender à lógica do mercado capitalis-

ta, da produtividade, da competitividade, da meritocracia e da empregabilidade. Esse 

cenário aponta para um fenômeno denominado de quase-mercado da educação. Em 
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Sobrinho (2001), Afonso (2000), Souza e Oliveira (2003), por exemplo, esse fenôme-

no intensificado a partir da metade do século XX, é explicado como uma forma de 

manter as instituições de ensino atentas ao mundo dos negócios, embora este não 

seja o caráter filosófico e sociológico destas. A recomendação de organismos inter-

nacionais é para que as instituições se atentem para as mudanças do mercado, para 

assim responderem às mesmas lógicas impostas pelo capitalismo. Quando o Estado 

investe em programas de bolsas de estudo, em editais de pesquisas, em incentivo 

fiscal, em crédito estudantil, o retorno da instituição deve vir pela via econômica, qual 

seja, a formação do profissional para o crescimento econômico. Eis o motivo pelo 

qual a política de avaliação da educação superior é fundamentalmente controladora. 

E nesse sentido, a educação passa a “constituir um mercado em acentuada expan-

são em escala mundial” (SOUZA e OLIVEIRA, 2003, p. 874). 

O discurso ideológico da produtividade e da eficiência contribui para a emer-

gência da competitividade interna nas instituições entre os pares, e externa entre as 

instituições, seja no cenário nacional, seja no internacional. Os objetivos formativos 

da avaliação têm dado lugar ao caráter seletivo e classificatório do aluno, do curso 

e da instituição, reforçando ainda mais a importância dos rankings acadêmico e ins-

titucional. O discurso do ranking comunga com a ideologia da meritocracia e tam-

bém do quase-mercado.  Não importa o processo e sim o produto. A gestão tende a 

adotar em seu planejamento estratégias eficazes do ponto de vista do negócio e as 

pessoas são cobradas a produzir, a cumprir metas, cumprir prazos. Os professores 

são confundidos como trabalhadores da educação, dando a ideia de produção do 

conhecimento, ficando em segundo plano o compromisso social da ciência. Importa 

mostrar resultados em números e em classificações. A noção de quase-mercado, 

tanto do ponto de vista operativo quanto conceitual, diferencia-se da alternativa de 

mercado propriamente dita, podendo, portanto, ser implantada no setor público sob 

a suposição de induzir melhorias (SOUZA e OLIVEIRA, 20013). Nesta perspectiva, 

Magalhães (2006), argumenta que à medida que a educação superior vai sendo co-

lonizada por discursos muito diversos advindos do mundo exterior, sob a égide do 

modelo empreendedor-empresarialista,  articulando, a um só tempo, argumentos de 

sua relevância social e da necessidade da prestação de contas através de um siste-

ma de avaliação legalmente fundamentado, torna-se importante buscar mecanismos 
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que assegurem que este modelo de educação não caia na diluição pós-modernista 

do anything goes, ou seja, do vale tudo.

Na busca desenfreada pelos resultados nas avaliações, emerge também de 

forma desenfreada a concorrência. As instituições de ensino superior chegam a ado-

tar a “caçada aos cérebros”, como assim fazem as empresas, buscando os melhores 

professores, não importa de onde vêm; o importante é o “recheio” do lattes. A concor-

rência é um dos elementos fortes para reforçar o quase-mercado na educação, aqui 

especificamente falando da educação superior. 

Emerge, além da luta institucional, a luta entre os pares na mesma instituição; 

uma luta, segundo Bourdieu (1997), pelo monopólio da ciência. A luta no campo 

científico é marcada pela busca a qualquer custo pela capacidade técnica e poder so-

cial. Bourdieu utiliza termos do campo econômico para explicar sua teoria do capital 

cultural, correspondente ao monopólio da competência científica, reduzida à capaci-

dade de falar e agir legitimamente, isto é, de maneira outorgada e com autoridade. 

Quem tem autoridade, é porque tem capital cultural, tem competência científica, é 

dominante e dita os paradigmas. A lógica própria do campo científico e, nele está a 

universidade, é a lógica fundamentalmente marcada pela luta entre os que dominam 

e os que buscam dominar, fundando aí tensões e posições antagônicas. 

Os discursos externos oriundos dos campos político, social e econômico, im-

pondo à universidade delinear sua gestão e suas atividades científicas, contribuem 

para emergir no contexto do ensino superior crises relacionadas a autonomia e a legi-

timidade da universidade. Forçam a universidade a tornar-se um campo de tensões, 

ou seja, a adotar um comportamento de concorrência diária e de competitividade, 

como comumente acontece no mundo da economia característica da lógica neolibe-

ral. Dentre as crises da universidade, identificadas por Santos (1994), a crise institu-

cional é uma delas, ao lado da crise de legitimidade e de hegemonia. Para este autor, 

a crise do processo avaliativo está diretamente relacionada à crise institucional. Se, 

por um lado, a exigência da avaliação parece estar em contradição com a autonomia 

legalmente garantida da universidade, ou seja, seu autogoverno; por outro lado, pa-

rece ser desta o correlato natural. A universidade não tem conseguido assumir um 

papel ativo na fixação do sentido e dos critérios da avaliação. Tanto o sentido quanto 

os critérios são externos a ela, são determinados de forma homogênea a todas as 
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instituições, a exemplo do Brasil, os eixos avaliativos e suas respectivas dimensões. 

Parece acertado afirmar que a universidade vive o paradigma da adaptabilidade, 

inspirada nos ideais das organizações e nas teorias e práticas da administração (MA-

GALHÃES, 2006), quando de fato, precisa atentar-se para o seu ambiente, seu en-

torno e sua missão acadêmica, social e educacional.

 A avaliação da universidade brasileira é exigência de uma política nacional, 

através de um sistema único, um modelo linear e homogêneo para avaliar uma ins-

tituição fundamentalmente heterogênea tanto em termos estruturais quanto em ter-

mos de funcionamento. Dessa forma, quando Bourdieu (1997) fala em sua teoria do 

campo científico das lutas pelo reconhecimento e autoridade, ele conduz a algumas 

reflexões, tais como: quem tem autoridade para avaliar os próprios pares? Quem 

determina os critérios de avaliação? E aqui, uma reflexão muito particular: o que o 

Brasil tem feito com os dados extraídos das avaliações da educação superior em 

todas as suas décadas de existência? Para onde são destinados os resultados das 

avaliações, além do ranking, no qual são classificadas as instituições? 

Será o discurso da avaliação da educação, mais uma das grandes narrativas 

da pós-modernidade?

As universidades sempre foram habitadas por uma pluralidade de discursos: o 

liberal, o tecnológico, o crítico, o experiencial, o profissional, o humanístico e tantos 

outros (MAGALHÃES, 2006). As narrativas modernas, ao contrário da pós-moderni-

dade, forneciam uma ampla base de consenso, por isso, os discursos tendiam a ca-

minhar para a estabilidade e a uniformidade. Mas essas narrativas acabaram por não 

dar conta dos desafios impostos pela sociedade pós-moderna, da instabilidade, da 

comunicação em rede, da onda de globalização, do mapeamento de um mundo sem 

fronteiras. Com a emergência do paradigma pós-moderno, os consensos tendem a 

fragmentar-se num processo que, segundo Magalhães (2006), induz não só a uma 

pluralização de discursos sobre e dentro do ensino superior, como também a um dis-

curso específico, o qual agrega sentidos em torno de uma nova identidade do ensino 

superior: a narrativa empreendedora/empresarialista e da narrativa do mercado. 

O fato é que o discurso sobre o modelo atual de avaliação da educação supe-

rior é fortemente marcado pelas pressões externas, pelo controle e pela responsabi-

lização, em função de atender a uma lógica puramente classificatória, empreende-
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dora e meritocrática. Os promotores desse modelo de discurso dificilmente têm se 

sensibilizado para a relevância social da universidade, num contexto marcado pela 

diversidade, quando o discurso da política avaliativa sustenta-se no parâmetro da 

homogeneidade, seja dos eixos avaliativos, seja das dimensões e, principalmente 

dos instrumentais de coleta dos dados. Dessa forma, torna-se cada vez mais difícil 

que uma instituição inferiormente classificada restabeleça o nível da qualidade de 

seus serviços, uma vez que os rankings são nada mais que uma seleção cruel e 

antidemocrática. Assim, a força do discurso está na busca da qualidade, da eficiên-

cia, da produtividade e da objetividade, fortemente marcado pelo modelo tecnicista, 

predominantemente construído para atender à sociedade industrial sob o signo da 

pós-modernidade e da gerência do capital. De fato, a educação superior tem servido 

à lógica mercantilista, porém o perigo não está só aí, mas, sobretudo em considerar 

que essa dimensão do desenvolvimento basta a si mesmo, esquecendo-se que o 

conhecimento produzindo no contexto das instituições de ensino superior deve dar 

conta de outros desafios, dos quais pode-se citar o desenvolvimento social, cultural 

e sustentável. 

Quem elabora a política de avaliação e seus elementos principais, tais como os 

critérios, a valoração, os instrumentais e a classificação é, obviamente quem detém 

o poder e o saber para assim o fazê-lo, ou seja, quem tem autoridade outorgada para 

tal. O Estado, como aparelho regulador e controlador tem o poder para tanto. Por 

isso, seu discurso, sobre a sua própria política de avaliação classifica-a como uma 

narrativa emancipatória e promotora da qualidade e, em consequência, da transfor-

mação e da equidade social e institucional. Em tese... apenas em tese. Os dados 

demonstram uma realidade bem diversa: de um lado a credibilidade das melhores 

instituições, de outro lado, a descrença e a crítica às instituições de menor classifica-

ção dos rankings acadêmico e institucional. O próprio Estado contribui para manter 

essa realidade discriminatória entre as instituições de um mesmo sistema, quando 

os investimentos em forma de bolsas, de incentivos fiscais, de crédito educativo, de 

programas institucionais financiados com recurso federal são destinados de forma 

absurdamente desigual. As melhores instituições recebem um olhar diferenciado do 

Estado, enquanto as de estrutura menos favorável, como é o caso das instituições 

estaduais e municipais, acabam sempre à espera de dias melhores, porque o que 
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“sobra” para elas é muito pouco comparado ao que é destinado as maiores e me-

lhores universidades do país (porque são essas instituições que levam a educação 

superior brasileira a fazer parte do ranking internacional). Isso gera o ciclo da desi-

gualdade entre as instituições. O discurso do Estado capitalista e controlador, é de 

que as melhores universidades são aquelas que mais produzem conhecimento, que 

geram patentes, que contribuem para o crescimento econômico do país, ou seja, são 

as universidades empreendedoras, e que por isso merecem reconhecimento e, em 

consequência, mais incentivo financeiro. 

Nesse sentido, a teoria de Foucault (2004) procura estabelecer uma relação 

íntima e direta entre o conhecimento e o poder dentro da coletividade. Para ele, o dis-

curso tem uma força extraordinária, suficientemente influente na sociedade. E ainda, 

o discurso que ordena a sociedade é sempre o discurso daquele que detém o saber. 

Pensando por esta ótica, as instituições são sempre determinadas pelas ideias ema-

nadas dos superiores, ou seja, pela classe que domina ideologicamente determinada 

sociedade. Não poderia ser diferente com as políticas públicas no âmago da edu-

cação, especificamente falando, da política de avaliação da educação superior. Ele 

ainda advoga a ideia de que a educação pode muito bem ser o instrumento graças ao 

qual todo o indivíduo, numa sociedade, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, 

isso porque ela segue as linhas que são marcadas pelas distâncias, pelas oposições 

e pelas lutas sociais. “Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter 

ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que estes 

trazem consigo” (FOUCAULT, 2004, p. 12). 

Assim, as instituições de ensino, ao passo que são influenciadas por forças 

externas a si e pelos desafios de seu entorno, são também locus de produção de sa-

ber e espaço irradiador de influências em direção ao seu tecido social. Assim o são 

porque produzem discursos politicamente construídos, suficientemente influentes e 

também influenciados. 

A avaliação da educação superior, mediante as exigências da política implan-

tada pelo SINAES em conformidade com os eixos definidos pela Nota Técnica nº. 

14/2014, do Ministério da Educação, teve e continua tendo impacto sobre a organi-

zação da gestão das instituições de ensino superior e, logicamente, sobre a política 

universitária que diz respeito às funções básicas de ensino, pesquisa e extensão, ou 
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seja, ela funciona como um termômetro, uma espécie de controle sobre a qualidade 

e os objetivos da educação superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A missão, os princípios e fins adotados pelas instituições de ensino superior 

através dos Estatutos delineiam todo o processo educacional, desde a política de 

gestão, passando pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão. A política de avaliação 

através do SINAES tem demonstrado certo grau de preocupação com alguns concei-

tos ou temas voltados para o mundo empreendedor, como planejamento estratégico, 

avaliação institucional, desenvolvimento, liderança, gestão do capital humano, res-

ponsabilidade social, comunicação e sustentabilidade financeira. 

Mesmo sendo a educação um bem público, independente da modalidade da 

instituição – pública ou privada – o mercado empregador exige certas habilidades 

e competências, das quais a instituição precisa dar conta, além da disposição em 

atender as demandas de um discurso dominante em torno dos quais estejam os fins 

da educação superior. 

A ideologia do sistema de avaliação é a busca da qualidade da educação e 

melhoria na prestação de seus serviços. O que não parece fácil é conceituar o que 

seja qualidade e determinar qual o nível da qualidade que a educação precisa atingir. 

Se é a excelência, então, quais os parâmetros para defini-la? A partir do que se pode 

perceber, as instituições estão trilhando o mesmo caminho da definição de excelên-

cia admitido pelas organizações. Por isso, diz-se que a qualidade é um conceito que, 

além de complexo, tem a característica de ser polissêmico e, por assim dizer, passa 

pela análise de indicadores e pelo atendimento de normas e padrões de gestão, en-

sino, pesquisa e extensão. Para tanto, a avaliação se concretiza na aplicação de tes-

tes padronizados, escores definidos e escalas comparativas. Neste contexto é que a 

política do SINAES toma como fundamento a função de avaliar e também de regular, 

de prestar contas e de responsabilizar. 

Para além de um modelo de avaliação mais conhecido por accountability, exis-

te o modelo de avaliação transformadora, para elevar o nível da qualidade, para 

receber suporte do Estado, para melhorar seus serviços e, consequentemente seu 

entorno, para cumprir a sua responsabilidade social, para dar respostas à sociedade, 
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aos os problemas mais urgentes, para produzir o conhecimento e provocar o desen-

volvimento em suas múltiplas dimensões, quais sejam: social, cultural, econômica e 

de sustentabilidade. 

O valor do conhecimento não está apenas em contribuir com o desenvolvimen-

to econômico. Há um risco de redução da missão da educação superior se o foco 

estiver em corresponder o conhecimento produzido na universidade à sua aplicação 

empreendedora e mercantilista. O valor do conhecimento é, sobretudo, social.

O que a universidade tem de melhor não está no planejamento estratégico, 

nem na avaliação institucional, nem na gestão ou na liderança e, também não está 

na infraestrutura física da instituição. O recurso mais precioso de qualquer universi-

dade são as pessoas e suas subjetividades. As pessoas não devem ser confundidas 

como capital, mesmo sendo designadas como capital humano, pois o valor do ser 

humano está em sua responsabilidade, em seu compromisso, em sua ética e em sua 

criatividade em transformar a sociedade, de um modelo estratificado para um formato 

democrático, equitativo, onde prevaleçam a igualdade de direitos e a justiça social. 
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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo contemplamos algumas reflexões advindas do tema políticas 

educacionais em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE).

Ao discutirmos sobre Políticas Educacionais, estamos ampliando as condições 

de avaliar a ação, os produtos e os seus impactos e, principalmente, reconhecer sua 

íntima relação com a marcante luta pelo poder, visto que o Estado, via de regra, rea-

ge às pressões sociais, buscando atendê-las, negociá-las, repeli-las ou absorvê-las, 

mesmo que parcialmente (MULLER; SUREL, 2002).

Alcançamos um ponto básico de consenso: todos têm direito à educação esco-

lar. Entretanto, a forma como está deve ser oferecida, considerando a qualidade de 

ensino e a estrutura adequada de atendimento, ainda se mostra como expressão de 

“disputa entre muitos grupos - intra e extra governo; entre classes e frações de classe 

social; etc.” (SOUZA, 2016, p. 77).

Nesse sentido, percebemos que a prática do princípio da educação inclusiva é, 

sem dúvidas, uma grande demanda educacional atual, que vem exigindo do Estado 

posicionamentos mais efetivos em relação a como garantir que uma “escola para 

todos” se torne algo real e não uma utopia.

Cabe destacar que a proposição da educação inclusiva não surgiu ao acaso; 

ela é um produto histórico de uma época e de realidades educacionais contemporâ-

neas e emergiu especialmente de Declarações Mundiais como a proposta da Educa-

ção para Todos (UNESCO, 1990; 1994). Tais principais declarações se constituíram 

em documentos internacionais que passaram a orientar a reformulação dos marcos 

legais da maioria dos países, a qual o Brasil firmou este compromisso e é um signa-

tário desses pressupostos. 

Com base nestes documentos, o Brasil e, consequentemente, o Paraná passa-

ram a elaborar normativas norteadoras (leis, decretos, portarias) visando orientar as 

ações educacionais, a fim de apoiar a construção de sistemas educacionais inclusi-

vos nas diferentes esferas públicas: municipal, estadual e federal.

De certa forma, a nível nacional, tais normativas possibilitaram que alunos com 

NEE – especialmente os considerados como público-alvo da Educação Especial 
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(PAEE) – fossem matriculados em escolas públicas, porém, não assegurou a todos 

os alunos o direito e a garantia de participar desta nova proposta educacional em sua 

plenitude: a educação inclusiva. 

Metodologicamente, os resultados e discussão aqui apresentados, são frutos 

de um estudo de caráter qualitativo por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 

as quais se diferem apenas no que diz respeito à natureza das fontes, uma vez que 

ambas têm o documento como objeto de investigação (GIL, 2002). 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS DISPOSITVOS LEGAIS 

Apesar de o Brasil comprometer-se em adotar o princípio da educação inclusi-

va em forma de lei, os encaminhamentos posteriores a este compromisso não ocor-

reram de forma linear, tampouco de forma coerente. 

Em 1996, foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, que destaca em seu artigo 58 fixa educação especial como uma modali-

dade de educação especial, ofertada, preferencialmente, na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas ha-

bilidades ou superdotação (BRASIL, 1996).

 Percebemos que, embora a LDB defenda a questão do ensino de alunos com 

NEE em escolas de ensino regular, o termo “preferencialmente” restringe a possibi-

lidade de se garantir o acesso aos alunos com necessidades especiais às classes 

comuns, por permitir que sejam escolhidos outros espaços segregadores para o seu 

atendimento, tais como escola e classes especiais. 

Outro ponto polêmico é o fato de as orientações emanadas pela Declaração de 

Salamanca indicarem o acolhimento a todas as crianças com dificuldades, indepen-

dentemente das condições que as originaram, enquanto que a referida lei restringe 

os atendimentos à população alvo da Educação Especial (PAEE) apenas aos alunos 

com deficiência, transtornos globais e altas habilidades. Tal orientação implica que as 

demais populações que apresentam dificuldades de aprendizagem decorrentes de 

outras condições fiquem à margem do sistema, ou seja, desprotegidas de amparos 

legais que atendam às suas necessidades educacionais.

 Em relação as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Bá-

sica (BRASIL, 2001). Muito embora esse documento garanta, de certa forma, a ma-
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trícula dos alunos com NEE no sistema comum, ele apresenta dois artigos – os quais 

destacamos a seguir – que permitem, com alguns critérios, que determinados alunos 

com NEE possam ser matriculados em classes ou escolas especiais. Na realidade, 

tudo isso torna a garantia da matrícula no sistema comum de ensino dependente das 

condições do aluno, como já disposto na LDB (BRASIL, 1996). 

 Cerca de sete anos depois foi criada a Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva de educação inclusiva, a qual teve como principal objetivo,

[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sis-
temas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transver-
salidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; forma-
ção de professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da co-
munidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 
comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das 
políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 14)

 A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclu-

siva (BRASIL, 2008) explicita que os atendimentos nela propostos devem ser dis-

postos para: alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Além disso, cita que para os alunos com distúrbios de 

aprendizagem – dislexia, disgrafia, discalculia e outros – a área de Educação Espe-

cial também pode dar algum suporte.

Em relação à Educação Especial, a Política Nacional de Educação Especial 

explica que se trata de,

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e mo-
dalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 
recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino 
e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p.11)

De acordo com o presente documento, a Educação Especial passa a ter cará-

ter complementar e suplementar no processo de ensino ao inserir o AEE no âmbito 

escolar, passando a não mais substituir o atendimento educacional por meio de Clas-

ses Especiais ou Escolas Especiais. 
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Ainda segundo a Política Nacional da Educação Especial (BRASIL, 2008a), o 

conceito de Necessidades Educacionais Especiais, apesar de ser amplamente dis-

seminado por ressaltar a interação das características individuais dos estudantes 

com o ambiente educacional social e possuir uma perspectiva conceitual que propõe 

a organização de sistemas educacionais inclusivos, não garantiu que todos os estu-

dantes tivessem o acesso a um processo de ensino inclusivo, tampouco oportunizou 

que fossem ofertados apoios necessários para sua participação e aprendizagem.

Diante disso, tal documento, além de estabelecer um público específico para 

ter atendimento especializado dentro do espaço escolar, passa a denominá-lo como 

Público Alvo da Educação (PAEE). Ao instituir este termo, a Política Nacional de 

Educação Especial beneficia apenas uma parte dos educandos atendidos na escola 

regular, e restringe a possibilidade de alunos que não possuem “laudo específico” de 

receber atendimento especializado que contribua para seu processo de aprendiza-

gem. Sobre isso Camargo (2017, p. 3) ressalta que,

Uma questão de pano de fundo nos é imposta: quais são os estudantes foco 
da educação inclusiva? A resposta é: todos. Quer dizer, ela se estende aos 
alunos, público-alvo da educação especial, e àqueles que não são público-
-alvo dessa modalidade de ensino: os alunos brancos, negros, de distintos 
gêneros, índios, homossexuais, heterossexuais etc. Ou seja, aos seres hu-
manos reais, com foco prioritário aos excluídos do processo educacional. De 
forma contraditória, a cultura atual, principalmente a ocidental, tenta moldá-
-los e “formá-los” como seres homogêneos. Como consequência, os que não 
se enquadram nos referidos padrões e segundo as regras de normalização 
forjadas socialmente, recebem vários adjetivos: “anormais”, “deficientes”, “in-
capazes”, “inválidos” etc. 

 Desta maneira, é notório que o laudo passa a ter caráter determinante na clas-

sificação de um indivíduo, uma vez que garante ao estudante que o possui a aquisi-

ção do direito de receber os atendimentos especializados necessários. Porém, cabe 

ressaltar que a prática de diagnosticar clinicamente os alunos em nada, ou muito 

pouco, favorece o atendimento de suas reais necessidades educacionais especiais, 

pois a ênfase recai na sua categorização e não a sua real condição educacional.

A categorização não tem relação com a inclusão, uma vez que este processo 

não denota o aluno em meio as suas particularidades, mas sim o grupo ao qual ele 

pertence (HARRIS, 1999).
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Com relação à necessidade humana de classificar indivíduos e agrupá-los de 

acordo com suas as características cognitivas em comum, Adorno (1965, p. 697-698) 

reflete,

Temos razões para buscar tipos psicológicos porque o mundo em que vive-
mos esta tipificado e produz diferentes tipos de pessoas. É só identificando os 
aspectos estereotipados do homem moderno, e não negando sua existência, 
que se pode contrapor à tendência perniciosa a classificação e ao agrupa-
mento gerais.

Assim como reflete Adorno (1965), não considerar os estudantes com neces-

sidades reais que não se enquadram nos referidos padrões. Segundo as regras de 

normalização forjadas socialmente (CAMARGO, 2017), isso representa uma nega-

ção de sua existência, uma vez que suas dificuldades de aprendizagem não são 

assistidas, tampouco recebem os devidos encaminhamentos.

Outra questão que cabe discussão é o fato de a Política Nacional de Educação 

Especial propor que o AEE seja oferecido no turno inverso. O turno inverso impossi-

bilita que ocorram trocas entre os professores da classe comum e do AEE, deixando 

os professores da classe comum desamparados de orientações para promover a 

inclusão de seus alunos. Desta maneira, o atendimento da educação especial se 

mantém em separado e não de forma inclusiva e colaborativa como proposto pelas 

experiências e pesquisas acerca da Educação Inclusiva.

Diante disso, vemos que a Política Nacional da Educação Especial traz posicio-

namentos que não se traduzem em

[...] práticas transformadoras capazes de propor alternativas e estratégias de 
formação e implantação de recursos nas escolas que respondam afirmativa-
mente às demandas dos sistemas de ensino. Como resultado, identifica-se 
a continuidade das práticas de segregação escolar, justificadas em razão da 
deficiência e do suposto despreparo da escola comum, historicamente des-
provida de investimentos necessários ao atendimento das especificidades 
educacionais de tais sujeitos. (SANTOS, 2013, p. 279)

Na sequência, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasilei-

ra de Inclusão (Lei nº 13.146), elaborado em 2015 com o objetivo de “assegurar e 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fun-

damentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(BRASIL, 2015, p. 10). Tal documento dispõe dos direitos fundamentais das pessoas 
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com deficiência, do acesso à informação e à comunicação, e do uso de tecnologias 

assistivas, bem como o acesso à Justiça e às consequências aplicadas a quem in-

fringe estas normativas.

No âmbito educacional, o referido documento apresenta normativas relaciona-

das às medidas e procedimentos inclusivos que contribuem para o ensino da PAEE. 

Dentre essas normativas, destacamos:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Constatamos que este documento trouxe grandes contribuições ao cenário na-

cional, uma vez que estabeleceu diretrizes para que os estados pudessem se orga-

nizar e se posicionar em relação a como promover o princípio inclusivo nas escolas 

(BRASIL, 2015). 

Ao contrário da Política Nacional de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) que 

traz orientações relacionadas à função e organização da Educação Especial, as for-

mas de atendimento do PAEE instruem a respeito das especificidades do Atendimen-

to Educacional Especializado; já o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 

2015) apresenta normativas com orientações mais aprofundadas acerca das atribui-

ções do Poder Público e da Escola em relação ao processo de educação inclusiva. 

Dentre as diretrizes apresentadas, destacam-se: os direcionamentos relaciona-

dos à implementação de sistemas educacionais inclusivos; a institucionalização do 

AEE e de outros serviços adaptativos no projeto pedagógico das escolas; o processo 

de oferta de educação bilíngue e do ensino de libras nas escolas; a adoção de medi-

das individualizadas e coletivas visando o desenvolvimento acadêmico e social dos 

estudantes; a adoção das medidas de apoio que favorecem o desenvolvimento dos 

estudantes com deficiência; e as práticas pedagógicas inclusivas nos programas de 

formação inicial e continuada de professores. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA VERSUS EDUCAÇÃO ESPECIAL: O 
ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM NEE NO PARANÁ

O estado do Paraná foi o primeiro a sancionar, no ano de 2015, o Estatuto Es-

tadual da Pessoa com Deficiência e apresentou diretrizes baseadas no Estatuto Na-

cional da Pessoa com Deficiência. Entretanto, optou por não seguir uma perspectiva 

inclusiva. Neste Estatuto, têm-se as seguintes normativas:

Art. 34. Os órgãos e as entidades da administração pública estadual direta 
e indireta responsáveis pelo sistema de educação do Estado do Paraná dis-
pensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta Seção, 
viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade 
de educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as mo-
dalidades de ensino;

II - inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializa-
das, públicas ou privadas;

III - oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos 
públicos ou conveniados de ensino;

IV - oferta obrigatória dos serviços de educação especial ao aluno com defi-
ciência que esteja internado por prazo igual ou superior a um mês em unida-
des hospitalares e congêneres;

V - acesso de aluno com deficiência aos benefícios conferidos aos demais 
alunos, inclusive material escolar, transporte adaptado e adequado e meren-
da escolar (PARANÁ, 2015).

Vemos que o Paraná procurou especificar parte das diretrizes traçadas no Es-
tatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, readequando algumas das normativas 
estabelecidas. Apesar de ser o pioneiro em sancionar o Estatuto Estadual da Pessoa 
com Deficiência, o Estado do Paraná pouco avançou no que diz respeito à inclusão 
dos alunos PAEE, uma vez que optou por valorizar atendimentos em locais paralelos 
à rede pública de ensino, mantenedores da segregação, com uma nova denomina-
ção de Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial.

Esta nova denominação pode ser observada no trecho do Estatuto Estadual da 
Pessoa com Deficiência que segue abaixo:

§ 1º Assegura ao aluno com deficiência, à sua família ou ao seu 
representante legal, o direito de opção pela frequência nas escolas da 
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rede comum de ensino ou nas escolas de educação básica na modalidade 
de educação especial, observadas as especificidades devidamente 
detectadas por avaliação multiprofissional, devendo haver o serviço de 
apoio educacional complementar (PARANÁ, 2018, n. p.).

Tal prática se trata de uma estratégia do governo do Estado, pois ao propiciar 

a opção de matrícula em Escolas de Ensino Regular ou em Escolas de Educação 

Básica na Modalidade de Educação Especial, permite que esta modalidade de ensi-

no tenha um caráter substitutivo e não complementar e suplementar. O que por sua 

vez mantém a ideia de que, dependendo das características dos alunos, eles serão 

atendidos na classe comum ou em outros espaços segregados, ou seja, o aluno que 

deve apresentar condições de se adequar à escola e não o contrário. Além disso, 

essa prática de certa forma impede que realmente se destinem recursos e esforços 

para que as escolas se preparem para atender todos os alunos, pois os recursos 

disponíveis que poderiam ser dirigidos para melhorar as escolas são disponibilizados 

para as escolas especiais.

Diante dessa premissa, é essencial compreendermos que normativas como 

esta, assim como outras destacadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência do Pa-

raná, advém de regulamentações estaduais anteriores, das quais destacaremos a 

Resolução nº 3.600\2011 da Secretaria Estadual de Educação (PARANÁ, 2011) e a 

Deliberação 02/2003 (PARANÁ, 2003).

Segundo Rossetto e Piaia (2015), a Resolução nº 3.600\2011 - GS\SEED, ela-

borada com base na LDB (BRASIL, 1996), nas Deliberações nº 02\2003 e 02\2010 

e no Parecer nº 108\2010, autoriza a alteração na denominação das Escolas de 

Educação Especial para Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial. 

De acordo com as mesmas autoras, em seu artigo 2.º, a Resolução nº 3.600/2011 

também autoriza a participação das instituições públicas e privadas em todos os pro-

gramas e políticas públicas da área de educação, o que “garante a manutenção de 

subsídios públicos para o setor privado e dos alunos com necessidades educacionais 

em espaços segregados de ensino” (MARQUES; OLIVEIRA; SANTOS, 2014, p. 6). 

Já a Deliberação nº 02/2003 (PARANÁ, 2003) estabelece normas para a Edu-

cação Especial na modalidade da Educação Básica de alunos com necessidades 
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educacionais especiais no Sistema de Ensino do Estado do Paraná. Dentre estas, 

destaca-se, 

Os estabelecimentos de ensino regular poderão criar, sempre que necessá-
rio, classes especiais, nas séries ou ciclos iniciais do Ensino Fundamental, 
cuja organização fundamente-se na legislação vigente, em caráter transitório, 
a alunos que apresentem:

I. casos graves de deficiência mental ou múltipla que demandem ajuda e apoio 
intensos e contínuos que a classe comum não consiga prover; II. condições 
de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos; III. condutas 
típicas de síndromes e quadros psicológicos neurológicos ou psiquiátricos. 
(PARANÁ, 2003)

Nessa vertente, após o estabelecimento de normas para a Educação Especial 
na modalidade da Educação Básica, em 2011 fora realizada a alteração no que diz 
respeito a denominação das Escolas de Educação Especial, que passou de “Edu-
cação Especial na modalidade da Educação Básica” para “Escolas de Educação 
Básica, na modalidade de Educação Especial”, por intermédio da Resolução nº 
3.600\2011. Esta resolução está pautada no Art. 9, presente nas Diretrizes Nacio-
nais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 
(BRASIL, 2001a), que autoriza a criação de Classes Especiais para atender, em ca-
ráter transitório, alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem 
ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, que 
exijam ajuda e apoio intensos e contínuos.

Se considerarmos as normativas atuais que regulamentam a Educação de alu-
nos com NEE no Brasil (como o Estatuto Nacional da Pessoa com Deficiência, por 
exemplo), perceberemos que o Paraná vem se pautando em diretrizes obsoletas 
para elaborar suas próprias normativas. Infelizmente, tal prática faz com que o Esta-
do ande na contramão do que propõe a educação inclusiva, permitindo e mantendo 
que o atendimento às pessoas com deficiência seja predominante em ambientes 

segregados. Em outras palavras,

O Estado do Paraná tradicionalmente se alicerçou numa educação especial 
filantrópica, assistencialista, na qual a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED), por meio do Departamento de Educação Especial e Inclusão Edu-
cacional (DEEIN) tem influenciado de forma decisiva os rumos da educação 
especial no Estado (SALLES, 2013, p. 15).
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Outro documento Estadual, que antecede o Estatuto Estadual da Pessoa com 

Deficiência (PARANÁ, 2015) e que também deve ser considerado na presente dis-

cussão, é a Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão do 

Paraná (PARANÁ, 2009), que apesar ter sido elaborada sob os referenciais da Polí-

tica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008), acaba se diferindo desta em muitos aspectos.

Ao contrário da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-

cação Inclusiva (BRASIL, 2008) que traz subjacente a ideia de que a educação in-

clusiva é “além de cultural, social e pedagógica, uma ação política, promotora de 

uma educação de qualidade para todos os alunos”, o referido documento, além de 

classificar como radical considerar possível que todos os alunos sejam atendidos em 

classes comuns, evidencia a importância de serviços paralelos à educação regular 

(MACHADO; VERNICK, 2013, p. 57).

Esta SEED/DEEIN entende que a radicalidade daqueles que exigem a colo-
cação de todos os alunos nas classes comuns do ensino regular, seja qual for 
a necessidade do educando, ainda que o atendimento especializado seja a 
ele prestado, desconsidera o direito de um contingente de alunos, sobretudo, 
daqueles que apresentam quadros acentuados de deficiência intelectual , na 
maioria das vezes associados a múltiplas deficiências ou ainda, quadros gra-
ves de transtornos globais do desenvolvimento (PARANÁ, 2009, p. 8).

Com base no lema “inclusão responsável e gradativa” (SANTOS, 2010, p. 3), 

o governo critica a inclusão total defendida pelo MEC e defende a inclusão parcial, 

recomendando a implantação de uma sólida rede de apoio aos alunos, profissionais 

da educação e pais, para que a inclusão educacional ocorra de forma progressiva 

e dinâmica, exigindo do poder público respeito e reconhecimento às diferenças in-

dividuais dos alunos, em conformidade com o estabelecido na Política Estadual de 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão (PARANÁ, 2009).

Além disso, Meletti (2014) afirma que a Política Estadual de Educação Especial 

na Perspectiva da Inclusão do Paraná (PARANÁ, 2009) dá autonomia às instituições 

privadas de caráter filantrópico, o que permite que sigam as orientações do sistema 

estadual de ensino, por meio do Departamento de Educação Especial e Inclusão 

Educacional (DEEIN) e da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Tal autonomia 

se constitui em autorizar que instituições privadas de caráter filantrópico participem 

de todos os programas e políticas públicas da área da educação, o que garante a ma-
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nutenção dos subsídios públicos para o setor privado e dos alunos com deficiência 

em espaços segregados de ensino (MELETTI, 2014; MACHADO e VERNICK, 2013).

Segundo o referido documento isso se justifica pois,

[...] há uma parcela de crianças e adolescentes que, em função de seus gra-
ves comprometimentos ou necessidade de comunicação diferenciada, reque-
rem atenção individualizada e adaptações curriculares significativas, os quais 
necessitam que seu atendimento seja realizado em classes ou escolas espe-
ciais e que não há uma rede de apoio que possibilite a inclusão de todos os 
alunos no sistema comum de ensino. (PARANÁ, 2009, p. 9)

Em suma, se considerarmos as normativas atuais que regulamentam a Edu-

cação de alunos com NEE no Brasil (como o Estatuto Nacional da Pessoa com De-

ficiência, por exemplo), perceberemos que o Paraná vem se pautando em diretrizes 

obsoletas para elaborar suas próprias normativas. Infelizmente, tal prática faz com 

que o Estado ande na contramão do que propõe a educação inclusiva, permitindo 

e mantendo que o atendimento às pessoas com deficiência seja predominante em 

ambientes segregados.

Ao retomarmos as Políticas Nacionais constatamos que a LDB (1996) pouco 

contribuiu para o processo de inclusão, uma vez que ao instituir o termo “preferencial-

mente” em seu artigo 58, oferece como opção para os alunos com NEE o direito de 

matricula em instituições diferentes das que ofertem o ensino regular.  

Já a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, apesar de prever o atendimento de alu-

nos com NEE nas escolas de Ensino Regular, regulamenta a criação de classes 

especiais, de modo a segregar e categorizar grupos específicos de alunos dentro do 

próprio ambiente escolar.

 Na Política Nacional de Educação Especial, apesar de obter elementos positi-

vos como o fato de a Educação Especial passar a ter caráter complementar e suple-

mentar, pouco corrobora para a educação inclusiva, uma vez que, ao instituir o termo 

Público Alvo da Educação (PAEE) permite que muitos alunos fiquem à margem de 

um processo de ensino de qualidade e, consequentemente, se tornem vítimas do fra-

casso escolar. Além disso, reproduz o modelo médico de atendimento, pois privilegia 

o diagnóstico clínico e não uma avaliação educacional.

 Por fim, dentre todos os documentos nacionais, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015), por apresentar orientações mais completas acerca das 
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atribuições do Poder Público e da Escola em relação ao processo de educação inclu-

siva, é a normativa que mais favorece a instituição de práticas inclusivas.

 Após a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estado do Para-

ná instituiu o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015; PARANÁ, 

2015), com base em documentos nacionais como a LDB (1996) e a Resolução CNE/

CEB nº 2/2001, que por sua vez, pouco corroboraram para uma implementação efe-

tiva da inclusão escolar no país.

 Dentre as práticas descritas neste documento estadual, destaca-se a regula-

mentação de centros, espaços externos e internos a escola de ensino regular para o 

atendimento (de caráter substitutivo) dos alunos PAEE no Paraná. Tais regulamenta-

ções podem ser encontradas em outros documentos estaduais como a Política Esta-

dual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão do Paraná (PARANÁ, 2009) 

e a Resolução nº 3.600\2011 - GS\SEED.

 Diante disso, percebemos nas análises dos documentos legais que alguns de-

les regulamentam o modelo de integração27 – LDB (BRASIL, 1996), Resolução CNE/

CEB nº 2/2001 (BRASIL, 2001), Política Estadual de Educação Especial na Pers-

pectiva da Inclusão do Paraná (PARANÁ, 2009), Estatuto Estadual da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015; PARANÁ, 2015), dentre outros –, pois mantém a escolha 

do local de atendimento dos alunos de acordo com as condições que ele apresenta, 

podendo estes ser encaminhados para classes ou escolas especiais a partir de seu 

diagnóstico clínico. 

Outros documentos citados, como a Política Nacional de Educação Especial, 

na perspectiva de educação inclusiva (BRASIL, 2008) e o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015), assumem um modelo mais inclusivo, pois orientam que 

todos os alunos devem ser atendidos nas classes comuns e que o AEE deve ser 

complementar ou suplementar. 

No entanto, o texto da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva 

de educação inclusiva e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reduzem o grupo 

27  O modelo de integração escolar surgiu na década de 1950 como uma proposta que visava 
propiciar garantias de direitos educacionais aos estudantes com necessidades especiais, ou seja, 
possibilitar ao aluno com necessidades especiais estar o mais próximo possível dos demais alunos. 
Porém algumas críticas foram feitas a respeito da forma como ocorreu inicialmente a implantação 
do modelo de integração escolar no Brasil, visto que, tal movimento apresentou características 
excludentes por não incluir “uma parte considerável dos seus alunos e não somente os que se en-
contram em situação de deficiência” (SANCHES; TEODORO, 2006).
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a ser atendido pelo apoio da Educação Especial aos alunos que apresentam diag-

nóstico e se enquadram em categorias específicas, ao mesmo tempo que mantém 

os atendimentos da Educação Especial separados dos atendimentos oferecidos na 

Classe comum, procedimentos estes que não atendem os princípios inclusivos. 

Estas propostas evidenciam a existência da falta de compreensão sobre o que 

vem a ser realmente a proposta de educação inclusiva e quais suas implicações, 

pois temos orientações contraditórias e que não apresentam condições efetivas para 

construção de escolas inclusivas para a população a que se destina. Portanto, temos 

políticas educacionais ditas inclusivas que carecem de princípios inclusivos de fato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que a promulgação de políticas que se aproximam da proposta 

de educação inclusiva não elimina o poder de políticas que favorecem a segregação, 

fato que permite que práticas falsamente inclusivas sejam regulamentadas. 

No entanto, é notável que as incoerências presentes nas legislações contri-

buem para que a educação inclusiva não se torne realidade no ambiente escolar. 

Neste sentido, é essencial que nossos governantes busquem aprofundar o conhe-

cimento sobre esta proposta, para que os documentos elaborados possam condizer 

com o que se espera de uma educação de qualidade, voltada verdadeiramente a 

todos e para todos.

Nessa perspectiva, compreendemos que os resultados encontrados reforçam 

o fato de que a construção de uma escola inclusiva exige mudanças e adaptações 

de todos os sujeitos envolvidos com o processo educacional: governantes, gestores, 

professores, alunos, familiares e a sociedade. Mudanças em aspectos referentes 

aos recursos humanos e pedagógicos disponíveis, estrutura, organização, formação 

e o desenvolvimento de atitudes positivas frente ao processo de aprendizagem dos 

alunos com NEE. 

Esperamos que os resultados aqui apresentados e discutidos possam contri-

buir para o debate e discussão do tema inclusão e diversidade na escola. Ressal-

tamos que os assuntos tratados neste trabalho não esgotam as possibilidades de 

desenvolvimento e caminhos possíveis para o tratamento do problema e/ou assuntos 

aqui evocados, uma vez que acreditamos que há muito mais a ser aprofundado, des-
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mistificado e desenvolvido para que possamos ter o processo de inclusão dos alunos 

com NEE de fato em nossas escolas.
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“Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho 
ímpar”.

Carlos Drummond de Andrade

Alguns pontos sobre a dislexia

A frase do poeta mineiro Drummond, que introduz este texto, expõe algo que, 
apesar de ser sabido por todos, precisa ser constantemente relembrado: todos os 
seres humanos são diferentes uns dos outros, e cada qual possui suas particulari-
dades, suas necessidades. Em se tratando de educação, principalmente, há uma 
diversidade de saberes que, para serem desenvolvidos, necessitam de práticas dis-
tintas – seja na forma de ensinar, seja na forma de avaliar. Exemplo disso é o grupo 
de alunos com dislexia, que carece de um tratamento diferenciado no ensino, visto 
que possuem necessidades específicas em seu processo de aprendizado. 

A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que, atualmente, acomete muitas 
crianças em idade escolar e, mesmo havendo muitos estudos a respeito do assun-
to, ainda hoje existe uma dificuldade no diagnóstico, o qual nem sempre é feito com 
facilidade, tendo em vista que a ela, a dislexia, se manifesta de diversos modos na 
aprendizagem, interferindo em diferentes campos – como a escrita. 

De acordo com o Dicionário Online do Português, a dislexia é um distúrbio, 
de ordem neurobiológica e neuropsicológica, caracterizado pela alteração no modo 
como alguém aprende alguma coisa, afetando, especialmente, a escrita e a leitura, 
estando associada a incorreções lexicais ou à falta de fluência verbal.

Consoante Olivier (2007), a etimologia da palavra dislexia está ligada ao grego 
e significa dificuldade na leitura (OLIVIER, 2007, p. 51). De um modo geral, é carac-
terizada como uma dificuldade que um indivíduo apresenta na habilidade leitora e, 
consequentemente, escritora, apesar de ser um tema muito complexo e apresentar 

diversas especificidades. 

Consoante a Associação Brasileira de Dislexia, 

A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de 
aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no re-
conhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação 
e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no 
componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade 
e outras habilidades cognitivas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA).
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Desse modo, a dislexia é entendida como um transtorno de aprendizagem, 

definido pelo CID como um transtorno em que os padrões normais de aquisição de 

habilidades são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento (CID – 

10,1992:236). Com relação ao desenvolvimento da dislexia, é possível destacar três 

formas de ela se manifestar em um indivíduo: a dislexia disfonética ou fonológica, a 

dislexia diseidética ou visual e a dislexia mista. O quadro abaixo, elaborado com base 

em Ciasca & Ribeiro (2006, p.184 -185), sintetiza esses tipos de dislexia.

Quadro 1 – Tipos de dislexia.

Dislexia disfonética 
ou fonológica

dificuldade na leitura oral de palavras pouco familiares, essa difi-
culdade encontra-se na conversão letra-som. O padrão de leitura 
e escrita do disléxico disfonético é extremamente limitado ao seu 
próprio vocabulário, o que possibilita seu desempenho com palavras 
conhecidas, mas que justificaria sua dificuldade com a escrita alfa-
bética propriamente dita. Esse tipo de dislexia representa 67% das 
crianças com distúrbios específicos de leitura, estando associada a 
uma disfunção do lobo temporal esquerdo.

Dislexia diseidética 
visual

representa apenas 9%das crianças com dislexia. É uma dificuldade 
na leitura caracterizada por problema de ordem visual, ou seja, o 
processo visual é deficiente. Para Ellis (1995), esse leitor lê por meio 
de um processo extremamente elaborado de análise e de síntese 
fonética, que está associado a disfunções do lobo occipital.

Dislexia Mista
leitores que apresentam problemas dos subtipos disfonéticos e disei-
déticos, sendo associada à disfunção dos lobos pré-frontal, frontal, 
occipital e temporal. Representam 24% das crianças com dislexia

Fonte: Ciasca & Ribeiro (2006)
 

Neste texto, enfatiza-se a dislexia que se manifesta na ordem fonética, a qual 

influencia a escrita dos indivíduos acometidos por esse transtorno de aprendizagem. 

 Conforme Veras (2012), estas são as principais formas pelas quais a dislexia 

se manifesta na leitura e na escrita:

•	 Extrema lentidão ao fazer os deveres ou ocorrência de muitos erros nas tarefas 
pelo fato de terem sido feitas rapidamente;

•	 Pobre compreensão do texto ou falta de leitura do que escreve;
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•	 Inadequação da fluência em leitura para a idade;

•	 Invenção, acréscimo ou omissão de palavras ao ler e ao escrever;

•	 Preferência por leitura silenciosa;

•	 Letra mal grafada e, até, ininteligível; borrões ou ligação entre as palavras;

•	 Omissão, acréscimo, troca ou inversão da ordem e da direção de letras e sílabas;

•	 Esquecimento daquilo que aprendera muito bem, em poucas horas, dias ou 
semanas;

•	 Maior facilidade, capacidade de bem transmitir o que sabe através de exames 
orais;

•	 Capacidade de desligar-se facilmente de qualquer contexto;

•	 Falta de concentração da atenção em um só estímulo;

•	 Esquiva de ler, especialmente em voz alta;

•	 Dificuldade para ler as horas, para sequências como dia, mês e estação do ano;

•	 Pensamento por meio de imagem e sentimento, não com o som de palavras.

 

Como é do conhecimento geral, atualmente, os processos seletivos para in-

gresso no ensino superior, em sua maioria, cobram a produção de redações, as quais 

avaliam a capacidade de escrita dos alunos e verificam se eles estão, de fato, pre-

parados para cursar o terceiro grau. A produção dessas redações demanda, ainda, a 

rápida leitura de textos de apoio que orientam o assunto que deve ser abordado no 

texto. O principal meio pelo qual os alunos realizam esse ingresso, atualmente, é o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que consiste em quatro provas fechadas, 

de todas as áreas do conhecimento estudadas ao longo da educação básica, e uma 

redação, no valor de mil pontos, corrigida sob a perspectiva de cinco competências. 

Quadro 2 – Competências avaliadas na redação ENEM

Competência I demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa

Competência II
compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo

Competência III selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,              
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista
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Competência IV demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos neces-
sários para a construção da argumentação

Competência V
elaborar proposta de solução para o problema abordado, mos-
trando respeito aos valores humanos e considerando a diversi-
dade sociocultural

Fonte: Inep 

 Tendo em vista que alunos disléxicos apresentam desvantagem na escrita, uma 

vez que são prejudicados pela síndrome, o órgão avaliador das redações do ENEM 

elaborou um modo específico de avaliar os textos desses discentes, de modo que 

haja mais isonomia no processo. 
  
Avaliação da produção textual de alunos disléxicos no Enem

As provas do Enem exigem muita habilidade em leitura, e o tempo para a rea-

lização das avaliações é curto e pré-determinado. Esse formato apresenta desafios 

aos alunos disléxicos, uma vez que eles possuem dificuldades de leitura, de modo 

que demoram mais do que outros candidatos para chegarem às respostas das ques-

tões de múltipla escolha e, no caso da redação, para interpretarem os textos motiva-

dores da proposta de produção textual. Desse modo, os principais serviços ofertados 

a esses alunos, para garantir maior isonomia no processo, são: tempo adicional para 

a realização das provas, atendimento por um tradutor-intérprete de libras e leitura 

labial. 

Com relação à produção textual de alunos disléxicos, conforme o documento 

elaborado pelo Inep, as principais dificuldades enfrentadas por esses alunos são: 

• Leitura imprecisa ou lenta de palavras, sendo realizada mediante muito es-
forço; 

• Dificuldades de interpretar aquilo que é lido: ainda que a etapa da leitura 
(decodificação das letras/palavras) não seja um problema, a compreensão do 
sentido do que foi lido é problemática; 

• Dificuldades ao grafar as palavras, fazendo trocas de vogais e/ou consoan-
tes (“conseguência” em vez de “consequência”, por exemplo), adicionando ou 
suprimindo sílabas ou letras (“edução” em vez de “educação”, por exemplo), 
segmentando erroneamente as palavras (“concerteza” em vez de “com certe-
za”, por exemplo); 

• Dificuldades na elaboração de um texto por completo, apresentando proble-
mas relativos à sintaxe (estrutura da frase), à organização dos parágrafos e 
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até mesmo ao desenvolvimento e à organização das ideias desenvolvidas no 
texto (BRASIL, 2020, p. 5). 

 Com isso, há alguns pontos, na avaliação da redação de alunos disléxicos, 

que não são levados em conta. A redação ENEM, como mostrado anteriormente, é 

avaliada mediante a cinco competências: (i) domínio da norma culta; (ii) entendimen-

to da proposta do tema e argumentação; (iii) organização do texto; (iv) coesão e (v) 

elaboração de uma proposta de intervenção para o tema-problema. 

 Com relação à avaliação de alunos com dislexia, na competência 1, que avalia 

o domínio da norma padrão da língua portuguesa, são desconsiderados as seguintes 

ocorrências: 

• substituições de letras, sílabas ou palavras com diferenças mínimas de grafia (m-
n, i-j, v-u); 

• substituições de letras cujos sons são acusticamente próximos (/v/-/f/, /g/-/c/, /d/
-/t/); 

• escrita espelhada/invertida (normalmente as letras são giradas em seu próprio 
eixo, como a troca do b pelo d e o q pelo p); 

• hipo/hipersegmentação (quando há a junção de palavras ou a separação indevi-
da delas, como eraumavez ou mal trata la) ; 

• ocorrência de pseudopalavras (sequências de caracteres que compõem um todo 
pronunciável, mas carente de significado).

Esse modo de correção é muito importante para os disléxicos, tendo em vista 

que os desvios gramaticais que ocorrem na escrita desses alunos não estão ligados 

ao desconhecimento ou à falta de estudos, mas à condição adquirida pela síndrome. 

Essa ideia é corroborada por Sampaio (2014), para quem

o processo de alfabetização acontece de maneira normal e saudável para 
cerca de 85% da população que tenha acesso à escola, mas não para 10% a 
15% da população que, embora inteligente e tendo acesso a uma metodolo-
gia de ensino adequada, não consegue aprender a ler e escrever da maneira 
esperada (SAMPAIO, 2014, p. 37).

 

 Com relação à competência 2, compreender o tema e aplicar conhecimentos 
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socioculturais para a elaboração da argumentação, o Inep reconhece que alunos dis-

léxicos têm mais dificuldade, visto que há um prejuízo na leitura desses alunos que, 

consequentemente, afeta a compreensão dos textos de apoio e do tema. De acordo 

com o documento,

Além dos aspectos relacionados à expressão escrita, sabe-se que a pessoa 
com dislexia apresenta dificuldades relacionadas à leitura, habilidade impor-
tante para compreensão do tema solicitado na proposta de redação e dos 
textos que a compõem. No entanto, a adequação ao tema solicitado e ao tipo 
textual dissertativo-argumentativo são dois requisitos mínimos para que as 
redações sejam avaliadas em todas as competências (BRASIL, 2020, p. 10).

Para garantir maior isonomia aos candidatos disléxicos, nessa competência, é 

um disponibilizado um tempo maior àqueles que declaram possuir a dislexia. Assim, 

há uma possibilidade de que os alunos leiam mais vezes e com mais atenção os 

textos norteadores da proposta de redação e, assim, construam seu texto com aquilo 

que a proposta requer. 

Já na competência 3, o Inep também reconhece uma maior dificuldade para 

alunos com dislexia: 

Além dos aspectos relacionados à expressão escrita, sabe-se que a pessoa 
com dislexia apresenta dificuldades relacionadas à leitura, habilidade impor-
tante para compreensão do tema solicitado na proposta de redação e dos 
textos que a compõem. No entanto, a adequação ao tema solicitado e ao tipo 
textual dissertativo-argumentativo são dois requisitos mínimos para que as 
redações sejam avaliadas em todas as competências (BRASIL, 2020, p. 11).

Nesse aspecto, o documento aconselha os candidatos a lerem com atenção os 

textos motivadores, elaborarem um projeto de texto e colocá-lo em prática, de modo 

que os argumentos apresentados estejam consistentes e claros para o leitor-corre-

tor. Nessa competência, é possível observar que não há nenhuma atitude quanto à 

correção que considere as dificuldades do aluno disléxico, como ocorre nas outras 

competências mencionadas anteriormente. 

A competência 4, por sua vez, avalia a capacidade de o aluno usar recursos 

coesivos em seu texto, estabelecendo ideias e valores às orações que compõem a 

redação. Assim como na competência 3, não é observada nenhuma medida que con-

sidere a dificuldade apresentada pelo aluno disléxico. 

O documento faz uma importante consideração ao candidato disléxico: 
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Atualmente, é muito comum que os alunos sejam aconselhados a decorar 
listas com variados elementos coesivos, para que, no momento da elabora-
ção de um texto, possam se valer de um repertório variado para enriquecer 
suas produções textuais. Essa ideia não é, a princípio, repreensível, porém é 
preciso ter consciência de que o uso de um elemento coesivo sem que ele, 
de fato, funcione na ligação entre as ideias presentes no texto resulta em uma 
argumentação confusa, uma vez que o uso artificial desses recursos pode 
levar a relações lógicas falhas e até mesmo enganosas em alguns casos. 
Você deve, sim, estudar coesão textual, tanto na teoria quanto na prática; 
contudo, deve se lembrar de sempre fazer o uso consciente e adequado dos 
elementos coesivos. A simples presença deles no texto não garante uma boa 
nota na Competência 4 – é preciso que esse uso seja adequado e estabeleça 
corretamente as relações pretendidas (BRASIL, 2020, p. 12).

Do mesmo modo, na competência 5, não é elaborada nenhuma medida ou 

proposta ao discente com dislexia. A avaliação da proposta de intervenção para o 

problema social abordado na redação deve ser construída apresentando todos os 

elementos requeridos pela banca corretora: agente realizador, ação que deverá ser 

executada, modo pelo qual a ação vai ser colocada em prática e os efeitos da ação, 

além de algum desses elementos possuir um desdobramento, chamado de detalha-

mento. 

Por fim, o documento reconhece a importância de incentivar alunos com ne-

cessidades especiais a pleitearem vagas no ensino superior. Para garantir que esses 

alunos não sejam prejudicados por suas necessidades, são elaboradas estratégias 

como a correção específica para alunos disléxicos. De acordo com o Inep, 

Acreditamos que a dislexia em si não deveria ser algo que impossibilite o par-
ticipante de ter um bom desempenho no Enem, podendo pleitear uma vaga 
em universidades federais, por exemplo. O que poderia ser, de fato, um obs-
táculo são as várias dificuldades adicionais que esse público enfrenta para 
fazer a prova de redação, as quais foram apresentadas ao longo deste texto. 
No entanto, ainda que reconheçamos essas dificuldades, é com o objetivo 
de atenuá-las que o Inep oferece recursos diferenciados para esse público: 
tempo adicional, ledor, transcritor e até mesmo uma correção especializada 
das redações de participantes disléxicos. Esta última, em especial, ao levar 
em consideração as especificidades da escrita do disléxico, ajuda a garantir 
uma nota mais justa e competitiva a essas pessoas, tornando o processo, de 
forma geral, mais equânime BRASIL, 2020, p.15).

 Políticas como essas tomadas pelo Inep são essenciais para que se possa ga-

rantir a inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e, 

muitas vezes, são afastados das oportunidades de continuidade nos estudos devido 

às desvantagens que sofrem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo deste trabalho, observou-se que a dislexia é uma desordem neuro(-

bio)lógica, a qual prejudica a aquisição e o desenvolvimento da escrita. A dislexia é 

definida, pela maioria dos estudiosos, como um distúrbio de linguagem, caracteriza-

do por dificuldades na decodificação de palavras isoladas, causadas por uma inefi-

ciência no processamento da informação.

 Foi mostrado, também, que a maioria dos processos seletivos para ingresso 

no ensino superior cobra a produção de uma redação, e alunos disléxicos ficam em 

certa desvantagem devido à forma como a síndrome afeta as competências leitora e 

escritora. 

 Foi visto, ainda, que, para garantir um processo mais equânime na correção 

da redação de alunos disléxicos, o Inep elaborou alguns pontos específicos a serem 

observados na correção da redação ENEM – principal meio de entrada no ensino 

superior atualmente. No documento, a avaliação do domínio da norma culta atende 

a questões específicas apresentadas pelos estudantes afetados pela dislexia, assim 

como é disponibilizado um tempo maior para a realização do exame, no intuito de 

que o discente possa ler mais vezes e com mais atenção a proposta de redação e, 

assim, construir um texto que atenda aos critérios requeridos. 

 Por fim, destaca-se a importância de medidas como essa, uma vez que auxi-

liam na promoção da inclusão de alunos com dificuldades derivadas de síndromes e 

transtornos, de modo que os mesmos não tenham impossibilitada a sua continuidade 

nos estudos – afinal, conforme a Carta Magna que rege o Brasil, a educação é um 

direito de todos. 

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA. O que é dislexia. 2016. Disponível em: 
Disponível em: http://www.dislexia.org.br

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). A redação no Enem 2020: avaliação das redações dos participantes com 
dislexia. Brasília, DF: INEP, 2020.

CIASCA S.M.; RIBEIRO M.V.L.M.; Avaliação e manejo neuropsicológico da dislexia 



139

In: ROTTA, N. T. ; OHLWEILER, L.; RIESGO, R.D.S. Transtornos da Aprendizagem 
Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar. Porto Alegre – RS: Artmed, 2006.

DISLEXIA. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2021. Disponí-
vel em: https://www.dicio.com.br/dislexia/. Acesso em: 28/02/2021.

OLIVIER, L. de. Transtornos de Comportamento e Distúrbios de Aprendizagem. 
Rio de Janeiro: Wak, 2007.

SAMPAIO.S. Aspectos Neuropsicopedagógicos da Dislexia e sua influência em sala 
de aula. In: SAMPAIO, S.; FREITAS, I.B.de. Transtornos e Dificuldades de Apren-
dizagem - Entendendo Melhor os alunos com necessidades educativas espe-
ciais., 2.ed. Rio de Janeiro: Wak, 2014.

VERAS, Fernanda de Carvalho. A dislexia e a linguagem com foco na leitura e 
produção textual. 49 f. Universidade de Brasília, 2012.



140

10.48209/978-65-9BH306-1-0

REFLEXÕES SOBRE A PRIMEIRA DÉCADA DE                        
EXPANSÃO DA REDE FEDERAL NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA

Jairo da Silva e Silva29

Adriano Afonso Pinheiro da Silva30

José Ivanilson da Luz Rodrigues 31

29  Professor no Instituto Federal do Pará (IFPA). Mestre em Letras pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Doutorando em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E-mail: 
jairo.silva@ifpa.edu.br.
30  Professor no Instituto Federal do Pará (IFPA). Especialista em Docência no Ensino Profis-
sional pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). E-mail: adriano.pinheiro@ifpa.edu.br.
31  Professor na Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia (FAM). Mestre e Douto-
rando em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: rodrigues_ivanilson@yahoo.
com.br.



141

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, discorremos sobre o processo de expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica através dos Institutos Federais de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia no âmbito da Amazônia brasileira, em ocasião da primeira 

década da Lei nº 11.892/2008, ou seja, anos 2008 a 2018.

Apesar de o foco de atenção deste trabalho ser direcionado ao primeiro decê-

nio da citada lei federal, importa mencionar que estamos diante da centenária Rede 

Federal, criada em 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha (1909-1910) espalhada 

em mais de 650 unidades de educação profissional e presente em mais de 500 muni-

cípios brasileiros, por isso, entendemos ser necessário um recorte para a realização 

do estudo proposto.

Neste sentido, lançamos luz à reconfiguração da referida Rede Federal, priori-

zando a região de atuação dos autores, a Amazônia. Abordamos, portanto, as con-

quistas obtidas e os desafios que se impõem à expansão na área em questão. Para 

tanto, este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica32 e documental33, com a 

análise de dados quantitativos e qualitativos que subsidiam as reflexões pertinentes 

às políticas de expansão da Rede Federal.

DESENVOLVIMENTO

O ano de 2018 foi o ano de comemoração aos 10 anos da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Porém, a história da Rede Federal 

tem mais de 100 anos. Ou seja, começa em 1909, quando o então presidente, Nilo 

Peçanha, criou 19 Escolas de Aprendizes e Artífices que, nos anos seguintes, deram 

origem às Escolas Técnicas Federais e, posteriormente, aos Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs). Em 29 de dezembro de 2008, no 

segundo mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva é sancionada a Lei 

nº 11.892, assim instituindo:

32  “A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 
de web sites”. (FONSECA, 2002, p. 32).
33  Pesquisa documental “é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou ret-
rospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados)”. (PÁDUA, 1997, p. 62).
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Art. 1º Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e constituída pelas seguintes instituições:
I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais;
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;
III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 
CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.
V - Colégio Pedro II.  (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012)
(BRASIL, 2008).

Ou seja, 31 CEFETs, 75 Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs), 

39 Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas Federais e 8 escolas vinculadas às 

Universidades Federais passaram a formar os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, conhecidos abreviadamente por IFs.

 Assim, nos anos seguintes, a Rede Federal passou por sucessivas expansões. 

No caso do governo posterior, da presidenta Dilma Rousseff, além de viabilizar ações 

voltadas para a democratização da educação brasileira, foram ampliadas políticas 

públicas educacionais criadas por seu antecessor, como dissertam Espínola e Caval-

cante (2014, p. 12-13, grifo nosso):

Especificamente no período de Dilma Rousseff, podemos verificar que ela 
amplia os programas criados por Lula, como aumentando as vagas para o 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – o ENEM em 2014 atingiu o recorde de 
mais de 9 milhões de inscritos –, o Programa Nacional do Livro Didático para 
Alfabetização de Jovens e Adultos, dentre outros. Mas a marca que Dilma 
Rousseff quer deixar mesmo, no quesito educação, é na Educação Profissio-
nalizante, fortalecendo escolas e institutos técnicos, além da modernização 
e expansão das escolas públicas de Ensino Médio que estão integradas à 
educação profissional.

 

 No governo de Dilma Rousseff foi criado o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), mediante a sanção à Lei nº 12.513/2011. 

Com o objetivo de espalhar e democratizar por todo o Brasil, inclusive no interior, re-

giões menos integradas e em condições de vulnerabilidade social, a oferta de cursos 

profissionalizantes, preparando um grande número de estudantes para o mundo de 

trabalho, o programa matriculou mais de 7,5 milhões em cursos técnicos e de quali-

ficação em mais de 400 áreas de conhecimento (SILVA, 2019, p. 165).
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 Mas, para além do PRONATEC, o governo Dilma Rousseff impulsionou o pro-

cesso de expansão da Educação Profissional e Tecnológica por meio dos IFs, política 

iniciada no governo anterior. Para evidenciar tal processo de expansão, Silva (2019) 

recorreu ao relatório Expansão da Educação Superior Profissional e Tecnológica, e 

dados do Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

ambos do Ministério da Educação (MEC):

[...] a Rede Federal vivencia a maior expansão de sua história. Desde sua 
fundação, em 1909 (pelo presidente Nilo Peçanha), até o ano 2002 (fim do 
governo Fernando Henrique Cardoso), o Brasil tinha apenas 140 campi de 
institutos federais. Entre os anos 2003 a 2016, durante os governos de Lula 
da Silva e de Dilma Rousseff, mais de 500 novas unidades foram criadas, 
totalizando 644 campi em funcionamento. (SILVA, 2019, p. 165).

 Em 2019, com 110 anos da Rede Federal e uma década de sua reconfigura-

ção, os Institutos Federais passaram por “diversas etapas de reordenamento e, hoje, 

são 647 escolas em 651 municípios, mais de um milhão de matrículas e cerca de 80 

mil servidores (professores e técnico-administrativos)”34. 

Inquestionavelmente, ao longo de mais de cem anos de história da educação 
profissional no Brasil, a criação e a expansão dos Institutos Federais de Edu-
cação Ciência e Tecnologia, foi o maior investimento e o mais ousado projeto 
do Governo Federal para desenvolvimento de uma política pública desta na-
tureza. (SOBRINHO; PLÁCIDO; RIBEIRO, 2019, p. 5).

 A Rede está presente em todos os estados brasileiros, oferecendo cursos de 

qualificação (Formação Inicial e Continuada – FIC, PRONATEC – hoje, programa No-

vos Caminhos), Cursos Profissionalizantes Subsequentes ao Ensino Médio, Cursos 

Superiores de Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura, Programas de Mestrados e 

Doutorados Acadêmicos e Profissionais, e principalmente, a modalidade prioritária 

de oferta da Rede: o Ensino Médio Integrado a Cursos Profissionalizantes, também 

ofertados por 2 CEFETs, 25 escolas vinculadas às Universidades Federais, o Colé-

gio Pedro II e uma Universidade Tecnológica. As seguintes imagens ilustram alguns 

números da Rede Federal:

34  Histórico da Rede Federal. Disponível em: http://110anos.redefederal.org.br/#historico. 
Acesso em: 01 out. 2019.
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Figura 1 –  Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecno-
lógica - em unidades (1909 a 2016).

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal.

Figura 2 –  Quantidade de Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (1909 a 2016).

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal.
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Figura 3 –  Quantidade de Municípios atendidos com a expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (1909 a 2019).

Fonte: http://110anos.redefederal.org.br/#historico.

 Quanto à expansão da Rede Federal na região de foco de atenção deste capí-

tulo, a Amazônia, convém destacar que, quando nos referimos à Amazônia brasileira, 

fazemos menção à área geopolítica denominada oficialmente pela Superintendência 

do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM – Autarquia Federal, vinculada ao Minis-

tério do Desenvolvimento Regional, com sede em Belém/PA) por Amazônia Legal. 

 Segundo o site da SUDAM, o órgão tem como missão promover o desenvolvi-

mento includente e sustentável da Amazônia, assegurando a erradicação da miséria 

e a redução das desigualdades regionais. A área de abrangência da Amazônia Legal 

corresponde em sua totalidade aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Gros-

so, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e, parcialmente, o estado do Maranhão35. 

Assim, estes dados oficiais da presença da Rede Federal na Amazônia brasileira [por 

ordem alfabética)36:

35  Disponível em: https://www.gov.br/sudam/pt-br. Acesso em: 20 fev. 2021.
36  Os dados aqui apresentados, foram coletados nos sites de cada uma destas instituições 
que atuam na Amazônia Legal, na data de 15 de agosto de 2019.

https://www.gov.br/sudam/pt-br
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 1) ACRE: Em novembro de 2007, o MEC designou ao então Centro Federal 
de Educação do Amazonas (CEFET-AM) a missão de implantar a Escola Técnica 
Federal do Acre. Porém, no dia 29 de dezembro de 2008 foi publicada a Lei 11.892 
e a Escola Técnica que ainda estava no papel se transformou no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC), com total de seis campi37.

 2) AMAPÁ: Também em 2007, o MEC designou ao então Centro Federal de 

Educação do Pará (CEFET-PA) a missão de implantar a Escola Técnica Federal do 

Amapá. Porém, com a publicação da citada lei de 2008, a Escola Técnica foi conver-

tida em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), com 

total de cinco campi38.

 3) AMAZONAS: Se em março de 2001, por decreto do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFAM) foi transfor-

mada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas (CEFET-AM), no 

governo de Lula da Silva foi convertida em Instituto Federal do Amazonas (IFAM), e 

chegou a quinze campi39.

 4) MARANHÃO: No ano de 1989, a Escola Técnica Federal do Maranhão foi 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-

-MA), mas a partir do ano de 2006 que passou a efetivar a sua expansão, chegando 

a 29 campi40, 

 5) MATO GROSSO: Com a Lei 11.892, que cria os Institutos Federais em todo 

o país, em Mato Grosso, a junção do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Mato Grosso (CEFET-MT) com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuia-

bá (CEFET-Cuiabá) e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, passam a funcionar 

como o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), passando de três para quatorze 

campi41.

 6) PARÁ: Na década dos anos 1990, a Escola Industrial Federal do Pará foi 

37 Histórico do IFAC. Disponível em: https://portal.ifac.edu.br/historico.html.
38 Histórico do IFAP. Disponível em: http://www.ifap.edu.br/index.php/menu-teste/historico.
39 Histórico do IFAM. Disponível em: http://www2.ifam.edu.br/instituicao/historia-do-ifam.
40 Histórico do IFMA. Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/instituto/historico/.
41 Histórico do IFMT. Disponível em: http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/apresentacao-e-histori-
co/.
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transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (CEFET-PA) com 

unidades em quatro municípios apenas, no governo de Lula da Silva passou a fun-

cionar como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), e 

chegou a vinte campi com o governo de Dilma Rousseff42.

 7) RONDÔNIA: Da mesma forma que o Instituto Federal do Acre, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi criado a partir da 

Lei 11.892/2008, chegando a dez campi43.

 8) RORAIMA: Em novembro de 2002, por decreto do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a Escola Técnica Federal de Roraima foi transformada em Cen-

tro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas (CEFET-RR), e, a partir do ano 

2005, começou seu processo de expansão, sendo convertida em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), passando a funcionar com cinco 

campi44.

 9) TOCANTINS: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do To-

cantins (IFTO), é resultante da integração da Escola Técnica Federal de Palmas 

(ETF) e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins (Eafa), e foi criado por meio da 

Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, funcionando em onze campi45.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Em A expansão do ensino superior na Amazônia brasileira: um estudo com-

parativo entre o governo FHC e o ciclo petista, Silva (2019) compara a expansão do 

ensino superior durante os governos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso 

[FHC] (1995-1998, 1999-2002) com o ciclo dos governos petistas (2003-2016), prin-

cipalmente na Amazônia brasileira. Os resultados revelam que, quando são compa-

rados, o ensino superior brasileiro no aspecto quantiqualitativo, tanto público, quanto 

privado, a expansão é mais evidente nos governos petistas. Aponta o autor que, até 

42  Histórico do IFPA. Disponível em: https://dti.ifpa.edu.br/o-que-e-rss/2-uncategorised/299-
historico-do-ifpa.
43  Histórico do IFRO. Disponível em: https://www.ifro.edu.br/sobre-o-ifro.
44  Histórico do IFRR. Disponível em: https://bit.ly/2NEFdoK.
45  Histórico do IFTO. Disponível em: http://www.ifto.edu.br/ifto.
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o governo FHC, a Amazônia brasileira contava com menos de uma dúzia de campi de 

Escolas Técnicas e/ou CEFETs, e, durante o ciclo petista, a região chegou a possuir 

113 campi em mais de 100 municípios: 

Importa ressaltar, que esse levantamento diz respeito apenas aos campi pre-
senciais, não considera, portanto, outras centenas de municípios da região 
que são atendidos através dos polos presenciais e/ou polos atendidos pela 
modalidade de ensino de educação à distância. Desta forma, esses dados 
evidenciam o quanto os governos petistas investiram na educação pública 
federal, oportunizando a milhões de brasileiros que residem em regiões afas-
tadas dos grandes centros nacionais, o acesso não somente a um diploma 
da educação profissionalizante e/ou superior, mas a conquista da igualdade, 
e, principalmente, da dignidade enquanto cidadão brasileiro. (SILVA, 2019, p. 
139).

 Silva (2019) destaca que durante os governos de Lula da Silva e Dilma Rou-

sseff, o investimento na educação pública federal não ocorreu apenas na Rede Fe-

deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mas também, permitiu a 

expansão das Universidades Federais: nos dois mandatos de Lula foram criadas 14 

universidades federais (com mais de 100 novos campi) e no governo de Rousseff 

foram criadas 4 novas universidades (total de 18 campi), sendo que, na Amazônia, 

enquanto Lula criou a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Dilma criou 

a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)46.

 O livro Os Institutos Federais de Educação na Amazônia: Caminhos, Desafios 

e Proposições (FARIAS; ARAÚJO, 2016) possibilita uma amostragem de como os 

IFs atuam enquanto espaço educacional e catalizador de políticas que visam diminuir 

os ciclos de miserabilidade no país, principalmente na Amazônia brasileira. 

Os organizadores dissertam sobre como a expansão na Rede Federal impul-

sionada pelos governos petistas procurou viabilizar o desenvolvimento da referida 

região:

Como política social, a educação compreendida pelo governo Lula foi aquela 
que atende a grande maioria da população, sem que aja uma preocupação 
imediata com a qualidade. As escolas técnicas profissionais brasileiras pas-
sam a assumir o grande compromisso de ser catalizadora de soluções para 
diminuir as ‘distâncias’ entre as classes sociais, procurando eliminar os confli-
tos existentes pela precária distribuição de renda brasileira. Na Amazônia, no 
Brasil profundo, o oferecimento de educação técnica, sob o simulacro da qua-
lidade oriunda da institucionalidade dos institutos ou dos grandes programas 

46  Na Amazônia, o presidente seguinte, Michel Temer (2016-2018) não criou nenhuma univer-
sidade federal, já o presidente atual (2019-atual), Jair Bolsonaro, criou a Universidade Federal do 
Norte do Tocantins (UFNT).
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de formação em massa, buscam equalizar estes mundos. (FARIAS; ARAÚJO, 
2016, p. 3).

Convém explicitar que, junto à expansão dos IFs na Amazônia brasileira, o 

processo impôs diversos desafios à Rede Federal na referida região, como pontuam 

os dirigentes dos institutos da região norte em documento direcionado ao Ministério 

da Educação, em ocasião do I Fórum de Diretores Gerais dos Institutos Federais 

da Amazônia (ForDGAmazônia), realizado no IFAM Campus Manaus, em junho de 

2018:

A territorialidade dos estados da região amazônica é um dos fatores obstacu-
lar da adequada interiorização e capilarização da abrangência e das ações da 
rede federal de educação profissional na região amazônica. Os institutos da 
região norte possuem clara dificuldade de atender sua área de abrangência, 
devido os problemas de transporte e logística que são notórios e históricos. O 
custo para atender a área de abrangência dos campi amazônicos, na maioria 
das vezes, inviabiliza as ações nesses locais. Alguns campi atendem a um 
entorno de até mais de 1.000 quilômetros de distância da sede do município;

A dimensão territorial também impacta na relação e acessibilidade dos campi, 
sobretudo no que concerne a deficiência de transporte, além de seu elevado 
custo;

O processo de implantação de alguns campi, a partir de 2010, ainda não foi 
satisfatoriamente concluído. Faltam alguns itens de infraestrutura e serviços 
básicos nestas unidades;

A extrema dificuldade de provimento e fixação de pessoal nas unidades da re-
gião amazônica é um entrave determinando para algumas ações e unidades, 
sobretudo as que ficam mais distantes das capitais e regiões metropolitanas. 
(I FÓRUM..., 2018).

   

 No entanto, apesar dos desafios impostos à Rede Federal na Amazônia, ainda 

assim, pode-se afirmar que a expansão, certamente possibilitou avanços. No artigo 

Dez anos de instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-

nológica: o papel social dos institutos federais, enquanto resultados, os pesquisado-

res apontam que os IFs “vêm desempenhando um importante papel social ao longo 

dos dez anos de instauração dessa política pública. Seus alunos obtêm desempenho 

nas provas do Enem muito próximo ao dos estudantes das instituições privadas” 

(NASCIMENTO; CAVALCANTI; OSTERMANN, 2020, p. 120).

Ocorre que, até recentemente, as instituições federais destinadas a executar 
a política de educação profissional na esfera federal, eram apenas 104 unida-
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des em o todo território nacional. Contudo, com a criação dos Institutos Fede-
rais [IFs], em menos de uma década, passou-se a ter mais de 640 unidades 
em todo Brasil. Uma expansão que levou, aos mais recônditos rincões desse 
país o acesso à educação pública e qualificada, como nunca antes imaginado 
pelas centenas de milhares de estudantes que hoje integram a comunidade 
destas instituições. (SOBRINHO; PLÁCIDO; RIBEIRO, 2019, p. 5).

 

 Tais autores, argumentam que, esse bom desempenho é consequência de um 

conjunto de fatores, entre eles a formação adequada e as melhores condições de 

trabalho dos seus professores. Ou seja, o referido trabalho é mais pesquisa que evi-

dencia o quanto a expansão da Rede Federal proporcionou melhores condições de 

dignidade a centenas de municípios brasileiros, apesar das dificuldades enfrentadas 

pelas múltiplas realidades amazônidas.

CONCLUSÃO

Neste capítulo, discorremos sobre como o decênio da Lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, a qual institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (EPCT) e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

possibilitou a expansão das políticas públicas para a educação profissional no país, 

principalmente na Amazônia brasileira.

Desde a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, em 1909, no governo Nilo 

Peçanha, as políticas públicas voltadas para a educação profissional têm passado 

por várias mudanças, tanto no aspecto jurídico quanto no filosófico. Embora seja uma 

política pública centenária, a EPCT passou centenas de anos sem a devida expansão, 

correndo o risco de ser extinta, como ratifica Sobrinho et al (2019, p. 5): “O Dec. 

2208/1997, na era FHC, as políticas públicas adotadas, levaram as instituições de 

ensino destinadas a esse fim, ao sucateamento e quase à extinção. Risco esse que 

foi superado com a aprovação do Dec. 5154/2004”, o qual possibilitou o começo do 

movimento de expansão dos IFs em todo o país, incluindo aí, a Amazônia brasileira.

No entanto, é oportuno sempre pontuar que fazer educação na Amazônia é um 

desafio diário, mas não podemos perder de vista a importância da expansão dos IFs 

na região, e, por conseguinte, a criação e desenvolvimento de projetos que visam 

contribuir para o ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico, inovação 

e crescimento pessoal, local e regional (COELHO, 2019, p. 95).
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INTRODUÇÃO 

As políticas públicas educacionais pós anos 1990 tem sido amparadas pelo viés 

do neoliberalismo, que acarretaram na omissão do Estado em suprir as demandas 

sociais e acentuaram a fiscalização e regulação de resultados através das intensas 

avaliações em larga escala. A alfabetização, como um projeto de nação, não poderia 

estar isenta desses desdobramentos dos descompromissos do funcionalismo esta-

tal, portanto, este ensaio assume o papel de evidenciar a descontinuidade das políti-

cas em face da implementação da proposta de formação continuada de professores 

alfabetizadores, pelo curso “Tempo de Aprender”, que assume a nova/velha escolha 

do método fônico para alfabetizar.

A escolha do método de alfabetização não é aleatória, não é neutra, ela é po-

lítica e carrega consigo um princípio educativo e um tipo de cidadão que se deseja 

formar. Assim, as inquietações diante do retorno do método fônico apresentado no 

curso “Tempo de Aprender”, originam este capítulo que objetiva apontar a relação 

existente entre o viés político/ideológico do governo Bolsonaro (2019 – 2022) com a 

nova/velha proposta curricular para a alfabetização, baseada no método fônico.  

Desse modo, contextualizaremos o leitor com algumas das características das 

políticas educacionais que nos conduziram a não erradicação do analfabetismo e 

analfabetismo funcional até os dias de hoje. Explicaremos as relações entre currículo 

e formação de pessoas. Apresentaremos o curso “Tempo de aprender”, sua esco-

lha metodológica e as consequências para os alfabetizandos por este método. Por 

fim, faremos algumas considerações finais indicando que estas são reflexões iniciais 

sobre a relação de método e formação de cidadãos, alertando o leitor de que são 

reflexões que não se findam nesse trabalho, mas, que devem servir de palco para as 

futuras análises da realidade da alfabetização pós-formação no método fônico.

OS DESCAMINHOS DA ALFABETIZAÇÃO: A IMPLEMENTAÇÃO DA 
FÓRMULA DA PRECARIZAÇÃO EDUCACIONAL

Historicamente a educação brasileira passou e ainda passa por vários enfren-

tamentos para superar questões como, a erradicação do analfabetismo, a exclusão 

de alunos no interior da escola, defasagem de idade-série, baixos níveis de leitura e 
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escrita dos alunos no período de alfabetização, universalização do ensino fundamen-

tal, entre tantos outros. Segundo Demerval Saviani (2014) a ausência de um Sistema 

Educacional Brasileiro está na raiz desses problemas que nos afligem, pois todos os 

esforços implementados por políticas temporárias se efetivarão sem unidade, inten-

cionalidade, coerência interna e externa, o que tem acarretado na equação da preca-

rização geral da educação = “filantropia + protelação + fragmentação + improvisação 

(p. 40)”.  

As políticas educacionais voltadas para a área da alfabetização comprovam 

que seguimos esta equação da precarização. A primeira característica – filantro-
pia – refere-se ao papel assumido pelo Estado frente às políticas sociais, que se 

consolida como um Estado mínimo para assumir seus compromissos, repartindo-o 

com a sociedade civil, terceiro setor e o empresariado. Ao mesmo tempo em que se 

posiciona forte e presente para desenvolver sistemas de avaliação e implementá-los 

com vigor. Gentili (1996) denuncia a lógica articulada de um funcionamento de “des-

centralização centralizante e de centralização-descentralizada” por parte do Estado 

como estratégia de se isentar do cumprimento de metas para a educação (grifos do 

autor, p. 17). Transferem-se da jurisdição federal o ensino, deixando-o a cargo da 

jurisdição municipal, a qual possui a menor capacidade de arrecadação de impostos 

e com realidades discrepantes permeadas no território brasileiro. Segundo a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (1996), dentro das incumbências dos municípios en-

contram-se: a oferta da Educação Infantil em creches e pré-escolas; o ensino funda-

mental; e a organização das instituições escolares de maneira integrada às “políticas 

e planos educacionais da união e dos Estados (Artº 11 – I)”. Portanto, fica a cargo 

dos municípios, a gestão, organização e cumprimento de metas referente às etapas 

de ensino que possuem a maior quantidade de estudantes, educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental. Mas, ao mesmo tempo em que descentralizam de-

terminadas funções – ao transferirem-nas aos governos municipais, estaduais, e até 

mesmo aos professores e estudantes – outras são centralizadas ao desenvolverem 

sistemas Nacionais de Avaliação, Currículos “mínimos” para toda educação nacional, 

e “formação de professores centralizadas nacionalmente (GENTILI, 1996, grifos 

nossos, p. 17)”, que estipulam qual é o conhecimento oficial a ser ofertado em todas 

instituições de ensino do Brasil.  
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O Estado neoliberal, com sua característica filantrópica tem sido austero para 

com o direito de toda criança em ser alfabetizada até os 8 anos de idade, ou até o 3º 

ano do ensino fundamental, por não assumir suas responsabilidades, incluindo uma 

das mais importantes de todas, o financiamento dessa área educacional pra sanar 

os problemas enfrentados e postergados há anos. A protelação da erradicação do 

analfabetismo vem ocorrendo há muitos anos. Quando estabelecida como meta no 

art. 2014 da Constituição de 1988, a “erradicação do analfabetismo”, não se cumpre 

dentro do prazo estabelecido, ocasionando com que a mesma meta estivesse pre-

sente no Plano Nacional de Educação (2001-2011) e ainda hoje na meta 5 do PNE 

(2014-2024), o que demonstra claramente que o que foi estipulado como meta, não 

se cumpre, transformando um documento legal em mera carta de intenções. Para 

enfatizar o quanto a alfabetização tem sido um projeto postergado em nossa so-

ciedade, elucidamos esta ideia através de um trecho da obra de Ferraro (2009), na 

qual analisa historicamente as razões que nos levaram a uma “História inacabada do 

analfabetismo no Brasil”:

(...) - o presente das coisas futuras – estão postos dois desafios: no plano 
do conhecimento, projetar o número de décadas que o país ainda precisará 
para universalizar a alfabetização de sua população, e isto no sentido mais 
elementar que o termo tem, qual seja, o de ensinar a ler e escrever; no plano 
político, o de apressar o dia dessa universalização, superando uma história 
mais que secular de promessas que não se realizam e de reformas que não 
fazem mais do que produzir o velho tranco – lento, impertubavelmente lento 
– no que se refere à educação escolar elementar ou primária; depois, de 1º 
grau; finalmente fundamental. (FERRARO, 2009, p. 193)

Esse engenhoso projeto de precarização da educação, é o que nos leva ao 

quantitativo de 122.995 milhões de crianças dos 6 a 10 anos de idade, em fase de 

alfabetização a estar fora da escola (IBGE, 2015). Estes dados são resultados de 

décadas de protelação de duas metas que andam em conjunto: a erradicação do 

analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. Outro pilar que contribui 

para essa precarização é o da fragmentação, que deve ser entendido como a des-

continuidade de políticas educacionais, por não serem desencadeadas de um proje-

to que representa uma unidade de pensamento para com a educação, mas sim de 

propostas esparsas que demonstram os desejos temporários dos governos. Políticas 

de Governo representam os interesses temporários de grupos que estão no poder e 

constroem projetos e programas que podem ser finalizados e acabados em meio aos 
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conflitos ideológicos, o que resulta em medidas e ações justapostas, como é o caso 

da definição da idade-fim para ser alfabetizado. O PNE (2014-2024) estipula que “to-

das as crianças devem ser alfabetizadas até o 3º ano do ensino fundamental ou até 

os 8 anos de idade”, já a Base Nacional Comum Curricular (2017) estabelece que as 

mesmas “devem ser alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental”. Há 

uma justaposição de prazos que se constrói no distanciamento de objetivos entre um 

governo e outro, no primeiro tínhamos Dilma Russef (2011 – 2016) representando o 

PT e no segundo Michel Temer representando o PSDB (2016 – 2018), de partidos e 

posições antagônicas. Portanto, para além de programas descontínuos, precisamos 

da construção de políticas de estado, com permanência, unidade e acima de tudo 

com o compromisso ético frente as demandas de alfabetização. 

Se consolidássemos as políticas de estado, de caráter permanente (HOFFLING, 

2001) evitaríamos ou diminuiríamos a utilização do quarto elemento da fórmula da 

precarização, a improvisação. Esta resulta nos decretos, portarias, emendas cons-

titucionais tão recorrentemente utilizados para aprovações rápidas, sem discussões 

ou processos decisórios democráticos. Os quatro elementos, filantropia, protelação, 

fragmentação e improvisação vêm nos conduzido à realidade educacional que en-

contramos hoje, mais especificamente, com a alfabetização precária. 

Infelizmente, não podemos considerar que as melhorias para o campo edu-

cacional ocorrerão nesse momento histórico em que temos a representatividade do 

Estado expressa pelo Governo Bolsonaro, pois ao analisarmos o plano de Governo 

(2018) e o curso Tempo de Aprender (em subtítulo subsequente), percebemos a per-

severança dos pilares da precarização. Em primeiro lugar destacamos a intencio-

nalidade de que não haja maiores investimentos financeiros, “A educação também 

deveria ser melhor com o valor que o Brasil já gasta (BOLSONARO, 2018, p. 41)”. Ao 

comparar os gastos empreendidos pelo Brasil, aos gastos para com a educação em 

países de 1º mundo, falsamente, dissemina-se a ideia que nossos esforços financei-

ros são suficientes, porém mal administrados. Essa afirmação poderia ser verdadeira, 

se já tivéssemos cumprido com as metas básicas de erradicação do analfabetismo e 

universalização da educação, metas já cumpridas por estes outros países. Utilizando 

os mesmos países, como referência, justifica a acentuação da descentralização do 

Estado para com a educação, “Estados Unidos, Israel, Taiwan, Coréia do Sul e Japão 
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incentivam estratégias descentralizadas (BOLSONARO, 2018, p. 48)”.  Demerval Sa-

viani (1987) intitula esse processo de transplante cultural, quando se desconsidera 

a realidade brasileira em detrimento de copiar as ações de outros países. 

Como forma de otimizar os gastos para com a educação, o Plano de Governo 

(2018) expressa a intenção de implementar o gerencialismo de vertente moderna, o 

qual revê “os métodos e conteúdos aplicados (p. 46)”.  Segundo Laval (2004), o dis-

curso da modernização se apresenta como sinônimo de qualidade, porém seu ver-

dadeiro significado nada mais é do que transformar e resumir as atividades humanas 

numa perspectiva prática e técnica, onde as ações padronizadas possam ser replicá-

veis, seus resultados mensuráveis para se avaliar quantitativamente, criar padrões a 

serem seguidos, de maneira que o modo lógico e racional de pensar prevaleça. Ló-

gica esta, que se reafirma na seguinte afirmação do Plano de Governo (2018), “Isso 

inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire, mudando a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), (...) (grifos nossos, p. 46)”. 

Ao fixar os conteúdos mínimos que devem ser aprendidos nas escolas, a BNCC 

os alinha com a proposta de formação inicial e continuada de professores (Diretrizes 

para Formação de Professores 02/2019), com as avaliações que por consequência 

verificarão os aprendizados dos alunos. Portanto, a expulsão da ideologia de Paulo 

Freire, é coerente com a proposta de formação e de educação que vem implemen-

tando, a medida de que se busca a homogeinização, a formação de professores re-

produtores e formadores de seres passivos e submissos a uma sociedade capitalista 

que busca a obtenção de riqueza pela exploração dos trabalhadores. Ao contrário 

disso, Paulo Freire (2011), defendia a alfabetização crítica, que através “da leitura 

das palavras e dos temas geradores” os educandos pudessem refletir criticamente 

“sobre o concreto, sobre a realidade nacional, sobre o momento presente (p. 53)”.

Portanto, a luta contra o que tem se chamado de doutrinação – “Um dos maio-

res males atuais é a forte doutrinação (BOLSONARO, 2018, p. 46)” – é uma luta 

contra uma formação de cidadãos que tomam a “sua história nas mãos”, pois “Fazer 

a história é estar presente nela e não simplesmente nela estar representado (FREI-

RE, 2011, p. 53)”, é não ser passivo a aceitar os decretos, leis, sem antes questionar, 

refletir e agir sobre a sociedade em que vive. E na contramão de uma alfabetização 

libertadora, vivenciamos a implementação do retorno de uma educação bancária, 
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representada por um programa que utiliza do método fônico como ponto de partida, 

o qual passaremos a analisar, “Tempo de aprender”. 

ALFABETIZAÇÃO EM TEMPOS DE RETROCESSOS: SINTETIZANDO 
OS INDIVÍDUOS À SUBMISSÃO 

Para a compreensão inicial das intencionalidades da velha/nova proposta de 
alfabetização por meio dos métodos sintéticos, ofertadas a partir do ano de 2020 
pelo Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), utilizamos o procedimento de análise 
documental do decreto nº 9765/2019, que implementa a Política Nacional de Alfabe-
tização e as vídeo aulas destinadas aos professores e gestores alfabetizadores do 
programa “Tempo de aprender” intitulada, Formação continuada em práticas de 
alfabetização. 

 A Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo decreto n° 9765 
no ano de 2019 é gerida pelo Ministério da Educação e estabelece como objetivo o 
trabalho colaborativo entre famílias, instituições de ensino, professores e poder pú-
blico para combater o analfabetismo em todo território brasileiro. A Política tem como 
público alvo crianças da pré-escola, 1° e 2° ano do Ensino Fundamental das redes 
públicas estaduais, municipais e distritais. Em suas ações, o programa “Tempo de 
Aprender” prevê a formação continuada de professores e gestores alfabetizadores 
por meio de cursos on-line e presencial de cunho técnico para obter práticas efi-
cazes no processo de ler e escrever. A iniciativa do programa reafirma querer cumprir 
o disposto na meta 5 do Plano Nacional de Educação – PNE (2014 - 2024), que ainda 
se faz presente, e ao estabelecer o público alvo para crianças até o 2º ano do ensi-
no fundamental, optam por coadunar com o que é estabelecido pela BNCC (2017), 
“devem ser alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental”, e desacordar 
com o PNE (2014 - 2024).

Apesar de uma das estratégias da Meta 5 do PNE (2014-2024) apontar para 
a necessidade de “selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pe-
dagógicas (grifos nossos, s/p)”, presenciamos um cenário em que o processo de ler 
e escrever é reduzido a propostas padronizadas e descontextualizadas da realidade 
dos sujeitos, em sua maioria baseada em métodos sintéticos49. Especificamente o 

49  “Métodos sintéticos é, limitadamente, a aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico da 
escrita.” (SOARES, 2017, p. 19)
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método fônico, reaparece com potencialidade no programa “Tempo de aprender”, en-
fatizando a necessidade de uma formação voltada para o aperfeiçoamento da prática 
do professor em sala de aula e a passividade do aluno perante a leitura e a escrita. 
Compreendemos como método fônico um conjunto de passos que prioriza no pro-
cesso de alfabetização o ensino das unidades menores da palavra, considerando 
das mais simples e mais fáceis. Concentrando o aprendizado individualizado nos 
sons das letras (inicialmente as vogais) para em seguida, aprender a junção dos sons 
para alcançar a pronúncia da palavra completa (CAPOVILLA, 2007).

Nos módulos de formação continuada do programa está explícito o conceito de 
alfabetização proposto pelo Governo Federal, uma vez que, o intuito de todo esse 
processo é a mera codificação, decodificação, repetição, segmentação, reprodução 
e memorização da letra, sílaba, palavras e textos sem significados, como expressa o 
trecho a seguir:

Como sabemos, para aprender a ler e escrever bem, o primeiro passo 
é saber ouvir bem. Precisamos ter consciência dos sons da linguagem 
e desenvolver a habilidade de ouvir, identificando e manipulando os 
sons individuais das palavras faladas (Programa Tempo de Aprender, 
2019, s/p).

Além de pontuarem o início da alfabetização pelos sons, enfatizam a impor-

tância de primeiro a criança se apropriar das unidades mínimas (letra, som, palavra) 

para depois compreender o que se escreve e o que se lê. Segundo Ferreiro (2013) 

deve ser objeto de reflexão essa dicotomização entre o aprendizado da língua dividi-

do entre: momento técnico de aprendizado e momento de compreendê-lo no contex-

to cultural. Sobre isso, a autora defende que a invenção “fonema prático concretizado 

em uma letra”, foi construído como um meio de didatizar o ensino, o que levou “mais 

de 20 séculos para chegar a ser teorizado (p. 28)”. Além do que a concepção de es-

crita como mera técnica, desconsidera as marcas culturais e sociais que ela possui 

pelo movimento das transformações da sociedade.

Da mesma forma que a história da escrita através dos povos e dos sécu-
los não é redutível a um percurso linear guiado pela eficiência e simplici-
dade da transcrição dos enunciados orais, os processos de apropriação 
da escrita pelas crianças também não podem se caracterizar como uma 
progressão do simples (fonemas ou sílabas) ao complexo (orações ou 
textos), do concreto (o desenho) ao abstrato (as letras) (FERREIRO, 
2013, p. 30).
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A escrita deve ser compreendida como um objeto de conhecimento. Para os 

pequenos, a escrita não é uma ferramenta, mas um elemento do meio social que 

necessita ser modificado. A escrita, presente no meio urbano, entra no ambiente 

doméstico através das embalagens comerciais, ou seja, o processo de alfabetização 

ultrapassa os muros da escola, está viva no meio em que as crianças vivenciam suas 

relações com o contexto e o mundo que as rodeiam.  

Os módulos do curso de Formação continuada em práticas de alfabetização 

do programa “Tempo de aprender” são organizados pela seguinte subdivisão de 

temáticas: 1. Introdução; 2. Aprendendo a ouvir; 3. Conhecimento alfabético; 4. 

Fluência; 5. Vocabulário; 6. Compreensão; 7. Produção de escrita; e 8. Avaliação. 

Essa organização reafirma a dissociação, criada no método fônico, entre leitura, 

escrita e compreensão, pois a intenção é que apenas, nos últimos módulos (6 e 

7), após dominar a técnica, a criança interprete sua leitura e produza textos. Essa 

organização parte de um pressuposto de que as crianças conseguiriam estabelecer 

momentos de aprendizados somente metalinguísticos, sem relacionar a linguagem 

com o os aspectos sócio-culturais, porém contrariamente, as pesquisas de Smolka 

(2012) apontam que este método “dificulta a compreensão do mecanismo de escrita 

(p. 31)”. A autora afirma ainda, que “Quanto menos conhecimento específico sobre a 

linguagem escrita (metalinguístico) a criança tem, mais noção da funcionalidade da 

linguagem escrita ela demonstra (idem, p.32)”. Nesta perspectiva, a organização do 

curso, desconsidera o aprendizado com significado, uma vez que, equivocadamente, 

adiam o convívio da criança com os usos e funções da língua escrita.

A escrita não pode ser compreendida como cópia, ditado de palavras, conjunto 

de letrinhas, mas sim, como um instrumento que viabiliza a inserção do sujeito na 

cultura letrada, como ressalta Magda Soares (2017):

(...) sobretudo uma escrita “espontânea” ou “inventada”, considerada 
como processo por meio do qual a criança se apropria do sistema alfa-
bético e das convenções da escrita, tornando desnecessário o ensino 
explicito e sistemático desse sistema e dessas convenções (p. 26).

A criança é um sujeito ativo, e sua aprendizagem ocorre por meio de sua ativi-

dade no mundo. A escrita e a leitura articulada com suas vivências dentro e fora da 

escola fará com que ela se aproprie do mundo letrado. A alfabetização interligada 

com a infância, com os jogos, brincadeiras, com o contexto social, está imbuída de 
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sentido e significado, por isso, defendemos em trabalhar com a linguagem escrita em 

movimento, carregada de marcas sociais e culturais e que “se transforma na proprie-

dade coletiva de cada geração (FERREIRO, 2013, p. 30)”, e não com a escrita de 

letras e palavras de forma enfadonha e repetitiva, como proposto no programa atual. 

Portanto, mais do que aprender a letra, traçá-la e juntá-las, o sujeito precisa saber o 

significado dessa palavra – texto, compreendendo qual é a necessidade da escrita, 

e o seu papel social no mundo. Paulo Freire, diz sobre a compreensão crítica do ato 

de ler, 

(...) que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da lin-
guagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcan-
çada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto. (FREIRE, 2011, p. 19)

O processo de alfabetizar deve ser envolvido, ligado a contextos mais amplos, 

em que o sujeito expresse ativamente o seu universo, seu mundo, seus gostos, bus-

cando a compreensão do que é ler e escrever. Dessa forma, Freire (2011), aponta 

que “a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a 

“leitura” do mundo (p. 21)”. 

Outro aspecto que o curso de Formação analisado explicita é a passividade do 

professor e do aluno perante o processo de aprendizagem. Como podemos ver no 

fragmento retirado do material do curso direcionado aos docentes.

Quando os alunos estiverem consistentemente identificando palavras que 
rimam, repita a prática individualmente usando outras palavras. Pratique 
mais vezes com os alunos que apresentaram dificuldades ou cometeram 
erros. Verifique se os alunos estão identificando palavras que rimam. Se 
cometerem erros, repita as etapas explicando, modelando e fornecendo 
outras oportunidades de prática.  Se as dificuldades persistirem, apresente 
um exemplo diferente (bola, mola). (Programa Tempo de Aprender, 2019)

Nesta perspectiva, o professor, se torna um mero reprodutor de práticas 

sistematizadas e impostas, executor de ações padronizadas, de uma sequência de 

conteúdos delimitados por cartilhas, que uniformiza o que se deve e o como fazer na 

busca de uma alfabetização homogênea dos alunos. O curso parte de uma situação 

hipotética de sala de aula inexistente, com alunos enfileirados, em silêncio e que 

repetem prolixamente tudo o que é dito pelo professor. Não há questionamentos, 
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curiosidades, dispersões, ou erros por parte das crianças, ou seja, trabalham com 

uma hipótese de criança que não condiz com a dinâmica da sala de aula. Nesse 

sentido, essa criança é entendida na perspectiva do empirismo, defendido por John 

Locke, em que comparava a mesma com uma tábula rasa, uma página em branco, 

pronta para receber as informações que seriam transferidas pelo professor, visto 

que não acreditavam que a criança possuía experiências prévias, assim não possui 

conhecimento sobre o mundo e seus saberes. Segundo Rego (2014), a filosofia 

empirista “via a psicologia como ciência natural que devia se deter na descrição das 

formas exteriores de comportamentos, entendidas como habilidades mecanicamente 

constituídas (p. 28)”. Diante dessa concepção, o que se espera do aluno é que ouça 

os comandos, as instruções e reproduza aos interesses dados por um adulto. A 

proposta de ensino focada na repetição coletiva pode ser averiguada pelos trechos 

a seguir:

Repitam comigo: “lata”, “lua”, “lado”, “louça”. Agora é a vez de vocês. 
Digam “vaca”, “vela”, “vulcão”, “vassoura”. Ouçam e observem: “Boa 
tarde”. Eu vou levantar um dedo para cada palavra. Agora repitam co-
migo a frase: Eu amo aprender” e levantem um dedo para cada palavra 
(Programa Tempo de Aprender, 2019, grifos nossos, s/p).

Os comandos direcionados pelo professor ao aluno no contexto da sala de 

aula, foram analisados tanto nos vídeos do curso, quanto no material instrucional dos 

professores. Em ambos os produtos do curso, o professor conduz os alunos somente 

a comandos, como: “repitam comigo”; “leia para a sala em voz alta”; “ouçam”; entre 

outros que demandam a aceitação, o não pensar, refletir, questionar ou participar. 

A decisão do que se faz e quando se faz é sempre proposta pelo professor. Nessa 

perspectiva de ensino o sujeito, tanto docente quanto discente, torna-se passivo 

e apto a se inclinar as exigências de uma sociedade conformista, desprovido das 

condições materiais de refletir sobre suas ações, conforme Smolka (2012) afirma:

(...) da forma como tem sido vista na escola, a tarefa de ensinar adquire 
características (é linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o 
professor se coloca (e é colocado), ele se apodera (não se apropria) do 
conhecimento; pensa que o possui e pensa que sua tarefa é precisa-
mente dar conhecimento à criança fica condicionado à transmissão do 
conhecimento do professor (p. 38-39).
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Portanto, é preciso romper com as estruturas escolares baseadas na linearida-

de, homogeinidade que desapropriam do educador seu instrumento de trabalho, o 

ato de pensar. Temos que auxiliar as crianças em seu percurso para alfabetização, 

mas levando em conta sua inteligência e não as tratando como incapazes. Elas colo-

cam questões autênticas ao pensar a escrita; a mesma escrita banalizada e deforma-

da pela tradição escolar, que transforma didaticamente um objeto cultural complexo 

em um instrumento de codificação elementar.  

Compreendemos que a língua escrita deve funcionar como veículo de intera-

ção entre as pessoas, de expressão e compreensão de mensagens, os usos, valores 

e funções atribuídos à escrita em seus contextos socioculturais (SOARES, 2017). 

Assim, corroboramos que nenhum livro didático, nenhum programa, nenhum material 

pronto e acabado consegue abarcar a complexidade do ato de ler e escrever, apenas 

o professor consegue fazer isso, protagonista do seu trabalho juntamente com os 

sujeitos da aprendizagem.

A partir desse conceito de alfabetização e da metodologia usada no programa 

“Tempo de aprender” podemos refletir sobre a concepção de cidadão que se pre-

tende formar. Um sujeito que não é estimulado a pensar, questionar, construir seu 

próprio pensamento e sua criticidade sobre o mundo. Esse tipo de ensino é linear, 

não prevê a participação do aluno para a construção da escola, das atividades e do 

conhecimento. Nesse sentido, o professor ocupa o papel de autoridade autoritária, 

como único detentor do saber e o aluno quem nada sabe, sem direito, sem voz, a 

palavra falada ou a palavra escrita, só lê quando lhe é permitido, só entende quando 

o adulto lhe diz que está pronto. Para Freire,

(...) a concepção “bancária” a consciência é, em sua relação com o mundo, 
esta “peça” passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, 
coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que 
não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, 
também, o de imitar o mundo. O de ordenar o que já se faz espontaneamente. 
O de “encher” os educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de “comu-
nicados” – falso saber – que ele considera como verdadeiro saber (FREIRE, 
1997, p. 88). 

Dessa forma, os sujeitos da aprendizagem não tem autonomia para pensar, 

perguntar, problematizar e criar o contexto educacional. A educação é apenas o ato 

de depositar, disciplinar, transferir e transmitir valores e conhecimento, no qual seu 
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objetivo fundamental é dificultar o pensar autêntico. A escola, viva, produtora de 

saber deve contrapor-se a essa lógica unilateral de formação. Não podemos aceitar a 

concepção mecânica da consciência, em que a vê como algo vazio a ser preenchido. 

Ler, escrever, educar é um ato criador, político em que o ensino puro de sílabas, 

palavras e letras não mensuram a complexidade crítica do processo de alfabetização 

(FREIRE, 1997).

CONCLUSÃO 

A produção do capítulo se situou nas reflexões feitas sobre o contexto social 

em que presenciamos o forte direcionamento de ações com lógicas neoliberais sendo 

implementadas nas políticas públicas educacionais que tem trazido consequências ao 

funcionamento das escolas e especialmente ao cenário da alfabetização e formação 

continuada de professores. 

Enfatizamos a necessidade de consolidarmos políticas de Estado e não de 

políticas de governo, que são temporárias, não representam uma unidade, não es-

tabelecem uma continuidade e no pior dos casos, permitem que epistemologias po-

sitivistas que privilegiam a permanência dos padrões de uma sociedade desigual e 

que tem interesse em formar cidadãos sem o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e que aceitam os comandos impostos por uma minoria privilegiada e quem 

tem ocupado o poder. Somente com políticas de Estado implementadas para a área 

da alfabetização é que poderemos pensar em políticas de formação inicial e con-

tinuada de professores que seja coerente com uma formação crítica dos sujeitos. 

Estar a mercê dos diferentes interesses governamentais tem afetado drasticamente 

nosso alcance de sanar os problemas relacionados à educação, como a erradicação 

do analfabetismo.

Demonstramos como o programa implementado no governo de Jair Bolsona-

ro, “Tempo de aprender” se embasa na metodologia de ensino de alfabetização do 

método fônico, em que delimita e condiciona as ações tanto dos professores e das 

crianças à submissão das ordens previstas no curso. Partem de uma compreensão 

de criança baseada na psicologia empirista que desconsidera as experiências ante-

riores dos indivíduos em sua relação com o mundo. Portanto, reforçamos a defesa 

da ideia central, que o Governo implementa a política de alfabetização que coaduna 
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com os desejos de formação do sujeito para que tipo de sociedade quer ter.

Estas reflexões são o início para a análise do que colheremos em breve como 

frutos dessas ações desalinhadas com uma educação transformadora e alinhadas 

para o desmonte da educação. Estas, não se findam aqui, mas abrem os caminhos 

para as futuras investigações acerca das influências das posições políticas nas 

escolhas dos métodos em alfabetização. 
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INTRODUÇÃO

O Censo da Educação Superior (BRASIL, 2015) publicado em 2015 apontava 

que 87,5% das instituições de Ensino Superior eram privadas e que mais de 33.501 

cursos de graduação eram ofertados em 2364 instituições de Ensino Superior. No 

período de 2005 e 2015, conforme aponta o Censo, a matrícula na Educação Superior 

aumentou 75,7% e em 2015 ultrapassou os 8 milhões de alunos, sendo que a rede 

privada possuía 75,7% do total de matrículas de graduação e a rede pública apenas 

com 24,3%. Os dados ainda revelam que no período de 2005 a 2015, a rede privada 

apresentou 72,8% de concluintes em cursos de graduação enquanto a rede pública 

apresentou apenas 17,8%. 

No período de 2016 a 2019, com os problemas econômicos do país, houve 

uma queda no número de matrículas no Ensino Superior privado que ainda possui 

um número maior de oferta de vagas. Em 2020, com a pandemia do COVID 19 

e a suspensão das aulas presenciais, acentuou-se o número de trancamentos de 

matrículas nos cursos bem como o número de novas matrículas foi bem baixo, o 

que provocou maior evasão considerando-se o período de 2016 – 2019 que também 

apresentou um índice de evasão considerável decorrente do desemprego de muitos 

estudantes que não possuíam recursos para arcar com as mensalidades.

No período de maior ascensão do número de oferta de vagas e matrículas que foi 

de 2005 a 2015, período de crescimento do número de cursos superiores, sobretudo 

em instituições privadas, o papel do coordenador dos cursos de graduação nestas 

instituições adquiriu destaque, não apenas por cuidar de questões pedagógicas, mas 

também assumir com ênfase questões operacionais, típicas do setor administrativo, 

o que provocou uma séria descaracterização das funções pedagógicas, sobrepostas 

pelas demais funções e isso prejudicou seriamente a atuação desses coordenadores. 

De uma certa, o comportamento do cenário educacional competitivo impulsiona esse 

tipo de atuação conforme lembram Botomé e Kubo (2002).

Arruda (2013, p.1) afirma que atualmente “o cargo de coordenador comporta um 

grande número de tarefas que dependem das características da IES, da natureza dos 

cursos oferecidos e da própria estrutura organizacional”.   No entanto, estas funções 

precisam ser claramente definidas para que a função precípua da coordenação de 
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curso que é a função acadêmica diretamente ligada às questões pedagógicas, de 

planejamento e gestão do curso, não fique em segundo plano. 

A maior parte dos coordenadores de cursos das instituições privadas atuava 

precipuamente como professor, tendo vivência de sala de aula, sem ter experiência  

em gestão educacional. Poucas instituições ofertam curso de capacitação para 

que se sintam inseridos no contexto da gestão educacional e muitos encontram-se 

“perdidos” entre cumprir sua a função pedagógica e tratar de problemas gerenciais, 

que muitas vezes são típicos por exemplo de secretaria de curso e setor financeiro. O 

atendimento ao alunado tornou-se mais operacional do que pedagógico, resolvendo 

questões que iam desde problemas com boletos de mensalidade, acesso ao sistema, 

captação de alunos, entre outros.  

Brom (2013, p. 1) traz apontamentos importantes sobre a função do coordenador 

de curso de graduação:  

O profissional deve ter a capacidade de perceber com clareza as necessidades 
pedagógicas, as demandas e problemas do alunado, tais como baixo 
rendimento ou evasão. Por outro lado, deve possuir habilidade para cooperar, 
de forma decisiva, para o desenvolvimento institucional da organização, 
participando do conjunto de questões estratégicas e operacionais. A atividade 
de coordenação exige elevado grau de relacionamento com toda a comunidade 
acadêmica.   

Dessa forma, compreende-se que o perfil dos coordenadores dos cursos de 

graduação principalmente aqueles de instituições privadas passou a ser multitarefas, 

daí passar a exercer as seguintes funções elencadas pela ABMES (2002): função 

política, gerencial, acadêmica e institucional. Além do mais, exerce influência sobre a 

equipe com a qual trabalha e para tanto, deve ter um perfil de líder bem definido, pois 

como coloca Suhr (2006, p. 1):   

Cabe-lhe a tarefa de favorecer a construção de uma equipe coesa, 
engajada e, sobretudo, convicta da viabilidade operacional das prioridades 
consensualmente assumidas e formalizadas na proposta de trabalho da 
instituição. O coordenador irá exercer, no espaço da autonomia que lhe foi 
conferida, seu papel de elemento-chave no gerenciamento do curso, o que 
exige ações de articulação e mobilização da equipe, tendo sempre em vista o 
aperfeiçoamento do fazer pedagógico na instituição.    

Dada a importância deste profissional para o sucesso da gestão institucional, 

apresentaremos neste trabalho uma visão geral do papel do coordenador de cursos 
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de graduação de instituições privadas e o impacto de sua atuação, que comporta uma 

série de desafios diante do novo panorama do Ensino Superior no Brasil, sobretudo, 

em face de dois períodos críticos: o aumento do nível de desemprego a partir de 

2016 e a pandemia do COVID 19 em 2020.

APONTAMENTOS SOBRE AS FUNÇÕES DOS COORDENADORES DE 
CURSOS DE GRADUAÇÃO

Para compreender a mudança no papel dos coordenadores de cursos de 
graduação é preciso retomar aspectos históricos relevantes. Três fatores influenciaram 
decisivamente para a mudança do papel da coordenação dos cursos de graduação 
no início do ano 2000 nos Estados Unidos:

a) existência de gestores da educação superior atuando em todos os níveis da 
administração universitária, supervalorizados e com salários altos; 

b) os cursos de graduação eram bastante genéricos e a especialização 
profissional se dava na pós-graduação, com destaque para os cursos de MBA; 

c) a grade curricular dos cursos de graduação continha matérias obrigatórias 
de artes, esportes e filosofia dentre outras que compunham a parte humanística de 
qualquer curso, mesmo os de ciências exatas e biológicas, possuíam uma grade 
multidisciplinar, baseada na formação holística, a fim de que os futuros profissionais 
desenvolvessem competências para lidar com as demandas de um mundo complexo.   

Esses fatores contribuíram de modo decisivo para se repensar o papel dos 
coordenadores de cursos de graduação que passaram a ter uma visão não só 
pedagógica de sua função, mas também administrativa, uma vez que as universidades 
exigiam que os sujeitos que atuassem na gestão fossem “profissionais” especializados 
nessa área com habilidades para assumir uma série de funções. Assim, os desafios 
dos coordenadores passaram a se sobrepor às funções tradicionalmente pedagógicas, 
para alçar uma posição maior que passava a enxergar a inserção da instituição num 
mercado educacional competitivo.   

O Brasil não ficou atrás, e por meio da LDB (Lei 9.394, de 20/12/96) trouxe 
uma série de mudanças que modificaram a forma de atuação dos coordenadores 
de cursos de graduação, sendo a principal delas a extinção dos departamentos de 
cursos, segundo coloca Silva (2006).  

Em 2004, com a criação do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
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Superior no Brasil) a avaliação dos cursos de graduação tornou-se um instrumento 
que sinaliza acerca da qualidade de ensino. Dessa forma, o coordenador de curso 
como salienta Silva (2006, p.3) passou a ser um “gestor de oportunidades e fiel 
gerente dos planos que deverão ser seguidos e avaliados permanentemente. Ele é o 
foco de todas as atenções do processo avaliativo”.

Paixão (2019) coloca o coordenador de curso num papel de gestor e fundamenta 
suas argumentações em teóricos da área de Administração como Chiavenato, 
Mintzberg e Drucker, considerando os modelos gerenciais e as competências 
gerenciais. A autora toma como referência o modelo de competências, habilidades e 
atitudes (CHA) para identificar os atributos e formas de atuação para uma coordenação 
de curso de sucesso e dentre os dados levantados com coordenadores de curso 
entrevistados destaca-se a afirmação de 90% do grupo pesquisado afirmando que 
consideram importante “realizar cuidadosamente as atividades próprias da função”, 
além de destaque para “saber gerenciar crises, conflitos e dificuldades” e “a busca 
permanente pela informação”.

Seabra, Paiva e Luz (2015) também se apoiam nos modelos gerenciais para 

identificar as características do coordenador em um estudo no curso de Enfermagem:

Figura 1 – Modelos de gestão e papéis gerenciais

Fonte: Seabra, Paiva e Luz (2015)
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As autoras constataram na pesquisa realizada que houve uma preponderância 

dos papéis de diretor, facilitador, mentor e coordenador, apontados pelo grupo 

pesquisado.

Dessa forma, o leque de atuações se expandiu e sua função ficou bem mais 

complexa, considerando-se que houve uma expansão da rede privada de Ensino 

Superior no Brasil no período de 2005 – 2015, tornando o setor educacional mais 

competitivo, inclusive no que diz respeito a formação de grandes grupos educacionais 

e suas aquisições, com foco no aumento do número de matrículas e conquista desse 

setor, uma vez que o cenário era promissor em virtude do cenário econômico da 

época.

Sendo assim, que perfil deve ter o coordenador de um curso de graduação? 

Quais habilidades e competências deverá apresentar para desempenhar com êxito 

seu trabalho?

Silva (2006, p. 5) esclarece quais características deverá possuir o coordenador 

de curso de graduação:  

O perfil desejado para o coordenador de curso inclui antes de tudo, as 
características de líder capaz de incentivar e favorecer a implementação de 
mudanças que propiciem a melhoria do nível de aprendizado, estimulando 
a crítica e a criatividade de todos os envolvidos no processo educacional. É 
fundamental que se crie e estimule a formação de equipe docente coesa em 
ambiente tranquilo, de confiança e respeito mútuo, de modo que os objetivos 
e metas constantes dos planos institucionais sejam conhecidos e mais que 
isso, executados com prazer e sucesso.  O Coordenador deve, portanto, ser 
proativo, com o perfil de um gestor de oportunidades contrapondo-se ao de 
gestor de recursos, burocrata, cultor do status-quo que se caracteriza por 
atitudes apenas reativas.     

O autor coloca que atualmente as funções do coordenador de curso devem 

estar alinhadas com as disposições dos instrumentos de avaliação do MEC, que 

são as seguintes: formação acadêmica e profissional adequada para a gestão do 

curso; experiência na gestão acadêmica e compromisso com a gestão acadêmica, 

visando a melhoria contínua do curso; dedicação à administração acadêmica com 

carga horária suficiente para o desempenho das atividades relacionadas com a sua 

função para também melhor atender professores e alunos; articulação com a gestão 

institucional com a finalidade de atingir  objetivos e metas previstos no PPC e PDI 

além de engajar-se para a implementação das políticas institucionais do PPC e PDI.  

Para Silva (2006), o coordenador do curso deve cuidar exclusivamente da 
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gestão acadêmica e as funções administrativo-institucionais devem ser exercidas 

por outros componentes do corpo gerencial da instituição. O autor aponta as quatro 

áreas de atuação do coordenador de curso: a gestão acadêmica/didático-pedagógica, 

gerência do curso, infraestrutura e a gestão política e institucional do curso. 

Essas áreas de atuação apontadas por Silva (2006) relacionam-se diretamente 

com a função genuinamente acadêmica, e se afastam daquelas flexibilizações na 

função já apontadas (como por exemplo, problemas com boletos de mensalidade, 

acesso ao sistema, captação de alunos, entre outros) que precarizam a atuação do 

coordenador.

Outrossim, Morgato (2013, p. 62) elenca algumas características que considera 

essenciais que um coordenador de curso possua:  

a) ter formação e competência acadêmica consistente e estar preocupado com 
a atualização profissional constante: 

b) experiência em sala de aula, de preferência com diferentes faixas etárias;

c) ser organizado com a rotina, solicitações e registros; 

d) ter maturidade profissional para estabelecer um trabalho em equipe, 
dialogando e demonstrando que é um líder positivo, que estimula e incentiva as 
ações positivas; 

e) ser criativo, versátil, inovador e buscar novas ideias; 

f) ter olhar diferenciado, saber ouvir e mediar conflitos; 

g) ser referência para o grupo que lidera, ter foco, seriedade e serenidade na 
tomada de decisões;

h) estabelecer vínculo com a equipe e a comunidade e estar aberto ao diálogo 
permanente; 

i) ter capacidade de liderança para conseguir articular ideias sem perder a 
clareza de que seu trabalho se faz no diálogo entre diferentes profissionais da escola, 
principalmente aqueles da equipe gestora e da equipe docente; 

j) estar atento para o desenvolvimento de estratégias que proporcionem o 
trabalho em grupos e que este fortaleça o aspecto coletivo do trabalho pedagógico.  

Por sua vez, a ABMES (2002) coloca que os coordenadores de cursos de 

graduação exercem quatro funções: a função política, que diz respeito à sua atuação 

como líder; a função gerencial que se refere à competência para gerir o curso, a função 

acadêmica que se refere à atuação no âmbito pedagógico e a função institucional 
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que está ligada ao caráter mais interno da conduta e do desempenho do coordenador 

do curso. 

A ABMES (2002, p. 11 - 12) ainda pontua sobre responsabilidades do coordenador 

de curso, que se inserem na função acadêmica e que são essenciais para a gestão 

do curso e sua qualidade: o coordenador deve ser responsável pela qualidade e 

pela regularidade das avaliações desenvolvidas em seu curso; o coordenador deve 

ser o responsável pela elaboração e execução do Projeto Pedagógico do Curso; o 

coordenador deve cuidar do desenvolvimento das atividades complementares em 

seu curso; o coordenador deve estimular a iniciação científica e de pesquisa entre 

professores e alunos. 

Assim, concluímos que o papel do coordenador visa atender as demandas 

da instituição e do fazer pedagógico, que envolve processo ensino-aprendizagem, 

grade curricular, objetivos do curso, melhoria do curso, atendimento aos alunos, entre 

outros, como vemos na figura abaixo:

       Figura 1 – Funções do Coordenador de Curso de Graduação

Fonte: A autora

Em relação à função acadêmica, o coordenador deve estar atento ao processo 

ensino-aprendizagem, pois é necessário que estabeleça conexões entre o espaço 

da sala de aula, a instituição e as questões macrossociais, para que possa atender 
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às demandas específicas do processo educativo. Para tanto, é necessário criar 

espaços para que de fato o planejamento participativo ocorra, assim ele passará 

a ter uma visão da realidade local, podendo reprojetá-la e replanejá-la de acordo 

com as necessidades internas e externas do cenário educacional, levando-se em 

conta a diversidade cultural e as diferentes concepções pedagógicas existentes na 

instituição. 

Dessa forma, é que se constrói e se mantém a identidade institucional, 

salientando os valores e a missão para a consecução dos objetivos propostos. 

Daí serem importantes a existência de espaços comunicacionais e de gestão da 

informação, passando o diálogo a ser um elemento importante.  

Uma pesquisa realizada em 2011 pela Revista Nova Escola demonstrou as 

características que um coordenador deverá ter:   
       

Figura 2 – Características do Coordenador de Curso de Graduação

Fonte: Revista Nova Escola

Então, dada a função multitarefas que o coordenador do curso de graduação 

passou  a ter, surgem diversos desafios poderá se deparar ao longo de sua trajetória, 

e para tanto, Medel (2008, p.39) sugere algumas posturas do coordenador:    a) 

identificar os desafios cotidianos;  b) agrupar os desafios de acordo com sua natureza: 

pedagógicos, administrativos financeiros etc;  c) diferenciar desafios coletivos 
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dos individuais;  d) analisar os seguintes aspectos: por que permanece, como se 

relacionam, quais suas consequências e outros”.  

Outro desafio que se torna frequente ao coordenador é a questão da inclusão: 

atualmente o Ensino Superior Brasileiro conta com um número considerável de 

alunos com deficiência e que devem ser atendidos de modo adequado pela instituição 

garantindo-lhe uma formação sólida e igualitária. A criação de núcleos especializados 

de atendimento ao aluno com deficiência com equipe multidisciplinar é fundamental 

para que a inclusão seja realizada de modo adequado e que também os professores 

e coordenadores recebam orientações corretas para a tratativa das deficiências que 

possuem especificidades. 

Outra questão que se tornou evidente está ligada ao acolhimento de alunos que 

pertencem aos grupos vulneráveis e minorias, ou seja, e como a instituição se prepara 

para recebê-los e incluí-los no contexto educacional, exigindo que o coordenador 

identifique o perfil dos alunos matriculados na instituição a fim de melhor atendê-los. 

Assim, é necessário que a instituição promova a capacitação contínua de seus 

coordenadores para que possam enfrentar com efetividade os desafios que surgem 

no exercício de sua função. E sobre a formação do coordenador de curso Manço 

(2017, p. 56) faz um importante apontamento:

(...) além de não haver uma preocupação com essa formação, quando 
algumas instituições oferecem algum curso de capacitação para esse fim, 
não se dá a devida atenção aos aspectos pedagógicos, humanos e técnicos, 
no sentido ontológico do termo. (...) O vácuo na formação e/ou capacitação de 
coordenadores de cursos desencadeia uma série de ingerências, prejudicando 
a própria atuação do gestor, dos docentes e a aquisição de resultados 
satisfatórios para o aluno, a instituição e a sociedade em geral.

Esse ponto de vista de Manço (2017) corrobora o que havíamos colocado 

no início deste trabalho, alertando para se atentar para a formação do coordenador 

do curso ao ingressar na instituição de ensino com a sua inserção em cursos que 

contribuam para que desenvolva as habilidades e competências necessárias ao 

exercício de sua função. Manço (2017) ainda pontua que além do perfil de líder, o 

coordenador deve exercer suas habilidades numa dimensão pedagógica, humana e 

técnica, dimensões essenciais para uma gestão acadêmica assertiva.
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CONCLUSÃO  

Os coordenadores de cursos de graduação de muitas instituições privadas 

passaram a exercer múltiplas funções com o aumento no número de ingressantes no 

Ensino Superior, geralmente com ênfase naquelas que são consideradas operacionais, 

fazendo na prática o que se chama de “apagar incêndio”. 

Desta forma, acabam deixando em grande parte de cumprir com suas atribuições 

pedagógicas e deixando de lado o zelo pela qualidade do ensino, uma vez que o 

suporte pedagógico aos professores, com acompanhamento contínuo e sistemático 

das práticas pedagógicas e seus reflexos na aprendizagem dos alunos, não consegue 

se concretizar efetivamente. 

Manço (2017, p. 109) fala desse universo complexo que se tornou a função do 

coordenador de curso no contexto do Ensino Superior Brasileiro:

Considerando a complexidade do campo de atuação dos coordenadores 
de IES no contexto brasileiro e, as exigências evidenciadas no raio de ação 
desses, é factível que passamos a construir um profissional ideal quando 
analisamos a formação desses e a sua atuação frente à gestão dos cursos. 
Percebemos que, dia após dia, o coordenador se encontra em meio a um 
conjunto de situações em que requer, da parte dos mesmos o equilíbrio, 
eticidade, compromisso, capacidade e, em sentido geral, o profissionalismo 
que se mostra num caráter eficaz e funcional.

Em parte, as diretivas institucionais são responsáveis por esse cenário que se 

apresenta, pois passaram a sobrecarregar os coordenadores com atividades que 

seriam tipicamente de cunho administrativo, como por exemplo, ajustar matrícula de 

aluno, tratativas acerca de emissão de boletos de mensalidade, inserção de alunos 

em lista de frequência, entre outras ações que são de responsabilidade da secretaria 

de curso e do setor financeiro. 

 Por isso, é fundamental que o coordenador esteja cercado de um a equipe 

que lhe dê suporte, para que possa delegar funções, e assim não se desviar de seu 

papel fundamental que é fazer a ponte entre as metas institucionais e os objetivos 

pedagógicos. Separar esses papéis é essencial para o sucesso da gestão universitária 

e pela melhoria na qualidade de Ensino Superior, sobretudo, considerando-se que as 

instituições privadas ainda são as detentoras do maior número de vagas em curso 

superior no país, sendo necessário realinhar suas funções para a gestão do curso 

alcance seus objetivos.
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Além da relevância de se promover cursos de formação para os coordenadores 

como apontado neste trabalho, a elaboração de manual que contemple as suas 

funções com objetividade é fundamental para que saiba do alcance de sua atuação 

e não desempenhe outras funções que não são suas e que acabam interferindo em 

seu trabalho. 
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INTRODUÇÃO

 O presente texto é fruto de um estudo acerca das ações afirmativas como uma 

política educacional que objetiva incluir estudantes negros e negras na educação 

superior por meio da política de cotas raciais. Estudos revelam que as políticas de 

ações afirmativas no Brasil surgiram com o objetivo de reverter um quadro de desi-

gualdades sociais e educacionais que se estruturaram na formação social capitalista, 

a qual corroborou para a manutenção dos lugares sociais, silenciando grupos étni-

cos, fortificando o racismo e colocando negros/as à margem da sociedade brasileira. 

 Nesse sentido, intervenções foram ponderadas para democratizar o acesso e a 

permanência de sujeitos pertencentes a grupos socialmente vulneráveis e com sub-

-representação no ensino superior, pois os ambientes universitários caracterizam-se 

como um espaço de disputa onde é possível constatar as desigualdades. Dessa ma-

neira, buscou-se meios para solucionar esse e outros problemas correlacionados à 

desigualdade social e educacional, uma vez que é evidente e necessário (re)discutir 

o papel da universidade pública, bem como as relações raciais na sociedade brasilei-

ra.

Em vista disso, passou-se a discutir sobre as ações afirmativas no Brasil, na 

perspectiva de cota racial. Conforme Munanga (2016, p.191-192), “as cotas repre-

sentam uma das estratégias de ação afirmativa e, ao serem implementadas, revelam 

a existência de um processo histórico e estrutural de discriminação que assola deter-

minados grupos sociais e étnico/raciais da sociedade”. 

Do mesmo modo, ainda conforme o supracitado autor, as ações afirmativas 

são muito atuais na história da luta antirracista e objetivam proporcionar aos grupos 

discriminados e excluídos um processo distinto, visando corrigir as desvantagens 

condicionadas às vítimas do racismo e diversas formas de discriminação. (MUNAN-

GA, 2001, p. 31)

Some-se a isso, Passos (2015), em seus estudos, aponta os desequilíbrios 

sociais entre brancos e negros na sociedade brasileira na última década, comenta-

-se que tais diferenças foram por muito tempo denunciadas pelo movimento negro 

brasileiro, passando a ser revelada em índices educacionais, bem como nos dados 

referentes à saúde, moradia, mercado de trabalho e pobreza. Dessa maneira, con-
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forme a supracitada pesquisadora, impossível não verificar o racismo estrutural que 

intensifica as desigualdades sociais no Brasil:

Com isso, o racismo e as desigualdades raciais deixaram de ser marginais 
para receber atenção sistemática de intelectuais, governantes, lideranças so-
ciais e políticas, entre outros. Quanto a isso, a lógica de funcionamento do Es-
tado brasileiro é tensionada principalmente pelo movimento negro, que instiga 
a construção de uma nova agenda forçando atitudes políticas e debates pú-
blicos sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira, em especial na 
educação. Ao mesmo tempo em que as desigualdades raciais vêm ganhando 
espaço nos debates públicos e na divulgação de indicadores sociais, as polí-
ticas educacionais, consideradas universalistas, são questionadas, uma vez 
que não conseguem atingira maioria da população negra. (PASSOS, 2015, p. 
156)

 Assim, no que se refere ao processo escolar, a pesquisadora Passos (2012, 

2015) mostra que as disparidades entre brancos e negros podem ser constatadas no 

acesso, na permanência e na conclusão das trajetórias educacionais formais, apon-

tando, em seus estudos, que elementos externos também interferem no percurso 

escolar da população negra. 

Em outras palavras, Passos (2015) mantém que a “reprovação, evasão, distor-

ção idade-série; currículo escolar desenvolvido; expectativas em relação ao desem-

penho dos estudantes; reprodução do racismo nos livros didáticos”, apresentam-se 

como variáveis significativas que podem ser usadas nas análises as quais objetivem 

compreender as desvantagens raciais, sociais e educacionais que recaem principal-

mente sobre a população negra, legitimando, assim, a importância da existência das 

cotas raciais na perspectiva de ações afirmativas nas universidades públicas.

Some-se a isso, tendo conhecimento da Lei de número 9.295 sancionada em 

2010, que reserva em cada processo seletivo para ingressos nos cursos de gradua-

ção da UEMA, no mínimo dez por cento, respectivamente das vagas, para estudan-

tes oriundos de comunidades indígenas e estudantes negros/as autodeclarados que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. (Art. 47, Lei Nº 

9.295/2010).

Essa política foi implementada na UEMA em 2012, logo tornou-se necessário 

desenvolver um estudo, para verificar e analisar as percepções simbólicas dos/as 

estudantes cotistas quanto a escolha do curso de graduação e o sistema de cotas 

raciais na perspectiva de ação afirmativa. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi necessário debruçar-se sobre fon-
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tes bibliográficas e documentais, que fundamentaram e corroboraram para a constru-

ção deste trabalho, tonificando assim a necessidade de discussão sobre a Educação, 

Relações Raciais e Ações Afirmativas. Autores que fundamentaram essa pesquisa 

foram: Madeira e Gomes (2018); Munanga (2001, 2016); Passos (2012,2015); Go-

mes (2008, 2017); Lopes e Braga (2007), dentre outros. 

Este artigo está fundamentado na perspectiva histórico-crítica e dividido em se-

ções. Inicia-se pela introdução, seguida da metodologia e os resultados e discussão. 

Por fim, as considerações finais apresentam percepções, recomendações e suges-

tões para a ampliação da discussão sobre a temática da educação e suas interfaces 

com as relações raciais e as ações afirmativas para ingresso da população negra na 

educação superior. 

PERCURSO METODOLÓGICO

 O caminho investigativo para a construção deste estudo é de natureza quali-

tativa, com estratégia exploratória e descritiva e foi conduzido a partir dos discursos 

dos sujeitos entrevistados, referindo-se às percepções simbólicas sobre o acesso à 

universidade, escolha do curso de graduação, como também sobre a política de ação 

afirmativa no contexto das relações educacionais e raciais. 

Conforme Prodanov (2013, p.24), o método é “um procedimento ou caminho 

para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conheci-

mento”. Nesse sentido, a perspectiva de análise desta pesquisa é histórico-crítica por 

se tratar do resgate de fatos passados, que nos permitem ampliar o conhecimento 

para a compreensão da realidade, em particular da população negra brasileira que 

vem sofrendo com os frutos do racismo que se estruturou politicamente e economi-

camente corroborando para a produção e reprodução das desigualdades sociais e 

educacionais. (MADEIRA; GOMES, 2018)

Quando se referiu à estratégia exploratória, no início do parágrafo desta seção, 

fundamentou-se em Gil (2010, p.27) quando afirma que a mesma “proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”, ou seja, a finalidade deste tipo de pesquisa é o aperfeiçoamento de con-

ceitos.  Do mesmo modo, quando se referiu à estratégia descritiva, Triviños (1987) e 

Gil (2010) destacam que esses estudos não ficam unicamente na coleta, ordenação, 
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classificação dos dados; eles podem constituir relações variáveis. Neste tipo de es-

tudo o pesquisador necessita conhecer o assunto para assim analisar os resultados 

sem a interferência pessoal.

De modo a atingir os indicados objetivos e garantir a obtenção de maior veraci-

dade no processo científico da problemática, examinou-se com um olhar investigati-

vo teorético as referências que tratam sobre as questões educacionais e raciais, por 

estar relacionado e tratar-se também de uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Ao referir-se à pesquisa bibliográfica, Gil (2010, p.29) reforça que é organizada 

“com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa 

inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”. Os autores de referência utilizados foram: Madeira e Gomes, 

(2018); Munanga (2001, 2016); Passos (2012, 2015); Gomes (2008,2017); Lopes e 

Braga (2007); dentre outros. 

Ainda nesta linha de exposições, destaca-se que se utilizou de pesquisa do-

cumental para melhor compreensão da temática deste artigo por constituir-se uma 

fonte com importantes informações. Sobre esse tipo de pesquisa, entende-se que é 

utilizada em praticamente todas as ciências sociais e constitui um dos delineamentos 

mais importantes no campo da história (GIL, 2010). Foi necessário debruçar-se sobre 

fontes que fundamentaram e corroboraram para a construção deste trabalho, assim 

como terminologias, marcos históricos que já discutidos pelo movimento negro brasi-

leiro tonificam a necessidade de discussão das relações raciais e ações afirmativas 

em universidades públicas.

 Este artigo é fruto de uma pesquisa realizada para construção do trabalho de 

conclusão de curso em Pedagogia Licenciatura da UEMA, o qual teve como temática 

“A LUTA DO NEGRO COTISTA PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSI-
DADE ESTADUAL DO MARANHÃO: uma análise com estudantes ingressos em 
2016 e 2017, Campus São Luís”. O presente trabalho surgiu da indagação sobre o 

ingresso e permanência dos estudantes no ensino superior, haja vista que para con-

cluir a graduação enfrentam grandes dificuldades sociais e educacionais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Participaram da pesquisa doze (12) estudantes regularmente matriculado/as 

em diferentes cursos de graduação da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 

Manteve-se os nomes dos/as participantes em sigilo, portanto, no decorrer das aná-

lises e para identificação optou-se denominá-los/as por: Estudantes A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, L e M. 

Desse modo, serão trabalhadas narrativas dos/as estudantes que revelam con-

cepções divergentes a respeito da escolha do curso e as percepções sobre as cotas 

raciais para estudantes negros/as em universidades públicas. Nesse sentido, é indis-

pensável salientar que tais concepções estão relacionadas à construção ou não da 

identidade destes estudantes enquanto negros/as que foram alcançados pela cruel-

dade do racismo que provocou danos de não pertencimento e/ou reconhecimento 

étnico, o que será trabalhado e discutido a seguir em duas unidades temáticas:

1. A escolha do curso
 

No que diz respeito à escolha do curso, os estudantes responderam que:

Na verdade no ensino médio eu não tinha ideia alguma do que eu 
queria, todo mundo tinha e eu não tinha, tanto porque eu acho que 
eu não tinha nenhuma base de alguém da minha família que fez 
assim e pois eu não sabia uma área especifica pra escolher, eu caí 
tipo de paraquedas. (Entrevistado A)

 Bom, Pedagogia não era minha primeira opção. Gostaria muito 
de fazer Nutrição, mas veio o oportunidade de cursar Pedagogia 
e meu interesse pelo curso veio pela parte do leque de opções e 
especializações em várias áreas a gente pode trabalhar. (Entrevis-
tado B)

A priori não era o curso desejado, minha primeira opção de curso 
era direito certa forma também por influência, mas também por 
gostar do curso, no entanto no decorrer do curso eu venho gostan-
do muito do curso. (Entrevistado C)

Sim curso desejado. (Entrevistado D)

Não era o curso que eu queria a princípio, eu queria fazer Direito 
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ou Arquitetura aí eu vi que era muito concorrido mesmo fazendo 
pelo sistemas de cotas aí eu fui pelo sonho da minha mãe que 
queria cursar Administração mas pelo tempo dela não deu aí eu fiz 
Administração e estou gostando muito do curso. (Entrevistado E)

Sim, eu já havia feito um curso de capacitação administrativa foi o 
que me levou a escolher o curso. (Entrevistado F)

É que eu achei bem interessante, o curso espelhava bastante 
a pessoa que eu sou, gostei muito achei bem interessante. 
(Entrevistado G)

Meu professor que me ajudou a fazer essa escolha, e eu já queria 
o curso. (Entrevistado H)

Primeiro não era minha primeira opção, a primeira opção era na 
UFMA Odontologia, aí eu fui pesquisando sobre a Veterinária fui 
gostando e botei ele aqui na UEMA. (Entrevistado I)

Sim, afinidade pelos assuntos abordados no curso. (Entrevistado 
J)

Sim, estou no curso desejado. (Entrevistado L)

Sim, melhoria profissional. (Entrevistado M)

  Analisando as falas destes estudantes, percebe-se que existem alguns fatores 

relacionados à escolha do curso. Os estudantes B, C, E e I relatam que não era o 

curso desejado, evidenciando que os cursos desejados por esses estudantes ainda 

por meio do sistema de cotas são concorridos. Logo, é notória a opção desses foi por 

cursos “considerados” de menor concorrência. 

  Sobre o processo de escolha, Nogueira (2004) aponta que é evidente que 

este “está associado a um conjugado de percepções como crenças e valores expli-

citamente formulados que se assumem nesse processo como conhecimento que o 

indivíduo sustenta em relação a si mesmo”. Dessa forma, os candidatos tendem a 

escolher a graduação em função do seu perfil demográfico e socioeconômico. 

       Sobre esse fator infere-se: 
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[...] a escolha desse indivíduo está condicionada por sua trajetória passada e 
por sua posição atual nas estruturas sociais. [...] a opção por um determina-
do curso está relacionada ao perfil socioeconômico, à trajetória escolar (ela 
também, em parte, determinada pela posição socioeconômica do indivíduo), 
ao gênero, à idade e, em certos casos, à etnia dos candidatos. (NOGUEIRA, 
2004, p.166)

  Dessa forma, ainda sobre a escolha do curso de graduação, Nogueira (2004) 

comenta que o perfil socioeconômico dos sujeitos está diretamente relacionado à 

escolha do curso, ainda mais se os candidatos pertencerem às camadas populares, 

outro fator decisivo apontado pelo autor sobre a escolha é a falta de capital econô-

mico e cultural, este faz com que os sujeitos sejam cautelosos na escolha do curso, 

optando, nesse sentido, por cursos com maior facilidade de ingresso e com menos 

prestígio social.

Em adição, Coulon (2008 apud PASSOS, 2015, p. 172), acrescenta que os 

estudantes negros/as quando entram na universidade lidam com as estruturas aca-

dêmicas, como a falta de capital cultural e simbólico. Estes, conforme o autor, são, 

metaforicamente, o cartão para a abertura da vida acadêmica que pode levar estes 

estudantes a ocuparem setores de privilégio e poder. 

Ainda sobre a análise das falas dos estudantes entrevistados, nota-se que os 

estudantes D, F, G, J e L encontram-se no curso desejado. Nesse sentido, as cotas 

como ação afirmativa corroboraram para que estes alcançassem o curso almejado, 

possibilitando que estes ocupem um espaço de conhecimento que os possibilitaram 

transpor outras oportunidades. 

Mas uma coisa é certa, os negros que ingressarão nas universidades públicas 
de boa qualidade pelas cotas terão, talvez, uma oportunidade única na vida: 
receber e acumular um conhecimento científico que os acompanhará no seu 
caminho da luta pela sobrevivência. Apesar dos preconceitos que persistirão 
ainda por muito tempo, eles serão capazes de se defender melhor no mo-
mento das grandes concorrências e nos concursos públicos, exibindo um cer-
to conhecimento que não dominavam antes. Abrirão com facilidade algumas 
portas, graças a esse conhecimento adquirido (MUNANGA, 2001, p.41).

  Como aponta o autor mencionado, esses estudantes que se encontram no cur-

so desejado poderão, a partir da formação escolhida, lutar por outras oportunidades 

por meio do conhecimento adquirido na universidade. Além disso, espera-se que os 

demais também sigam essa trajetória.
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  Analisando a fala do estudante A, percebe-se uma experiência difícil, que ge-

rou um estranhamento ao escolher o curso de graduação, por meio do que foi colo-

cado. Nota-se que o estudante não teve apoio, motivação familiar para prestar o ves-

tibular, pois antes dela nenhum membro de sua família cursou uma graduação. Essa 

situação é, comumente, vista na realidade dos estudantes das camadas populares, 

essas desigualdades são produtos da estrutura racista, somada à exclusão social e 

à desigualdade socioeconômica e simbólica, que atinge toda a população brasileira 

e, de modo reservado os/as negros/as (MUNANGA, 2016).

2. Percepções dos/as alunos/as quanto ao sistema de cotas raciais

Quando perguntado aos estudantes qual a impressão deles/as sobre as cotas 
raciais para estudantes negros\as em universidades públicas. Obteve-se as seguin-
tes respostas: 

Assim eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acho que é 
uma forma de também pedir desculpas por tudo que já passou, por 
tudo que nós passamos. (Entrevistado A)

Bom ajuda pelo fato da gente ter mais oportunidades de ingressar 
em uma universidade e também é um incentivo a mais para aque-
las pessoas que são afro descendentes, que são como eu quilom-
bolas. (Entrevistado B)

É essencial, é algo que jamais deve ser tirado só deve aumentar o 
quantitativo de vagas, porque é um direito nosso, é uma coisa que 
foi tirado da gente e tem que ser devolvido tem que ser nosso e 
quanto mais fizer por nós melhor ainda. (Entrevistado C)

Que parece que a pessoa não tem capacidade para entrar na Fa-
culdade[...]. (Entrevistado D)

Eu acho que foi a melhor coisa que eles criaram, porque nem todo 
mundo pode passar com a quantidade de pontos que a universal 
exige e o de cotas é bem melhor. (Entrevistado E)

É, eu acredito que nem deveria existir cotas pois se somos todos 
iguais não deveria existir cotas. (Entrevistado F)

Eu acho interessante, ajuda bastante. (Entrevistado G)
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Eu acho bom, e que deveria ter mais vagas e oportunidades para 
essas pessoas. (Entrevistado H)

Minha impressão é que ainda são poucas vagas para cotas. (En-
trevistado I)

Facilitador para a entrada na Universidade. (Entrevistado J)

Interessante. (Entrevistado L)

Acho muito valido. Entretanto acredito que deveriam haver mais 
diálogos e debates sobre tal assunto dentro da Instituição. (Entre-
vistado M)

Considerou-se apresentar todas as falas nesta temática, pois nelas eviden-

ciam-se concepções divergentes a respeito de cotas raciais para estudantes negros/

as em universidades públicas. Alguns estudantes enfatizam em suas falas um posi-

cionamento negativo a respeito das cotas, como se pode perceber na impressão dos 

estudantes D e F. Nota-se que estes, embora sejam cotistas e tenham ingressado 

por meio das cotas, não reconhecem que no Brasil existem populações excluídas 

historicamente, privadas de direitos e oportunidades. 

Este não reconhecimento estabelece-se por meio de um processo apresen-

tado na sociedade brasileira por uma elite considerada branca. Conforme Petrônio 

Domingues (2001), de acordo com o mito da democracia racial, os negros e brancos 

convivem em perfeita harmonia, sem problemas raciais, gozando de iguais oportuni-

dades de existência.

Acrescenta-se que as cotas não se estabelecem pela falta de capacidade do 

indivíduo, mas sim por compreender que esse indivíduo não teve as mesmas oportu-

nidades educacionais para com os estudantes das classes abastadas.

Meira (2011), comenta que:

[...] os candidatos aprovados em um vestibular serão aqueles mais bem pre-
parados para o exame, isto é, os que estudaram mais, frequentaram as me-
lhores escolas e contaram com uma estrutura melhor para aprender aquilo 
que lhes é cobrado nas provas de conhecimento colocados como instrumento 
de seleção pelas universidades (MEIRA, 2011, p.22).
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De certo que nem todos os estudantes têm a mesma oportunidade educacio-

nal, de preparação justa e adequada para o vestibular. Notadamente, os estudantes 

pertencentes às famílias abastadas e de classe média possuem maiores condicio-

nantes de realizar um seletivo do que aqueles provenientes de famílias pobres. Logo, 

nota-se que as cotas não se estabelecem pela falta de capacidade do estudante. 

Ainda nessa perspectiva de análise, cabe-se refletir, na fala do estudante F, se 

de fato o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988 

prevê no caput de seu artigo 5º, onde se lê que “Todos somos iguais perante a lei 

[...]”. Como bem comentado pelo estudante já mencionado, no entanto parte-se de 

um pressuposto que mesmo diante de tal artigo, nem todos os grupos sociais obtive-

ram a oportunidade histórica de evoluir dentro da sociedade brasileira.

Por outro lado, constatou-se que alguns estudantes enfatizaram impressões 

positivas a respeito das cotas raciais, como se pode perceber nas falas dos estudan-

tes A, B, C, E, G, H, I, J, L e M. Observa-se posicionamentos que retratam as cotas 

como reparação de um passado opressor, como também enxergada como motiva-

ção positiva para a população afrodescendente, como apontado pelo estudante B, 

evidencia-se ainda uma temática importante que precisa ser mais discutida dentro 

da universidade, no mais como apontado pelos entrevistados tal impressão releva 

o desejo para expansão de quantitativos de vagas, bem como a continuação das 

cotas para estudantes negros como apontado pelo entrevistado C: é um direito da 

população negra. 

Embora como colocado acima, um direito da população negra, existem opi-

niões de que as cotas para negros sem o critério do mérito vão causar uma baixa 

autoestima nos candidatos que se reconhecem como tais. Entretanto, segundo Mu-

nanga (2001):

[...] ninguém perde seu orgulho e sua dignidade ao reivindicar uma política 
compensatória numa sociedade que, por mais de quatrocentos anos, atrasou 
seu desenvolvimento e prejudicou o exercício de sua plena cidadania. Desde 
quando a reparação dos danos causados por séculos de discriminação preju-
dica a dignidade e o orgulho de uma população? Os judeus têm vergonha em 
reivindicar a indenização das vítimas do Holocausto? Onde estão o orgulho e 
a dignidade de uma sociedade que continua a manter em condições de desi-
gualdade gritante um segmento importante de sua população e que durante 
muitos anos continuou a se esconder atrás do manto da democracia racial? 
As cotas não vão estimular os preconceitos raciais, pois estes são presentes 
no tecido social e na cultura brasileira. (MUNANGA, 2001, p. 40-41)
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Nesse sentindo, é imprescindível se refletir acerca da presença negra na uni-

versidade bem como aproveitar o potencial destes estudantes como transformadores 

de uma instância, que antes constituía-se em um espaço de formação de profissio-

nais da esmagadora maioria não negra. (LOPES e BRAGA, 2007)

Assim consideramos, em consonância como os apontamentos de Carvalho 

(apud PASSOS, 2015, p. 165) que os negros presentes na universidade pública for-

tificam a produção de saberes emancipatórios possibilitando uma reestruturação das 

epistemologias antes eurocêntricas que coloca a população negra em uma posição 

de subalternidade.

Além disso, os estudantes negros/s em sala de aula, permanecendo na univer-

sidade faz com que a instituição tenha a repensar seu papel social e educacional, 

ao passo que se entende conforme os ensinamentos de Gomes (2017), que o cam-

po educacional proporciona reflexões quando se constata que o direito a educação 

formal é um direito social, que foi arduamente conquistado pelos grupos minoritários 

não dominantes do país, um coletivo que conforme a supracitada pesquisadora pre-

cisa não somente enfrentar o racismo como também outros enfrentamentos no con-

texto de uma sociedade hierarquizada, patriarcal e capitalista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As informações trabalhadas e discutidas no decorrer deste texto, embora não 

cansativas nos permite fazer algumas considerações acerca do que se constituiu 

este artigo, uma pesquisa que se materializou devido a luta do movimento negro bra-

sileiro, um movimento que se reconstruiu em vários momentos da história deste país, 

um movimento potente, emancipatório, reivindicativo e afirmativo (GOMES, 2017). 

 Pensar em igualdade educacional para todas as camadas da sociedade brasi-

leira é rever as gritantes desigualdades que se encontram enraizadas na sociedade 

contemporânea que convive com os frutos de uma sociedade segregadora que por 

muito tempo excluiu a população negra dos direitos básicos para sua sustentação e 

existência. 

 Entretanto, em meio a todas as desigualdades, percebe-se que a população 

negra está ocupando espaços em outras décadas nunca frequentados.  Esse fator 

possibilita perceber a existência de pensamento organizado pelo movimento social 
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negro que tem corroborado para a construção e efetivação de inclusão da população 

negra para no ensino superior. Desse modo, para explorar essas questões, se verifi-

cou como se dava o processo de inclusão dos alunos negros cotistas na UEMA, bem 

como a escolha do curso e as percepções destes sobre as ações afirmativas.

 Contemplando a análise da pesquisa constatou-se que apesar de grande a 

dificuldade no que se refere ao processo seletivo da Universidade pesquisada, pô-

de-se verificar que os estudantes estão devidamente matriculados distribuídos em 

todos os cursos Campus São Luís, verificou-se ainda que a maioria dos matriculados 

encontra-se no período correspondente do curso. (PASSOS, 2015, p.157) 

 Nota-se também que, embora a entrevista tenha se realizado com sujeitos de 

cursos diferentes, algumas características são peculiares entre os estudantes cotis-

tas. Com o aprofundamento da pesquisa bibliográfica, documental e descritiva, foi 

possível perceber que as dificuldades para a população negra são históricas e apre-

sentam-se em todos os setores da sociedade. 

Mesmo diante de leis que amparam essa população com vistas à redução das 

desigualdades, o preconceito e a discriminação ainda convivem de forma mascarada 

em meio à sociedade. Entretanto, nas práticas de inclusão da UEMA se verificou que 

as barreiras se apresentam quando os estudantes estão de frente com a realidade do 

curso que, nesse sentido, exige um conhecimento prévio de seus graduandos.

Pensa-se em intervenção institucional na acolhida, atendimento e identificação 

de problemas relacionados a dificuldades sociais, didático-pedagógicas, socioeconô-

micas, de acessibilidade, de saúde e bem-estar que possibilitem auxiliar os alunos na 

conscientização de seus problemas ou indigências bem como orientá-los na busca 

de soluções que corroborem para a permanência dos/as estudantes negros/as no 

espaço universitário.

 Ainda neste sentido, sugere-se a criação e consolidação de um Núcleo de 

Estudos Afro Brasileiros dentro da Universidade, que tenha como foco o ensino, a 

pesquisa e a extensão na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas 

em favor das populações afrodescendentes, bem como na área dos estudos da His-

tória Africana e Cultura Afro Brasileira. Pensa-se nisso com base nos dados do IBGE 

(2010), que revelam o Maranhão como detentor de um dos maiores percentuais de 

população afrodescendente entre os estados brasileiros. 
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Sugerem-se ainda atividades com foco comportamental, pois a inclusão “par-

te de dentro” e se constroem a partir da tomada de consciência social, o sistema 

de ensino é desprovido de profissionais que trabalhem a história real da sociedade 

brasileira nesse sentido da população africana e de seus descendentes. Precisa-se, 

neste caso, recontar a história da população negra brasileira como descendentes de 

um povo que não foi somente escravo, mas um agente essencial para a construção 

de uma Nação. É de suma importância a conscientização e a formação continuada 

desses/as professores/as, para que se tenha um nível de ensino e aprendizagem 

adequado. A fim de que o/a professor/ar, como mediador do conhecimento, consiga 

perceber e trabalhar em sala de aula as mais variadas culturas que se apresentam 

na universidade.

Acredita-se que as inquietações desse trabalho trazem ao meio acadêmico 

aspectos reveladores referentes aos/às alunos/as negros/as cotistas matriculados/

as na universidade e como o acesso e a permanência desses/as alunos/as têm sido 

fragilizado por questões históricas consolidadas com desigualdades que se construí-

ram desde a chegada da população africana no Brasil.
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Resumo: Este estudo analisa as implicações das políticas educacionais, sobretudo 
da performatividade, sobre o trabalho docente na escola pública.  Orienta-se pelo 
viés da sociologia educacional macro-micro, em busca da articulação entre ques-
tões macrocontextuais, referentes às políticas educacionais, e questões micro-con-
textuais em que se situa a docência na escola pública. Nesse esteio, centra-se no 
contexto das ideias de Nova Gestão Pública (NGP) e gerencialismo, e que tem na 
expressão da performatividade um mecanismo político chave para transformar as 
subjetividades docentes, inclinando-as aos princípios de mercado, o que desvaloriza 
a concepção da profissão docente comprometida com um projeto de escola pública 
e socialmente referenciada. 

Palavras-chave: performatividade; trabalho docente; escola pública. 

INTRODUÇÃO

Esta reflexão propõe analisar as implicações das políticas educacionais, sobre-

tudo da performatividade, sobre o trabalho docente na escola pública. 

Situa-se dentro de um esforço sociológico de articulação entre questões macro-

contextuais, referentes ao âmbito das políticas educacionais e do contexto econômi-

co, social e político em que são produzidas, e questões micro-contextuais, atinentes 

à docência na escola pública, localizando no conceito da performatividade, desenvol-

vido por Stephen Ball (2001; 2002; 2004; 2005; 2015; 2017), subsídios potenciais de 

orientação e de compreensão dos contextos e do lugar da docência.

Diante disso, este trabalho parte do contexto mais amplo no qual a performa-

tividade se impõe, com vistas, a analisar suas características e implicações no coti-

diano do trabalho docente. Nesse esteio, a discussão sobre o contexto se aloca no 

rol de avanço das ideias de Nova Gestão Pública (NGP) e gerencialismo, e que tem 

na expressão da performatividade um mecanismo político chave para atuar sobre a 

constituição das subjetividades docentes. 

Na sequência, explicitam-se algumas das características performativas e al-

guns de seus efeitos sobre os professores da escola pública, mostrando que são ge-

rados reflexos capazes de redefinir os sentidos e significados da docência, da escola 

e da educação. 
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METODOLOGIA DO ESTUDO

No plano metodológico esta perspectiva se embasa na perspectiva macro-mi-
cro da sociologia crítica de educação, seja na área de política educacional (MAINAR-
DES, 2018) seja na área do trabalho docente (OLIVEIRA, 2004), tendo em vista re-
fletir sobre questões mais amplas, relacionadas a compromissos políticos e sociais. 

Assume-se o ato educacional como um fenômeno complexo e mltifacetado de 
(re) interpretação ativa, especialmente, mediado pelos professores como sujeitos pri-
vilegiados, os quais precisam dar significados à educação, e nesse processo tem 
de evidenciar compromissos, valores, decisões e escolhas, com relações locais e 
globais (KUENZER, 2011)

Em seus estudos Ball, Maguire e Braun (2016) apresentam o contexto da prá-
tica pedagógica, a partir de uma perspectiva de teoria de atuação política, (FIGURA 
1), na qual uma diversidade de questões contextuais - histórica e localmente ligadas 
às escolas; culturais, em nível de valores e compromissos profissionais; materiais e 
físicos; e externos, relacionados a pressões, rankings de classificação e expectativas 
políticas mais amplas e que incidem sobre os sentidos político-educacionais, - en-
contram-se em jogo e precisam ser “atuadas e não simplesmente implementadas” 
(p.10).

Figura 1–Teoria de atuação política.

Fonte: Ball, Maguire e Braun (2016, p.200).
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Cabe dizer que esta teoria foi alcunhada como aprofundamento da abordagem 

do ciclo de políticas, apresentada por Ball e colaboradores nos anos 90, em sentido 

de uma proposta metodológica inter-relacional alinear e sem sequência dos espaços 

envolvendo as políticas educativas (MAINARDES, 2006). 

Trata-se de um modelo que se constitui por três contextos nucleares: da produ-

ção do texto, da influência e da estratégia política, atrelados ao nível macropolítico; 

e o contexto da prática e de seus efeitos, como esfera microescolar; aos quais mais 

tarde foram aglutinados dois outros contextos, dos efeitos como parte do contexto da 

prática, e o contexto da estratégia política como parte do contexto de influência. 

Considerando-se os efeitos políticos da prática escolar, assume-se que neste 

processo são produzidos mais do que resultados direitos e visíveis, ou seja, mudan-

ças e implicações observáveis no cotidiano ou mesmo na estrutura escolar, tanto 

em lugares específicos como no sistema como um todo; mas, sobretudo, efeitos de 

segunda ordem quanto a impactos nos padrões de acesso, oportunidade e justiça 

social (MAINARDES; MARCONDES, 2009). Para Mainardes (2006), o foco de estu-

do na prática escolar e nos efeitos impulsiona reflexões críticas e profundas sobre 

consequências sociais (re) produzidas pela política.

Nesta direção, esta pesquisa se ancora na teoria de atuação política, enfo-

cando o exame do contexto da prática escolar e de seus efeitos, com base no viés 

da abordagem dos ciclos que entende o campo político como arena multifacetada, 

dialética e complexa de dar sentidos a um projeto de educação, que não é de modo 

algum estático, linear ou neutro. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E TRABALHO DOCENTE: A EMERGÊNCIA 
DA PERFORMATIVIDADE

Em seus estudos, Ball (2001; 2002; 2005) tem se amparado no conceito de 

performatividade para analisar implicações das políticas educacionais sobre os su-

jeitos, notadamente os docentes. Os resultados de suas pesquisas explicitam que 

as políticas educativas na Inglaterra têm produzido uma prática pedagógica passiva, 

despolitizada, que está vinculada a uma cadeia de entrega de cunho bastante racio-

nal e verticalizada, voltada a preparar a nação para o novo século, dentro do que é, 

em verdade, uma agenda global para a educação (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016; 
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BALL, 2017). 

Com base nessa perspectiva, a performatividade expressa o mecanismo polí-

tico central que atua sobre as subjetividades educacionais para transformá-las. Para 

Ball (2001), esta tecnologia trabalha como mecanismo chave, manifestado no rol de 

um conjunto de três técnicas políticas: “a forma do mercado, gestão e performativi-

dade” (p. 105) com vistas a, sinteticamente, consolidar um programa, claramente 

orientado para o desempenho. 

Segundo Ball (2010) explicita, o conceito de performatividade foi retirado de 

Jean Lyotard (2009), quem a identificou no seio do redimensionamento das nações 

desenvolvidas que, em busca de se tornarem mais competitivas, expuseram-se “a 

otimização da relação global entre os seus input e output, ou seja, seu desempenho” 

(LYOTARD, 2009, p.21), produzindo “matrizes de input/output, segundo uma lógica 

que implica a comensurabilidade dos elementos e a determinabilidade do todo” (p. 

XVI). Assim sendo, conforme nota do editor da obra lyotardiana, “na tradução para 

o português preferiram-se as palavras desempenho ou eficiência mensurável como 

tradução de performativité e performatif” (LYOTARD, 2009, p.18), uma vez que re-

ferenciam a mesma noção da performance ótima, usada na teoria de linguagem e 

originária das teorias de sistema da termodinâmica, que visa exprimir a evolução da 

relação, sempre calculável, entre input (o que entra) e output (o que sai). 

As análises realizadas por Santos (2004) apontam que a primeira exploração 

da performatividade por Ball aconteceu em um texto de 2001 publicado em Língua In-

glesa53, o qual foi traduzido para a língua portuguesa e publicado em Portugal (BALL, 

2002), ganhando espaço no Brasil em um escrito publicado dois anos mais tarde 

(BALL, 2004). 

De modo geral, percebe-se que Ball vai paulatinamente tencionando a catego-

ria da performatividade ao longo de sua obra, até anunciá-la como método central 

para reformar professores e mudar o significado do ser e estar docente (BALL, 2005; 

2010). Além disso, pode-se observar que Ball (2010, p. 41), baseia-se na proposta 

lyotardiana, mas vai além, assumindo por performatividade “um sistema de medidas 

e indicadores (signos) e jogo de relações”. Nessa tônica, enquanto a performance 

53  Santos (2004) se refere como primeira explanação de Ball sobre a performatividade, o texto 
Performativities and fabrication in the education: towards the performative society, publicado no 
livro The performing school, de Geelson e Husbands, editado pela Routledge Falmer, em 2001. 
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em si mesma se refere a uma medida de aumento da eficácia de um sistema, o uso 

da performatividade no campo da política social e do setor público visa exprimir um 

instrumento mais amplo de organização de novos modos de gestão, o qual se centra 

no desempenho para modificar subjetividades profissionais e pessoais. Considera-se 

que a performance, ou o desempenho, é o ponto inicial para produzir um complexo 

conjunto de táticas para sustentar a operacionalização da performatividade. 

Em conclusão, Ball (2001) define o funcionamento da performatividade como

Uma cultura ou um sistema de “terror” que emprega julgamentos, compara-
ções e exposição como forma de controle, atrição e mudança. O desempenho 
(de sujeitos individuais ou organizações) funciona como medida de produtivi-
dade ou resultado, ou exposição de “qualidade”, ou “momentos” deprodução 
ou inspeção. Ele significa, resume ou representa a qualidade e o valor de 
umindivíduo ou organização num campo de avaliação (p.109).

Em uma entrevista, Ball (2015) declara que a eleição pelo uso do conceito da 

performatividade para explicitar o mecanismo de atuação nas subjetividades profis-

sionais emerge da observação em suas pesquisas da recorrência de avanço de sis-

temas de classificação e numeração na educação, por meio de formas de medir, ava-

liar e equiparar o desempenho dos sujeitos. De acordo com Ball (2005), identifica-se 

que o sistema educacional inglês construiu um leque de elementos performativos os 

quais acabam por dinamizar uma luta pela visibilidade e pela excelência dos sujeitos 

educacionais, dos quais os professores são alvo importante, a fim de disseminar no 

cotidiano escolar uma sucessão de números, indicadores de desempenho, compara-

ções e competições, e, a partir disso, conseguir controlar o que os docentes fazem, 

dizem, ou que venham a fazer em suas aulas. 

Pode-se compreender a performatividade como uma série de medidas, com 

graus elevados de prescritividade com implicações nas formas de ser e estar do pro-

fessor como pessoa e profissional. São medidas promovidas por meio de uma série 

de elementos como definição de metas, indicadores de desempenho, classificação e 

rankings; programas de formação continuada de professores e de uma série meca-

nismos de incentivo salarial através de bonificações e premiações, via instrumentos 

de monitoramento e controle das práticas profissionais, segundo critérios concorren-

ciais e meritocráticos, os quais, por outro lado, desvalorizam aspectos atinentes à es-

tabilidade profissional, à valorização de devido aprofundamento pedagógico no plano 
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de formação inicial e continuada, à equiparação da carreira, com planos de trabalhos 

e salários dignos aos professores.

Em seus estudos Ball (2010) afere que a performatividade atua produzindo 

efeitos que culminam na “emergência de uma nova subjetividade – um novo tipo de 

professor” (p. 40). Em vista do foco nos desempenhos e resultados a cumprir para fo-

mentar o desenvolvimento econômico, as possibilidades autônomo-criativas do pro-

fessor são reduzidas, sendo consolidado, paulatinamente, um estado de alienação do 

seu eu profissional, no qual o trabalho docente é comprimido a números em tabelas. 

Questões relativas a compromissos socialmente mais justos e igualitários passam a 

ser secundarizadas, especialmente, considerando o fato de que, em sua essência, 

a lógica performativa se norteia por pressupostos mercantis, assentados em indivi-

dualização e competição, orientados ao desenvolvimento da economia mundial, no 

lugar da valorização de um projeto de educação como bem público e a serviço de 

horizontes manifestados por critérios como cooperação, coletividade e solidariedade. 

Reconhece-se, então, que a performatividade se trata de uma técnica e modelo 

político capaz de agir na subjetividade, ao envolver os valores e os sentidos de ser 

e vir a ser do professor, influenciar nas relações sociais e educacionais que estes 

estabelecem, e, por conseguinte, no ato educacional que é materializado na escola. 

Para concluir, levando em consideração a pretensão desta discussão de inves-

tigar efeitos das políticas educacionais sobre docentes de escolas públicas, o concei-

to da performatividade desenvolvido por Stephen Ball tem sido eleito como categoria 

de orientação para articular as questões macrossociais, envolvendo as políticas edu-

cacionais, aqui assentadas no rol da NGP/gerencialismo, e relacioná-las às questões 

microcontextuais que atingem o cotidiano da escola e da docência. 

Com apoio dos estudos realizados por Ball (2001; 2005; 2017) tem sido pos-

sível entender que a penetração da performatividade funciona como uma tecnologia 

política em disseminação em muitos projetos educacionais em diferentes partes do 

mundo, tendo por função incutir valores, relações e subjetividades de viés mercantis 

na arena da prática escolar. Com isso, essa técnica consegue atingir a completude 

das relações educacionais, redimensionando as didáticas, o currículo, o projeto es-

colar, as formas de avaliação, e todos os outros elementos que fazem parte do ato 

educativo e transformam o sentido e o significado da docência, da escola e da edu-
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cação pública, hegemonizando um modelo de sociedade de mercado. 

Para dar conta de apresentar os efeitos da performatividade sobre a profissão 

docente sistematizou-se o quadro 1, no qual busca mostrar que se reconhece que 

a performatividade está atrelada a promoção de um tipo de professor performático, 

orientado por princípios que visam atender os fins ensejados pelos propósitos do 

mercado contemporâneo. Trata-se de uma perspectiva de professor que se confronta 

com um paradigma de professor manifestado pelos interesses populares e compro-

metido com a função da educação e da escola como bens públicos.

Quadro 1 - Indicadores a serem observados no trabalho docente e na dimensão da 
escola e educação.

TRABALHO DOCENTE 
SOCIALMENTE 

REFERENCIADO

TRABALHO DOCENTE 
ORIENTADO PELA 

PERFORMATIVIDADE

Concepção de 
educação Educação como direito social.

Educação como privilégio e oportu-
nidade para aqueles que souberem 

aproveitá-la.

Princípios 
educacionais

Cooperação; solidariedade. Competitividade.
Coletividade. Individualismo.

Justiça e igualdade social. Meritocracia e desigualdade social.

Projeto de escola
Projeto educacional voltado à for-
mação integral dos estudantes, 
articulando dimensões políticas, 

sociais e econômicas.

Projeto escolar focado na preparação 
para o trabalho e no desenvolvimento 

econômico.

Papel da escola Delineado a partir das necessida-
des internas e locais.

Centrado em interesses externos e 
direcionados à preparação para o 

mercado.

Concepção de 
qualidade escolar

Compreende a qualidade como 
processo complexo em que estão 

envolvidos fatores subjetivos e 
objetivos.

Qualidade com base em resultados, 
desempenhos e na performance; 

compreensão racionalista e controlá-
vel do ato educativo.

Papel do Estado
Estado como um agente com-

prometido com a qualificação da 
educação.

Papel fraco do Estado na provisão da 
qualidade educacional.

Concepção de 
responsabilização 

educacional e 
docente

Responsabilidade com a educa-
ção participativa e negociada a 
partir da colaboração entre dife-

rentes entes. 

Responsabilização dos professores e 
sujeitos educacionais pelo sucesso ou 

fracasso educativo. 

Papel dos 
professores e 

sujeitos 
educacionais

Dá voz aos atores educacionais 
emanando seu papel ativo e críti-
co nas decisões escolares. Alude 
uma autonomia efetiva da comu-

nidade escolar.

Papel passivo do professor e da co-
munidade escolar nos rumos educa-

cionais.  Enseja um tipo de autonomia 
relativa e controlada.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao trazer à tona os elementos imprimidos pela performatividade, é possível co-

locar em debate o projeto de educação e sociedade que está em tramitação. 

O modelo de docência orientado pela performatividade tem cunho privado e 

está interessado em fatores econômico-produtivos que fomentem os lucros, através 

da formação de novos quadros de trabalho e consumo, evocando princípios como 

competição, meritocracia e individualismo. 

Em contraposição, um modelo de educação e docência socialmente compro-

metidos apregoam processos democráticos, no quais são valorizados os agentes e 

as motivações locais da comunidade que atendem, e por isso se centram em critérios 

como solidariedade, coletividade e cooperação. 

Dessa forma, entende-se que discutir o conceito de performatividade, no con-

texto das políticas educacionais em vigor nas sociedades contemporâneas, permite 

uma reflexão aprofundada sobre os sentidos e significados da prática escolar e da 

educação pública, mediadas pelos professores em suas atividades cotidianas.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto de uma investigação de doutoramento em Ciências 

da Educação realizada na Universidade do Minho (Portugal). Objetivou estabelecer 

a relação entre as políticas educativas conservadoras, gerencialistas, seus mecanis-

mos e dispositivos de regulação na gestão do trabalho pedagógico e analisar como 

as políticas educacionais, em suas diferentes formas de regulação, têm influenciado 

na gestão e organização do trabalho pedagógico dos professores do campo. Nesta 

investigação procurou-se analisar como os professores se posicionam face às polí-

ticas de regulação que lhes procuram impor, buscando caracterizar de forma pano-

râmica a gestão do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores que atuam 

nas escolas do campo no município estudado. Assim, buscará estabelecer a relação 

entre as categorias teóricas problematizadas nesta pesquisa e os dados de campo, a 

partir de uma perspectiva de construção de uma teoria fundamentada. No limite des-

te artigo buscaremos problematizar as múltiplas regulações promovidas no interior 

da escola, a partir das “aspirações reguladoras” do Estado Gerencial principalmente 

na gestão do trabalho pedagógico dos professores que atuam nas escolas do campo.

A nossa inquietação investigativa emerge de algumas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão das quais fazemos parte. Especificamente no âmbito da pes-

quisa, os dados foram evidenciando aspectos importantes sobre a gestão do traba-

lho pedagógico nas escolas do campo, denunciado principalmente o comprometido 

da materialização da Educação do Campo no interior das escolas localizadas nos 

diferentes espaços rurais do município investigado, principalmente pela lógica de 

regulação vivida no cotidiano das escolas determinada pelas políticas educacionais, 

principalmente aquelas relacionadas à formação docente, avaliação e currículo. 

Oliveira (2009) tem destacado a importância de pesquisa sobre as políticas 

educacionais que tomem o cotidiano das escolas e dos professores, na perspectiva 

de uma compreensão das políticas na sua relação instituído/instituinte. Ball (2011) 

tem pontuado a importância de estudar as políticas públicas a partir dos ciclos de po-

líticas para romper com análises que desconsideram o processo de implementação 

das políticas em sua totalidade. O próprio estudo das políticas de regulação exige um 

olhar complexo e um mergulho aprofundado no cotidiano no qual elas se materiali-
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zam e nas formas que estas se processam.

Segundo Frigotto (2000), cada sociedade, tendo por base as forças que a cons-

tituem, estabelece e organiza um sistema educacional para cumprir determinadas 

finalidades sociais e destaca que a educação deve ser compreendida como um cam-

po social de disputa hegemônica, ou melhor, um espaço de luta e contradição. Ball 

(2011) considera que as pesquisas sobre políticas públicas devem superar as pers-

pectivas analíticas lineares centradas numa relação direta entre contexto social e po-

lítico. Portanto, pontua a necessidade de as pesquisas sobre políticas públicas edu-

cacionais buscarem sempre aproximações e leituras de seus contextos relacionais, 

justamente porque muitas pesquisas têm se situado, ou seja, têm sido teorizadas, 

“fora do quadro”, afirmando muitas vezes conclusões que apontam para uma suposta 

“autodeterminação” dos sujeitos diante de suas ações e posicionamentos.

Cabral Neto e Rodriguez (2007) afirmam que as políticas educacionais gesta-

das nas últimas décadas, no contexto das reformas educativas, não podem ser com-

preendidas fora dos contextos das transformações provocadas pela globalização da 

economia e pela reestruturação produtiva demandada pela nova face do capitalismo 

mundial, ancorada pelos princípios neoliberais e neoconservadores. A escola como 

instituição educativa, no contexto das transformações da sociedade, e as atuais po-

líticas educacionais, não podem ser compreendidas fora do quadro mais amplo das 

reformas. 

O processo de mundialização da economia e o esgotamento do modelo fordista 

de organização do trabalho provocaram uma tendência mundial de reestruturação e 

reforma dos Estados Nacionais, principalmente no que tange ao seu modo de gover-

nança, adotando princípios da gestão empresarial. No Brasil, o tema ganhou ênfase 

a partir do processo de Reforma do Estado implementado durante a década de 1990. 

A nova configuração dos Estados Nacionais dentro da conjuntura da acumulação 

flexível do capital traz sérias implicações para os sistemas educativos em todo o 

mundo, devido ao novo sentido que lhe é atribuído, sendo as políticas educacionais 

parte inerente desse processo. 

Nesse sentido, Barroso (2005) assinala que as novas formas de regulação das 

políticas públicas estão associadas ao movimento da reforma dos Estados Nacio-

nais, que impôs mudanças significativas na lógica da administração pública, afetando 
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diretamente a gestão educacional no âmbito pedagógico, financeiro e administrativo 

e, consequentemente as orientações das políticas e práticas. Destarte, para o autor, 

as novas formas de regulação vêm no sentido de “alterar os modos de regulação dos 

poderes públicos no sistema escolar”. Portanto, o termo regulação nesse contexto, 

está associado a “outro estatuto dado à intervenção do Estado na condução das po-

líticas públicas” (BARROSO, 2005, p. 726), estabelecido pela nova gestão pública, 

que introduz formas de intervenção mais flexíveis que as formas burocráticas. 

Todas essas transformações vêm afetando o campo da educação escolar, im-

pondo mudanças quanto a sua finalidade, valores e práticas, a fim de que melhor se 

adéque aos processos de reestruturação produtiva do capitalismo. O processo de 

reestruturação educativa, atrelado aos processos de regulação e subjetivação, tem 

impactado de forma incisiva, provocando mudanças profundas no trabalho, na forma-

ção, nos saberes e identidade docente, indo de encontro às formulações teóricas que 

possibilitaram um avanço em se pensar essas dimensões para além da racionalidade 

técnica. Nesse sentido, as políticas educacionais têm buscado promover formas de 

controle da produção do trabalho escolar através da avaliação, currículo, formação, 

gestão, financiamento e controle da gestão do pedagógico. 

Como exemplo dessas políticas no caso brasileiro, citamos, em uma perspecti-

va histórica, a definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s); a instituição 

de Diretrizes Curriculares Nacionais para diversos níveis e modalidades de ensino 

na Educação Básica e para todos os cursos de graduação na Educação Superior; 

diversos programas de formação de professores; a introdução de programas/siste-

mas de avaliação externa em larga escala da Educação Básica como a Prova Brasil, 

a Provinha Brasil, e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE); a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 

a Nova Capes; e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), a Re-

forma do Ensino Médio, A Base nacional Comum Curricular, e as  novas diretrizes 

de formação de professores. Além dessas, outras iniciativas neoconservadoras vêm 

tentando se materializar no campo das políticas públicas como: o Projeto escola Sem 

Partido, o Programa Futura-se e o ensino domiciliar. Para Hypólito (2010, p. 1343), a 

partir de uma articulação sistêmica, estas políticas buscam fornecer elementos para 

as soluções gerenciais, como também, comprovar se a educação está formando 
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para a ordem do capital.

Na conjuntura atual das políticas educacionais de regulação, o trabalho do-

cente tem se constituído uma centralidade para a materialização dessas políticas 

no chão da escola. Dessa forma, no presente texto, o foco é problematizar como os 

professores investigados percebem o trabalho docente na escola do campo, na atual 

conjuntura histórica e política, e configuração em que o trabalho docente está inseri-

do. 
 
REFORMAS EDUCACIONAIS E TRABALHO DOCENTE

Os novos modos de regulação das políticas públicas em linhas gerais estão 

voltados para um novo modelo de governança das instituições educativas que tem 

privilegiado a modernização da gestão, racionalização e otimização dos custos,  uma 

maior autonomia dos estabelecimentos, a busca de equilíbrio entre centralização e 

descentralização, a avaliação externa dos estabelecimentos e do sistema escolar, 

responsabilização por resultados, a descentralização para o mercado, diversificação 

da oferta escolar e uma maior regulação do controle do trabalho pedagógico das es-

colas (MAROY, 2011). 

Segundo Gorostiaga e Vieira (2011), a Brasil adotou várias mudanças nos sis-

temas educacionais e na gestão escolar, muitas dessas iniciativas são resultados da 

regulação transnacional na América Latina. Podem-se citar como exemplos dessa 

regulação o foco na profissionalização docente associada ao desenvolvimento de 

competências e formação, a descentralização dos sistemas escolares e da escola, o 

foco nas avaliações externas, estabelecimento de uma pseudoautonomia escolar, as 

mudanças na natureza do trabalho docente, dentre outras.  

Muitas das determinações acordadas na esfera dos organismos multilaterais 

podem ser vistas na dinâmica escolar e na prática pedagógica dos professores, des-

tacamos aqui a supremacia da lógica administrativa em detrimento da profissional; 

políticas conduzidas pelos experts; políticas de profissionalização docente centradas 

na certificação de competências em detrimento do saber profissional do professor; 

centralização curricular; currículo organizado pela noção de competências e habi-

lidades com foco nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática; centralidade nas 

avaliações externas e práticas de accountabillity, o que de certa forma confirma o po-
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sicionamento dos teóricos que apontam para a existência de uma agenda global para 

educação e daqueles que afirmam que os organismos multilaterais têm atuado na 

conjuntura da internalização do capital,  como verdadeiros ministérios da educação 

daqueles países que são impelidos, por adesão ou força, a incorporar o receituário 

das reformas educacionais (MAUÉS, 2003).

No contexto das reformas educacionais promovidas, a educação passa a ser 

amplamente requisitada nessa conjuntura e o trabalho docente assume uma cen-

tralidade, sendo considerado como conceito-chave para compreender essas novas 

transformações e suas implicações no sentido e finalidade da educação escolar. A 

centralidade em torno dos professores reside no fato de que, no contexto da refor-

ma, eles são considerados como os protagonistas da implementação no interior da 

escola do ideário da reforma e da formação da visão de mundo das novas gerações, 

uma tarefa de impossível realização sem a categoria docente, principalmente quan-

do consideramos o seu tamanho quantitativo e seu alcance em termos de ocupação 

espacial, como bem situa Silva (2004, p. 1),

Como uma prática social, a função docente articula-se com a nova sociabili-
dade do capital, mediante os papéis que ela cumpre, no sentido de transfor-
mar ou de legitimar as políticas educacionais em curso, demandadas pela 
nova ordem mundial. [...] seja para legitimar as políticas de mercado e frag-
mentação social, seja para desmistificá-las. Assim é a função docente, prática 
social histórica, em permanente transformação. 

Tardif e Lessard (2011) enfatizam que essa lógica gerou uma grande expec-

tativa da sociedade em relação à educação, e consequentemente ao trabalho do 

professor. Para Augusto (2012, p. 704), essa expectativa justifica-se porque “o traba-

lho docente é parte da totalidade constituída pelo trabalho no capitalismo, estando 

submetido, portanto, à sua lógica e às suas contradições”. Desse modo, a escola 

passou a ser culpabilizada pelos resultados, insucesso escolar dos alunos e pela 

falta de articulação entre os conteúdos ensinados e as novas expectativas do mundo 

do trabalho. Ademais, “os professores passaram a sofrer profundas críticas, e a ser, 

de certo modo, responsabilizados por esse ‘fracasso’ escolar” (MAUÉS, 2003, p. 91). 

Nesse sentido, essa expectativa depositada na educação tanto pelo capital, como 

pela sociedade, fez emergir a necessidade de “reformar os professores”, no sentido 

de redefinir sua identidade social (DUARTE e AUGUSTO, 2007, p. 4).
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Tratando do trabalho, saberes e identidade docente, Barroso (2004) chama 

a atenção para o fato de que as políticas neoliberais de regulação têm o poder de 

subjetivar práticas e identidades. Assim, essa lógica de controle ultrapassa o geren-

ciamento da organização escolar e passa a subjetivar a identidade docente, operan-

do no monitoramento da identidade profissional, a partir das tecnologias da reforma 

(BALL, 2011). A produção de determinadas identidades sociais, e aqui, determinadas 

identidades docentes, torna-se um imperativo nessa conjuntura para o governo, para 

a condução da gestão escolar e do sistema educacional. 

Os efeitos dessas tecnologias são inúmeros e em escala, atingem desde as-
pectos relacionados à pressão emocional e ao estresse, com o aumento do 
ritmo e da intensificação no trabalho, até aspectos que ocasionam mudanças 
nas relações sociais, tais como a maior competição entre docentes e entre se-
tores, a redução da sociabilidade na vida escolar, as ações profissionais mais 
individualizadas, o distanciamento das comunidades e o aumento da carga de 
trabalho burocrático (produção de relatórios e seus usos para comparações 
que contribuem com o aumento do terror) (HYPÓLITO, 2010, p. 1341).

Dessa forma, Maroy (2011, p.  23) destaca que “A regulação é enfim cognitiva e 

normativa. [...] os atores são também orientados por modelos ou enredos cognitivos 

e normativos, historicamente construídos e situados, que contribuem para combinar 

suas condutas e a regulação de suas permutas”. Courpasson (1997), como citado em 

Lessard (2006, p. 147), fala em paradigma da dominação suave, este “caracterizado 

pela passagem da padronização dos gestos e operações ao aliciamento da subjetivi-

dade dos trabalhadores através de um controle maior da lealdade e do compromisso 

[...] por um efeito de coação sem violência explícita”. As políticas educacionais da 

atualidade têm um rebatimento direto na identidade docente, justificando-se na crise 

vivida pelos professores; estes precisam ser retrabalhados (BALL, 2011) para darem 

conta das mudanças promovidas pela regulação pós-burocrática na organização do 

trabalho escolar.

O processo de reestruturação educativa, atrelado aos processos de regulação 

e subjetivação, tem impactado de forma incisiva, provocando mudanças profundas 

no trabalho, na formação, saberes e identidade docente, indo de encontro às formu-

lações teóricas que possibilitaram um avanço em se pensar essas dimensões para 

além da racionalidade técnica. 

Para Oliveira (2009), a reforma educacional “força” para uma mudança na na-
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tureza e definição do trabalho docente, contribuindo para emergir um sentimento de 

perda de identidade e desprofissionalização docente. Ademais, os novos modelos de 

regulação têm levado a um processo de fragmentação indenitária dos professores. 

 Na concepção de Shiroma (2004, p. 114), nessa conjuntura, novos papéis e 

subjetividades são construídos, tornando os professores verdadeiros “empreende-

dores” das reformas, sendo constantemente submetidos às “avaliações periódicas e 

comparações de seu desempenho”. Dessa forma, para a autora, uma nova e invisível 

pedagogia de gestão é implementada com novas formas disciplinares no universo 

educacional, tendo como cerne a eficiência, produtividade e a competição, em que “o 

trabalhador se sente responsável, e ao mesmo tempo, [...] comprometido e pessoal-

mente empenhado na organização escolar. Trata-se de uma cultura organizacional 

que promove a individualização e a destruição de solidariedades”.

 Contreras (2002) argumenta que o trabalho do professor tem se reduzido a 

uma rotina diária de sobrevivência, marcada pela busca constante de dar conta das 

inúmeras tarefas que ele tem que realizar no interior da escola no sentido de dar 

resposta às demandas que lhes são atribuídas, promovendo processos de degrada-

ção do ofício. Esse processo gerou outro, denominado pelo autor de desqualificação 

profissional, marcado pela deslegitimação dos saberes dos professores, supervalo-

rização e legitimação dos saberes gerados por especialistas, experts em políticas 

e supervisores externos, contribuindo para a divisão social do trabalho no interior 

da escola, estabelecendo quem define e quem executa, contribuindo para a perda 

crescente de autonomia sobre seu trabalho no sentido de gestá-lo, favorecendo a 

atuação dos agentes externos e do conhecimento baseado em evidências. 

Bolson (2012), ao pesquisar sobre as práticas de desempoderamento docente,  

evidenciou que há um processo de descontextualização do fazer pedagógico, pre-

carização na formação docente, o crescimento de processos de burocratização do 

ensino que sobrecarregam os professores no exercício docente, um processo cons-

tante de desvalorização docente decorrente de processos que têm cada vez mais 

subtraído o poder do professor frente às questões de seu trabalho, o que a autora de-

nomina de desempoderamento docente, ou seja, “a ausência ou pouca valorização 

dos saberes docentes, tendo por consequência a escassez de processos autônomos 

presentes na realidade escolar” (BOLSON, 2012, p. 3). 



214

Ainda se destaca nessa conjuntura de regulação, o enfraquecimento da cultura 

docente como um mecanismo de fortalecimento dessa categoria. Assim, o exercício 

docente tem sido atravessado pelo individualismo e solidão, impedindo a prática do 

diálogo, cooperação e reflexão coletiva, deixando-os mais vulneráveis às inferências 

e regulações externas.

Considerando que os professores do campo fazem parte dessa totalidade e, 

assim como os demais professores, têm sido, pela sua expressividade na condução 

e formação das futuras gerações camponesas, também interpelados pelas atuais 

políticas de regulação para atender as expectativas que elas colocam, a política edu-

cacional de regulação tem implicado profundas transformações do trabalho docente, 

imprimindo ao professor outra identidade, que confronta diretamente com o perfil 

desejado dos professores que atuam nas escolas do campo. Nesse sentido, defen-

demos que o trabalho docente nas escolas do campo deva ser realizado por um tipo 

de professor cuja identidade foge daquela produzida pela lógica das políticas neoli-

berais. Um professor que possui, segundo Araújo (2004, p. 22), 

A atitude de resistir aos valores dominantes no âmbito da escola, formulando, 
a partir de sua experiência, novos valores, mediatizando a construção de um 
processo educacional de vanguarda comprometida com os reais anseios das 
camadas populares da sociedade.

Por ser uma prática social, a Educação do Campo substitui o termo “professor” 

e assume o termo “educador”, por acreditar ser este um conceito mais alargado des-

se profissional, mais vinculado às concepções de educação e escola da Educação 

do Campo e coerente com o papel de fazer e pensar a formação humana numa pers-

pectiva omnilateral, capaz de “compreender e promover a necessária articulação das 

lutas entre a escola do campo e as lutas para a superação dos pilares que sustentam 

a estrutura da sociedade capitalista” (MOLINA e HAGE, 2015, p. 124). Portanto, aqui 

ele deve assumir a postura de “formuladores e disseminadores da contra hegemonia” 

(Idem). Nessa concepção, o professor assume o papel de sujeito histórico, intelectual 

crítico e orgânico, militante e educador. Aqui, a identidade do educador transcende 

aquela imputada pelas políticas de cunho neoliberal.
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O REBATIMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE REGULAÇÃO 
NO TRABALHO DOCENTE: O QUE DIZEM OS PROFESSORES?

De forma geral, os dados de campo evidenciam que as políticas educacionais 

têm promovido diferentes processos de regulação no interior da escola do campo. 

Revelam que os professores estão sob influência de diferentes políticas, formas, 

níveis e fontes de regulação educacional. Apontam também que os professores do 

campo exercem um trabalho difícil, solitário e são submetidos a processos de regula-

ção da gestão do trabalho pedagógico a partir de alguns mecanismos como: 

O Índice Guia de Avaliação de Desempenho - Trata-se de uma política local 

de accountability centrada num contrato de gestão firmado entre as escolas e a 

Secretaria Municipal de Educação em torno de metas definidas previamente pela 

SEC. Os colaboradores da pesquisa pontuaram que o Índice-Guia transformou o 

professor num executor de tarefas, pois a referida política situava-se nos processos 

de regulação em torno do trabalho docente que acabava por reduzir o professor a 

um simples tarefeiro, fazia com que eles se sentissem numa “fábrica”, justamente 

pela alta carga de cobrança em torno da performance e produtividade do trabalho 

docente, como também, pela geração da intensificação e sobrecarga de trabalho, 

para atender aos quesitos e cobranças colocados por esse índice. Nas falas dos 

professores a regulação promovida pelo Índice Guia estava estritamente relacionada 

à cobrança, controle e fiscalização do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas 

pelos professores. Havia um monitoramento e cobrança intensa sobre o trabalho do 

professor, através de um acompanhamento intensificado. O índice trabalhava dentro 

da lógica do ranqueamento entre as escolas. Os professores enfatizaram que o 

Índice-Guia ofertava aos professores uma “receita”, dificultando a construção de sua 

identidade enquanto professor-pesquisador, professor-reflexivo, intelectual crítico-

reflexivo, acentuando a divisão do trabalho no interior da escola. 

[...] o Índice-Guia atendia a Prova Brasil, as competências e habilidades da 
Prova Brasil. Logo, se a coordenadora chegasse na minha sala e dissesse 
que eu não estava fazendo Painel de debate como era para fazer; que eu não 
estava seguindo o cronograma, a rotina da sala de aula como era para fazer; 
de qualquer maneira ela estava me pressionando, mesmo minha escola não 
tendo participado da prova, mas ela estava me pressionando a fazer uma coi-
sa que de alguma maneira iria interferir nesse processo (GIRASSOL, Grupo 
Focal, 2016).
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E quanto à Prova Brasil, eu vejo que aqui no município, no período do Índice 
Guia era, um negócio que parecia um toque. Misericórdia! [Quando] Era o ano 
da Provinha Brasil. [...] as provas dos meninos tinham que ter questões da 
Prova Brasil. Tudo era em torno da Prova Brasil. Era formação para o profes-
sor para a Prova Brasil... Era aquela agonia, aquela agonia. Porque tem que 
desenvolver o menino para a Prova Brasil. Então, a gente ficava treinando os 
meninos para responderem essa prova. Era um treinamento desde o início do 
ano. E mesmo os meninos das escolas que não participavam, mas acabavam 
entrando no ritmo, porque não ia fazer uma coisa para um [grupo de aluno] e 
uma coisa para outro (GIRASSOL, entrevista,2016).

Então, você preenchia formulários, mais formulários; formulários e mais for-
mulários. Era uma coisa cansativa e que depois aqueles dados todos, aque-
las páginas e mais páginas de formulários, de questionário, aquelas habili-
dades que você marcava, aqueles dados não eram tabulados. Então, esse 
Índice-Guia, no meu conceito, era mais trabalho para o professor (JASMIN, 
entrevista,2016).

E outra coisa: a questão do ranqueamento. [...] A questão da competitividade 
também, porque tinha que colocar para fazer um quadro para expor o profes-
sor que tivesse nota baixa. [...] E foi exposto no mural. E teve até briga em 
escolas lá que expuseram. Porque eu estava lá dentro, aí a gente ouvia que 
expôs a nota baixa do professor. [...] É uma lógica excludente, a questão de 
ranqueamento, é fortíssimo isso (TULIPA, GF, 2016).

Mas ele [Índice Guia] tinha esse objetivo, era o desempenho. [...] Então, a 
gente ficou com medo mesmo (MARGARIDA, GF, 2016).

As avaliações externas nacionais - Os dados apontaram que a avaliação externa 
é uma grande fonte de regulação educacional e que tem influenciado grandemente 
a gestão do trabalho pedagógico dos professores. Evidenciaram que todos os 
professores investigados, direta ou indiretamente, são regulados por essa política. 
Identificamos que os mesmos estão sob a influência das diversas políticas e programas 
que têm como centralidade as avaliações externas, como Prova Brasil, Provinha 
Brasil, ANA, Pnaic e Pacto. Quando questionados sobre a “influência” das políticas 
de avaliação externa sobre o trabalho pedagógico, os professores responderam que 
essas políticas visam atender as expectativas do governo e não as do professor, 
estão diretamente vinculadas ao financiamento da escola, e, por isso, os municípios 
encontram-se extremamente preocupados com os resultados dessas avaliações 
e, por conseguinte, há uma cobrança muito grande e responsabilização em cima 
da figura do professor. Destacaram que a Prova Brasil tem um impacto na gestão 
do trabalho pedagógico do professor, justamente porque é a partir dela que a SEC 
projeta as políticas educacionais para o município. Para os professores, a Prova 
Brasil é determinante naquilo que vai ser feito na escola.
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E quando era a questão da turma, do professor de 5º. ano que ía fazer a prova 
e ele era o professor: “Meu Deus do céu!” Aí que era coisa. O professor só 
faltava ficar maluco. Tinha uma colega em outro Núcleo que ela disse que não 
estava dormindo mais. Porque todo dia tinha que levar uma tarefa diferente, 
tinha que pesquisar na Internet, tinha que imprimir, porque o menino tinha que 
desenvolver as ditas das habilidades, porque era o trabalho dela que estava 
em jogo no final do ano, quando fazia essa prova. E ela ficava secando o car-
tucho da impressora, imprimindo, imprimindo, fazendo, pesquisando, fazen-
do, a noite toda pesquisando que era para levar, porque os meninos estavam 
fracos, precisavam desenvolver, precisavam. Quase ficava maluca para con-
seguir dar esse resultado que a Secretaria esperava. [...] inclusive, teve um 
período que houve recomendação da Secretaria de Educação [para] que a 
gente fizesse prova com gabarito. Que o professor, além de elaborar a prova, 
elaborasse o gabarito que era para o menino aprender a preencher gabarito. 
Sim, vai ter momento que vai ser preciso, que é bom o menino aprender a fa-
zer gabarito. Mas fazer um gabarito para treinar o menino a responder a Pro-
va Brasil? Para o menino saber preencher o gabarito da Prova? [...] elaborar 
um gabarito para o menino preencher para marcar. Que é para ele aprender 
para na hora da Prova Brasil ele não ter dificuldade para preencher o gabarito. 
A gente não fez um gabarito, mas a gente fez um simulado antes da aplicação 
da Prova Brasil (GIRASSOL, entrevista,2016).

Eu venho preparando eles desde o início do ano. O que é cobrado? Tudo. 
Sílabas, esses conteúdos assim. E eu venho trabalhando com eles no forma-
tinho da Prova Brasil, para marcar (MARGARIDA, GF,2016).  

Currículo - Os professores pontuaram que a gestão do trabalho pedagógico também 

é regulada pelo currículo oficial estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

Para eles, o currículo é imposto, os conteúdos não dialogam com a realidade do 

campo, a grade curricular tem engessado e limitado a prática dos professores, pois 

estes sempre tendem a cumprir o que foi estabelecido. Destacaram também a vincu-

lação do currículo oficial às avaliações externas. Todos os professores entrevistados 

pontuaram que quem define o currículo adotado nas escolas é a SEC. É unanimida-

de entre os sujeitos da pesquisa a compreensão do currículo como os conteúdos a 

serem ensinados. Pontuaram que os professores não têm autonomia para pensar e 

definir o currículo da escola. Aos professores, cabe seguir o Plano de Curso estabe-

lecido pela Secretaria de Educação. Ao serem indagados sobre o referencial que tem 

orientado o currículo adotado pelo SEC, os professores responderam que o currícu-

lo foi construído a partir de referenciais externos, tais como: propostas curriculares 

de outros municípios, a “Base Curricular Nacional”, os livros didáticos, a “Matriz de 

Referência” das avaliações externas etc., que acabam por padronizar um modelo 

de currículo a ser seguido pelas escolas. Os professores pontuam que o currículo 
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deve articular os conhecimentos ditos científicos, mas sem perder a especificidade 

da educação do Campo. Refutam a imposição do currículo, dos pacotes prontos e 

da ênfase dos conteúdos das Áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Propõem 

a construção de um currículo que tome como referência o diálogo com a realidade 

campesina, com os saberes, a cultura e os modos de vida dos sujeitos do campo, 

possibilitando que os saberes possam, via currículo, entrecruzar-se nas dimensões 

do instituído e instituinte.  

Acho que cada dia vai se complicando mais, porque quando a gente se de-
para com tanto pacote vindo de lá de cima para baixo... E a gente ter que se 
deparar também com o currículo da gente – da gente não, ele não é nosso, 
[risos] o currículo é imposto – para você pensar nos conteúdos que não falam 
a realidade campesina[...] Então, a cada dia as coisas vão piorando  (TULIPA, 
entrevista, 2016).

A Língua Portuguesa e a Matemática era o que era para ser trabalhado, e 
era o que era cobrado. Eram tarefas e mais tarefas na Matemática. Os me-
ninos tinham que ficar bons na Matemática, tinham que ficar bons na escrita, 
tinham que escrever todo dia, tinham que ter uma produção de texto. Tinha 
aquela cobrança. Quase que tirou todas as disciplinas para deixar só Língua 
Portuguesa e Matemática. [...] Porque essas mudanças no currículo, essa 
supervalorização da Matemática, da Língua Portuguesa? [...] foi mudado em 
função da Prova Brasil (GIRASSOL, entrevista,2016).

Formação - Do universo dos oitos professores investigados, nenhum deles possuía 

formação inicial em Educação do Campo. Apenas um professor possuía uma forma-

ção mais específica em Educação do Campo em nível de Pós-graduação lato-sensu. 

Quanto à formação continuada, pudemos evidenciar a regulação para atender aos 

imperativos das políticas educacionais no contexto das demandas do capital, pois a 

maioria dos cursos ofertados aos professores estão submetidos à lógica de forma-

ção das políticas educacionais de regulação, principalmente pela sua vinculação à 

lógica das competência e habilidades, a concentração da formação nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A ausência de uma formação específica sobre a 

Educação do Campo foi apontada pelos professores como uma das causas para que 

os professores sigam a lógica das políticas de regulação educacional sem críticas 

e enfrentamentos, acabando por desenvolver práticas educativas desvinculadas da 

materialidade de origem e da epistemologia que fundamentam as concepções e prin-

cípios da Educação do Campo. 
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Faziam uma formação para esses professores. E eles faziam no mesmo mol-
de do capitalismo, como essas empresas do fordismo: “Não, professora, a 
Senhora vai conseguir. A Senhora é uma ótima professora. Eu sei que a sua 
turma vai ficar maravilhosa no Ideb”. Aí é que matava mais ainda a coita-
da [risos], porque ela se via naquela pressão: “Eu tenho que conseguir, eu 
tenho que botar os meninos para aprender, porque o povo está esperando 
de mim.” “Não, Pró, a Senhora...” Então, acabava acertando, de certa forma 
[...] quando eu vejo toda a conjuntura que é ser professor, eu acho que não 
precisa a gente estudar tanto, não. Para que estudar tanto, para ser executor 
de tarefa? Gente, é verdade! Dá uma receita para a gente e anula tudo o que 
a gente sabe, anula todo o conhecimento, anula tudo o que você aprendeu, 
anula tudo! “É isso aqui. É isso aqui!” É assim que eu me sinto. Eu acho que 
eu estudei para nada, porque qualquer pessoa poderia chegar lá e fazer o 
trabalho que eu estou fazendo, seguindo aquela receita. Então, muitas vezes, 
eu já me senti nesse lugar: a minha formação foi para quê mesmo? Adiantou 
o que, se não é considerada. Se ninguém me considera apto para dizer, por 
exemplo, o que ensinar, o que trabalhar. Essa é a realidade (GIRASSOL, en-
trevista, 2016).

Os dados analisados vão apontando para processos de regulação, intensifica-

ção e precarização do trabalho docente. Ao falarem suas percepções sobre o traba-

lho dos professores que atuam nas escolas do campo, os professores investigados 

enfatizam, no conjunto das respostas obtidas nas diferentes técnicas de pesquisa 

(questionário, entrevista e grupo focal), elementos para pensar os processos de re-

gulação do trabalho docente e da gestão do pedagógico. Termos como comando, 

cobrança, responsabilização por resultados, solidão, desrespeito, adoecimento, cul-

pabilização, falta de condições de trabalho, dentre outros, constituíram os termos 

mais recorrentes e associados ao trabalho do professor. Os professores também 

fazem críticas ao desrespeito do saber do professor e da influência dos especialistas 

na condução e determinação do trabalho pedagógico, que o coloca na condição de 

um mero tarefeiro e executor de procedimentos; à falta de processos formativos que 

deem conta das demandas do cotidiano de seu trabalho; e à falta de um acompa-

nhamento pedagógico por parte da gestão municipal e da gestão da escola. Esses 

fatores, segundo os professores, geram muita angústia, afetando o seu emocional, 

como também têm contribuído para o adoecimento do professor e falta de perspecti-

vas dele diante da profissão.
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CONSIDERAÇÕES 

A partir de toda análise já empreendida até aqui e a partir da fala dos profes-

sores sobre essa questão, pode-se inferir que há pouco espaço no interior da escola 

para a construção da identidade da escola do campo, justamente porque a gestão 

do trabalho pedagógico dinamizada pelos professores está grandemente comprome-

tida em atender os imperativos colocados pelas políticas de regulação educacional. 

Embora a pesquisa aponte esses limites, também reforça a importância dos espaços 

e estratégias de resistência e ressignificações construídas pelos professores no pro-

cesso de materialização das políticas educacionais de regulação no interior da esco-

la. Defendemos ser possível a emergência das estratégias de ressignificação e resis-

tência docente, promovendo novos arranjos e orientações frente à própria regulação.
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RESUMO

Objetivou-se produzir e organizar materiais didáticos interdisciplinares no for-

mato “Série/Documentários” para serem utilizados no ensino remoto para as disci-

plinas de geografia e história para auxiliar estudantes e professores do sexto ano do 

ensino fundamental, preferencialmente das escolas do campo. Os documentários fo-

ram realizados pelo Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa Girassol do CCR/UFSM 

(registrado no CNPq) e pelos professores e tutores do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo do CCR/UFSM, em parceria com professores e estudantes de 

escolas do campo do município de Santana do Livramento no estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil. O material didático elaborado foi no formato de uma Série para Canal 

de YouTube, que foi intitulado como “Sujeitos do campo - Histórias que precisam 
ser compartilhadas”, no qual possuiu três episódios: 1° Episódio: Sujeitos do Cam-

po: E tudo começou assim...; 2° Episódio: Sujeitos do Campo: Sujeitos do campo; 

3°Episódio: Sujeitos do Campo: Heróis do campo. Os documentários após quatro 

meses de lançamento tiveram bom alcance de visualizações, sendo no primeiro, se-

gundo e terceiro episódio obtiveram 1414, 1008 e 3977 pessoas, respectivamente. 

Os documentários permitiram ampliar as possibilidades de reorganização do trabalho 

pedagógico no ensino remoto, além de democratizar o ensino remoto de qualidade e 

intensificar as relações entre Universidade e comunidades rurais escolares de San-

tana do Livramento, possibilitando a troca de saberes e experiências. 

Palavras-chave: Audiovisuais; Escolas do campo; Sujeitos do campo. 

1. INTRODUÇÃO

O mundo vive um momento histórico da humanidade, onde acontecimentos re-

centes relacionados à ação do homem ocasionaram a primeira pandemia do século 

XXI, a COVID-19. No mês de março de 2020, surgem os primeiros casos no Brasil, 

desde então, o país entrou em distanciamento/isolamento social. O estado de cala-

midade pública foi declarado no Decreto Estadual N. 55.128 em todo o território do 

Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência as instituições de ensino adotaram o 

Ensino Remoto Emergencial para manter o processo de ensino aprendizagem com 

seus estudantes. 
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Com isso, fez-se necessária uma rápida mudança de estratégia metodológica 

buscando atender as demandas curriculares educacionais estabelecidos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e habilidades especificadas no Referencial Cur-

ricular Gaúcho (RCG), garantindo a manutenção do vínculo entre os estudantes e a 

escola. Buscando evitar retrocessos de aprendizagem e evasão escolar, organizam-

-se aulas remotas e a disponibilização de atividades não presenciais, mediadas ou 

não por tecnologias digitais. A adoção do ensino remoto revela muitas dificuldades, 

pautados na equidade os professores começam a elaborar diversos tipos de mate-

riais didáticos, pela internet, pela TV, por rádio, por aplicativos, por mensagens e por 

redes sociais, na busca por alcançar o maior número possível de estudantes.

Surgiram assim, preocupações em relação a desigualdade social e a defasa-

gem do ensino, já existentes, mas agora evidenciadas e intensificadas devido à pan-

demia. Durante o ensino remoto, a realidade dos estudantes das escolas do campo 

da rede pública do Rio Grande do Sul perpassa em muitas dificuldades, principal-

mente no acesso à internet e a um dispositivo, seja o smartphone ou um computador. 

A escola do campo é aquela que, em seus processos de ensino e de aprendizagem, 

considera o universo cultural e as formas próprias de aprendizagem dos povos do 

campo, que reconhece e legitima esses saberes construídos a partir de suas expe-

riências de vida; uma escola que se transforma em ferramenta de luta para a con-

quista de seus direitos como cidadãos e que forma os próprios camponeses como os 

protagonistas dessas lutas e intelectuais orgânicos da classe trabalhadora (MOLINA; 

ANTUNES-ROCHA, 2014). 

Na Educação do Campo, é imprescindível que o professor se integre a realida-

de local, e se identifique como agente daquela comunidade, o que segundo Cunha, 

“(...) é um processo que acontece no interior das condições históricas em que ele 

mesmo vive. Faz parte de uma realidade concreta determinada, que não é estática e 

definitiva, é uma realidade que se faz no cotidiano” (CUNHA, 1991, p. 169).  

A televisão é um dos meios de comunicação que permitem o acesso de todas 

as camadas sociais como fonte de informação, e pode ser uma ferramenta relevante 

na dinamização do ensino, se bem utilizada para esse fim (Moran et al., 2008). Se-

gundo Draibe e Perez (1999) a televisão pode enriquecer a experiência do aprendi-

zado e auxiliar os professores na rotina escolar. Blanco (2020) ressalta a importância 
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de levar educação por meio da televisão neste cenário de pandemia e isolamento 

social, pois os canais de TV têm mostrado força como veículo possível de integrar 

conteúdos a uma prática pedagógica. 

O discurso dos grupos através de sons e imagens caracteriza a produção au-

diovisual de gênero documentário, pois este significa ou representa os pontos de vis-

ta de indivíduos, grupos ou instituições (NICHOLS, 2005, p. 30). As vozes presentes 

em um documentário são de caráter participativo, como define Nichols (2005, p. 153), 

e os documentaristas também vão a campo, vivenciam e relatam suas experiências. 

Um documentário pode pautar quatro elementos básicos de comunicação, aponta-

dos por Bordenave (1982):  a) A realidade em que a comunicação se realiza, ou seja, 

a comunicação é feita em uma situação ou registro histórico; b) A presença de inter-

locutores que partilham conhecimentos e emoções; c) As mensagens compartilhadas 

pelos interlocutores; d) O signos utilizados, ou seja, a forma como a mensagem se 

apresenta através de gestos e movimentos; e) O meio em que a mensagem é trans-

mitida;

Ainda, para Freire (1996), é fundamental no processo de ensino que o estudan-

te, desde o princípio, se assuma como sujeito da produção do saber, pois ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou constru-

ção. “O uso dos meios, de um lado, desafia, mas, de outro, possibilita uma amplitude 

da criatividade do professor e do educando” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 71).

Através da criação colaborativa de materiais didáticos interdisciplinares no for-

mato de “Séries/documentários”, professores e estudantes poderão construir e afir-

mar a identidade daquelas comunidades rurais, através dos signos representados 

pelos sons e imagens, promovendo a valorização e o pertencimento dos estudantes.

Assim, objetivou-se de produzir e organizar materiais didáticos interdisciplina-

res no formato “Série/Documentários” para serem utilizados no ensino remoto para 

as disciplinas de geografia e história para auxiliar estudantes e professores do sexto 

ano do ensino fundamental, preferencialmente das escolas do campo. 
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2. PROCEDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DOS DOCUMENTÁRIOS

O documentário foi realizado pelo Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa Gi-

rassol do CCR/UFSM (registrado no CNPq) e pelos professores e tutores do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo do CCR/UFSM, em parceria com professo-

res e estudantes de escolas do campo do município de Santana do Livramento no 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

O material didático elaborado foi no formato de uma Série Canal de YouTube, 

que foi intitulada como “Sujeitos do campo - Histórias que precisam ser compar-
tilhadas”, contando com três episódios (Figura 1).

Figura 1 – Imagem de abertura da Série do Canal de YouTube “Sujeitos do campo”

Fonte: Fan Page Facebook Sujeitos do Campo, 2021.

Nessa perspectiva, o material didático produzido em colaboração da UFSM, 
professores, estudantes e suas famílias das escolas do campo de Santana do Livra-
mento, foi classificado como documentário de modo participativo, baseando-se na 
premissa de que os documentaristas vão a campo, vivenciam e representam o que 
experimentaram (NICHOLS, 2005). 
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O processo de investigação, construção e produção do documentário foi pau-
tado nas bases das metodologias participativas, que abrangem um amplo conjunto 
de métodos e técnicas de pesquisa, ensino, extensão, avaliação, gestão e planeja-
mento, cujo denominador comum é o princípio da participação, em diversas formas e 
graus de intensidade, de todos os atores envolvidos nos problemas que pretendem 
solucionar (THIOLLENT; SILVA, 2007, p. 94).

Utilizando a linguagem cinematográfica como recurso participativo, os aparatos 
tecnológicos e métodos que foram utilizados na produção documentário, foram ser 
divididos em seções: Abordagem do tema> discussão de argumentos> elaboração 
do roteiro> elaboração de material didático> decupagem> edição> finalização.

As seções possuíram subseções que detalharam a função de cada método de 
produção:

•	 Abordagem do tema: definição dos temas a serem representados; 
•	 Discussão de argumentos: decisão sobre locais, participantes, experiências a 

serem documentadas;
•	 Elaboração do roteiro: produção do roteiro escrito, contendo o planejamento 

do vídeo, detalhando introdução, narrações, locais, participantes, perguntas, 
ângulos de câmera, conclusão;

•	 Elaboração de material didático: produção de material didático para ser utiliza-
do no documentário (filmagens, áudios, fotos, desenhos, textos, etc)  

•	 Decupagem: análise, seleção e recortes do material bruto, sincronização entre 
narrações e imagens;

•	 Edição: montagem em edição não-linear utilizando software profissional, inser-
ção de efeitos, títulos, trilha sonora, tratamento de imagem;

•	 Finalização - fechamento do arquivo de vídeo, comumente para arquivo deno-
minado *.mov. Também será exportado para o canal Youtube que será criado e 
gravação em disco DVD.

2.1 Etapas para produção 

2.1.1 Pré-produção

O processo de produção dos documentários iniciaram com um encontro online 

da equipe da UFSM (três estudantes da UFSM e orientadora, e mais colaboradores 
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do projeto) com os professores responsáveis e colaboradores. Esse encontro teve 

objetivo de apresentar o projeto da série em sua íntegra, motivar e contextualizar a 

proposta do projeto, ouvindo-se sugestões. 

A partir desse momento, começaram a argumentação e a definição de como 

as disciplinas de História e Geografia foram trabalhadas com o viés Agroecológico. 

Foram decididos quantos documentários serão compostos a série.

Os conteúdos dos documentários contemplaram as seguintes temáticas: Na 

disciplina de História, UNIDADE TEMÁTICA “História: tempo, espaço e formas de re-

gistros”, com os OBJETOS DE CONHECIMENTO “As origens da humanidade, seus 

deslocamentos e os processos de sedentarização”, com as HABILIDADES BNCC: 

EF06HI05 Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por dife-

rentes tipos de sociedade, discutir a natureza e a lógica das transformações ocorri-

das;  EF06HI05RS-02 Analisar as modificações realizadas pela ação humana sobre 

a natureza, no sul do continente americano; e EF06HI05RS-01 Reconhecer que os 

grupos humanos deixam vestígios e alterações na paisagem, entendendo que essas 

transformações servem de indícios para a elaboração de hipóteses sobre a presen-

ça humana. Já na disciplina de Geografia, a UNIDADE TEMÁTICA “O sujeito e seu 

lugar no mundo”, com os OBJETOS DE CONHECIMENTO “O sujeito e seu lugar 

no mundo”, com as HABILIDADES BNCC: EF06GE01 Comparar modificações das 

paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos; 

EF06GE01RS-01 Ler e produzir textos orais e escritos a respeito da constituição das 

paisagens e os elementos naturais e sociais; e EF06GE02RS-01 Compreender os 

eventos transformadores do espaço em diferentes escalas.

Foram tomadas decisões, como por exemplo: como a experiência agroecológi-

ca dos estudantes das escolas do campo de Santana do Livramento e suas famílias 

iriam ser abordadas no conteúdo das disciplinas, as escolhas dos atores sociais e as 

localidades disponíveis. Essa etapa de argumentação e escolha de participantes foi 

decisiva para o caráter da realidade social que foi representada. 

Após concluída essa etapa do processo, o roteiro passou a ser elaborado para 

nortear as fases conseguintes. 
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2.1.2 Produção

A produção colocou em funcionamento o roteiro que foi concebido. Para rea-

lizar as filmagens dos documentários foram necessários reunir todos os materiais 

didáticos que foram elaborados pelos professores, estudantes e suas famílias das 

escolas do campo de Santana do Livramento. 

Os estudantes da UFSM produziram gravações/filmagens, respeitando o pro-

tocolo de prevenção do COVID-19. Os equipamentos para as gravações foram um 

tripé e uma câmera semiprofissional Canon. Foram feitas as execuções do roteiro 

com algumas modificações de acordo as demandas ambientais e das dificuldades 

trazidas pela pandemia. 

Foram utilizadas ferramentas digitais como editor de vídeo Filmora 9, e de-

senvolvimento de recursos na web, a utilização de aplicativos e sistema web para 

divulgação, entretenimento, produção de conteúdo e interação com os entrevistados 

e expectadores. Foi desenvolvido um  site com redes sociais integradas  com a pla-

taforma tendo o objetivo de facilitar a comunicação e interação, espaço de registros 

com portfólio (galeria) conteúdos pragmático , novidades e referências sobre o pro-

jeto, também E-mail personalizado para criar relações com pessoas interessadas a 

assinar a Newsletter para novidades e lançamentos das produções, uma página no 

Facebook para divulgação acompanhamento do desenvolvimento dos documentá-

rios, um grupo no WhatsApp com os integrantes do projeto , um canal no YouTube 

para lançamento de episódios e ter maior alcance de visualização. 

2.1.3 Pós-produção

No último processo de produção dos documentários, foram realizadas as eta-

pas de decupagem, edição e finalização dos arquivos dos vídeos. Ressalta-se que 

foram modificadas algumas etapas do planejamento inicial do roteiro, de acordo com 

as decisões dos professores orientadores. 

Após o recolhimento de material, separação e armazenamento dos recursos, 

começou a edição com software profissional Filmora 9, na edição foram utilizadas lin-

guagens interativas de comunicação, transições, efeitos, animações, narração, fotos 

e vídeos com resolução 4k. Procedimentos de lançamento para o canal do YouTube.
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3. EPISÓDIOS E SUAS NARRATIVAS 

3.1.1° Episódio Documentário Sujeitos do Campo: E tudo começou               
assim...

  O primeiro episódio (Figura 2) é baseado em uma linha de tempo que percorre 

o início da colonização do Brasil, a chegada dos colonizadores portugueses, através 

das navegações. Posteriormente a 1° expedição de Martin Afonso de Souza no qual 

tinha a ideia de realizar uma política de colonização efetiva. Em seguida a exem-

plificação da organização social do Brasil no período da colonização, as etnias que 

foram trazidas de seus países e que já existiam nesse território as quais fundaram a 

estrutura social, econômica e política da época. Logo uma perspectiva política e eco-

nômica de como foi criada a propriedade de terra no Brasil, dialogando sobre Tratado 

de Tordesilhas e leis que foram sendo constituídas nesse processo, com suas res-

pectivas datas, lugares e envolvidos. Pinceladas históricas e geográficas, trazendo 

reflexões atuais de como se estruturou a divisão política e social da terra , quem utili-

za, trabalha, vive, e produz nela  , com abordagens filosóficas e conceituais, de como 

foi se formando as identidades  que existem no espaço rural através da construção 

de um sistema capitalista com seu  características  excludente, provocando um pen-

samento de desigualdade social, escravista e sem nenhum planejamento solidário, 

provoca uma crítica baseado por ideias Marxista , explica o conceito do mais valia,  

enfatiza a origem dos sujeitos que residem no campo na atualidade, estigando uma 

reflexão dessa estrutura.  Após a história  dos primeiros habitantes do  Rio Grande 

do Sul (povos originários), resgatando um olhar cultural e de existência,  nesse epi-

sódio o vídeo foi todo didático e com intervenções pedagógicas e reflexivas, visando 

um diálogo, e um convite aos educadores e educandos, de forma interativa, com 

uma linguagem de aproximação e acolhimento das demandas do ensino remoto e do 

cenário do áudio visual, ou seja, unir e introduzir um material interativo e de acesso 

pertinente a realidade da educação remota voltada para jovens do campo . 
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Figura 2. Imagens do Episódio Documentário Sujeitos do Campo: E tudo começou 
assim...

Fonte: Fan Page Facebook Sujeitos do Campo, 2021.

3.2.2° Episódio Documentário Sujeitos do Campo: Sujeitos do campo 

O segundo episódio (Figura 3) trata da continuação do primeiro com a explana-

ção dos acontecimentos que marcaram retrospectivamente o 1° episódio, para trazer 

uma leve memória, associação dos conceitos principais. A história do Rio Grande do 

Sul envolvendo os povos originários, seu processo de catequização, exploração e 

extinção. através da primeira entrevista com o professor e historiador Edson Farias, 

que carrega em sua contextualização as áreas humanas, até chegar ao município de 

Santana do Livramento-RS, sua história e geografia. Logo a 2° entrevistada profes-

sora Viviane Morães que relata sua história de relação com a cidade e vida acadêmi-

ca, em seguida a chegada dos assentamentos com a quantidade de famílias, nessa 
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perceptiva aparece o 3° entrevistado senhor Atílio Isgarbe que conta sua história de 

forma a permanência as modificações e transformações no ambiente, a sociabili-

dade dos primeiros assentados, suas dificuldades, ideias e razões. Retornamos a 

professora Viviane que aborda os aspectos geográficos seus conceitos básicos com 

um olhar interdisciplinar na relação do homem com o meio, a natureza e as trans-

formações, em seguida a economia modificada pela inserção dos assentamentos 

que voltaram sua produção nas bacias leiteiras, tendo em vista o gado de corte, a 

agricultura familiar fortalecida pelos assentados contribuiu para o desenvolvimento 

econômico do município, mudando as características sociais do mesmo.  Em seguida 

nosso 4° entrevistado senhor Adair Machado Barbosa , contando sua história como 

agricultor familiar e ativista dos ideais da  agroecologia  (em uma relação harmonia e 

respeito com a natureza) , suas práticas de cultivo demostram um modo de produção 

comprometido a resgatar valores empíricos e etimologicamente saudáveis, como a 

policultura , produção de alimentos orgânicos, sustentabilidade , equilíbrio ecológico, 

aproveitamento de características geográficas e territoriais importantes   e comercia-

lização (de forma solidária , igualitária e humana), idealizando acordos políticos com 

as gestões públicas , trazendo uma demanda para criação de políticas públicas de 

comercialização e produção agroecológico e interessado em um desenvolvimento 

para uma renda local significativa para município. Em seguida a professora Viviane 

retorna dialogando sobre a questão existencial e humana, de como um povo cria 

sua identidade através de aspectos geopolíticos, econômicos e sociais, pautados 

por suas lutas, de resistência e pertencimento a um determinado lugar. A economia 

do município vem sendo relatada através desses aspectos de produção  de agrope-

cuária, assim aproximando o campo com a cidade, em uma relação dos conceitos 

de êxodo rural e de reflexões desses dois espaços, e transcendência que ocorre , 

quando um sujeito que pertence ao campo vai para o cidade na procura de melhores 

qualidades e carrega sua identidade criando uma troca de culturas e hábitos, aos 

povos que permanecem no campo procuram formas de subsistência por ter que re-

sistir as grandes dificuldades encontradas no seu processo de desenvolvimento hu-

mano. A última entrevista foi a família Maçalai , representando a mulher e os jovens 

do campo, ela conta sua história relatando as dificuldades de condições mínimas 
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para sua permanência no lugar onde mora , como conseguiu o lote onde está loca-

lizada, e a infraestrutura no espaço rural, como as péssimas condições de estradas 

, a chegada de uma escola para os assentados, as dificuldades de atendimento de 

saúde , e de escoamento de produtos para a comercialização , trazendo uma com-

paração do antes quando chegou e do depois nos dias atuais. Logo em seguida tra-

zemos uma abordagem das condições de infraestrutura local, produção significativa 

da uma bacia leiteira como alternativa eficiente das famílias assentadas, acordos 

econômicos como o do MERCOSUL, e com faixa e possíveis soluções para a me-

lhoria de desenvolvimento para essas famílias que ligam geopoliticamente territórios, 

que podem escoar as produções fortalecendo a economia. Finalizando com uma 

abordagem da educação instrumento de transformação social dando continuidade 

para o próximo episódio.  As entrevistas mostram de forma intercalada e através de 

uma lógica cronológica os temas que foram abordados, cada momento de interven-

ção teve uma base empírica ou científica dos entrevistados, que tiveram referências 

teóricas e/ou prática   das dificuldades e facilidades que os sujeitos encontram, suas 

características, identidades, modificações e seus, saberes, cultura, artes, vivências e 

conhecimentos. Queremos salientar a importância dos sujeitos do campo para toda 

sociedade, em fatores ambientais, econômicos e de transformação social. Trazendo 

um olhar de pertencimento a esse espaço geográfico, buscando apresentar suas ne-

cessidades como as melhorias ao acesso aos direitos básicos previstos na lei. 

Figura 3.  Imagens do 2° Episódio Documentário Sujeitos do Campo: Sujeitos do 
campo
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Fonte: Fan Page Facebook Sujeitos do Campo, 2021.

3.3.3°Episódio Documentário Sujeitos do Campo: Heróis do campo

 Nesse último episódio (Figura 4) foi novamente feita uma retrospectiva dos con-

ceitos principais dos anteriores, e logo em seguida podemos ver a professora e aluna 

do curso de Licenciatura de Educação do campo da Universidade Federal de Santa 

Maria Greice Bender,  que aborda a importância das instituições de pesquisa , ensino 

e extensão  no município e suas ótimas consequências no atendimento de jovens e 

adultos preocupados com uma melhor qualidade de ensino em nossa fronteira,  leva 

a provocações da demanda da educação do campo em um município que possuí em 

espaço territorial rural muito vasto, sendo o 2° maior do estado do Rio Grande do Sul 

, e apresentando algumas características peculiares, como o grande número de fa-

mílias assentadas e de escolas localizadas no meio rural ,  ela ressalta  a importância 

de uma educação de qualidade para as pessoas que residem no campo, levando em 

consideração o currículo, os saberes, fazeres e vivências desses sujeitos. Em se-

guida nossa 2° entrevistada desse episódio, professora, pedagoga e também aluna 

do curso de Licenciatura em educação do campo que conta sua história como aluna 

do campo  e trajetória acadêmica como professora do campo , em seguida nossa 

3° entrevistada professora, educadora do campo e estudante de pedagogia Adriana 

Fialho que apresenta sua história como uma apaixonada pela profissão e pelo seu 

ofício de educadora , logo professora, pedagoga, psicopedagoga , e ex-aluna do 

campo Gabriele Carvalho que conta sua história como docente da escola onde foi 
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aluna que fica localizada na comunidade de sua família , em seguida a professora , 

pedagoga do campo , ex- aluna do campo, assentada da reforma agraria e supervi-

sora da única   escola estadual localizada no campo do município Marilene Cupsinski 

, que conta sua trajetória da vida  como personagem dos movimentos sociais e da 

luta pela educação, as professoras contemplam suas práticas pedagógicas, seus 

interesses em  uma melhor qualificação, a busca em transformar a educação do cam-

po através de projetos e pesquisas que resolvam situações problemas , procuram 

promover e incentivar o desenvolvimento, a partir do seu trabalho feito com amor e 

dedicação, levando seus alunos a conscientização e criticidade, respeitando a diver-

sidade e adaptando suas práxis  para o sustentável e agroecológico, favorecendo a 

permanência e valorização da identidade campesina e dos povos.   A participação de 

professores, que retrataram suas histórias, sendo que cada um teve uma pauta que 

abordado uma ideia que refletiu na melhoria dessa educação. Tais tem uma história 

peculiar como: moram no campo e são professores, moravam no campo e saíram 

para estudar se formaram e retornaram, produzem material de estudo e pesquisa 

para solucionar problemas através de projetos que funcionam efetivamente, lutam 

por uma educação de qualidade para os alunos. Incentivando novos alunos e suas 

comunidades a terão uma esperança e lutarem pelo seu espaço, continuando com 

seus hábitos que contribuem para uma sociedade mais humana. 

 A reflexão de uma educação transformadora para classes populares, enfatizan-

do que é através da educação que podemos modificar a vida das pessoas, e como 

podemos valorizar os agricultores familiares na sua caminhada para uma econo-

mia solidária, uma técnica agroecológica que respeita a natureza e´´ freiar´´ o êxodo 

rural que prejudica o desenvolvimento econômico. Mostrando que em momentos de 

pandemia as pessoas que produzem seu alimento de forma sustentável têm uma vida 

mais saudável e tranquila. Preocupam-se com as próximas gerações. Também como 

é importante valorizar os sujeitos do campo como pessoas com uma função social 

essencial para vida em sociedade, ricos em cultura, conhecimento e experiências. 
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Figura 4. Imagens do 3°Episódio Documentário Sujeitos do Campo: Heróis do campo

Fonte: Fan Page Facebook Sujeitos do Campo, 2021.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os documentários após quatro meses de lançamento tiveram bom alcance de 

visualizações, sendo no primeiro, segundo e terceiro episódio obtiveram 1414, 1008 

e 3977 pessoas, respectivamente. 

 Os materiais didáticos interdisciplinares no formato documentários para fazer 

Canal de Youtube permitiram ampliar as possibilidades de reorganização do trabalho 

pedagógico no ensino remoto além de democratizar do ensino remoto de qualidade 

e intensificar as relações entre Universidade e comunidades rurais escolares de San-

tana do Livramento, possibilitando a troca de saberes e experiências. 
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