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RESUMO 
 
 
 
 

Esta dissertação tem por objetivo descrever e analisar dispositivos legais e 
avaliações referentes a um Projeto desenvolvido em parceria entre uma escola pública 
paulista e organismos nacionais/e internacionais, entre 1998 e 2002, bem como suas 
implicações em relação à função social da escola contemporânea, segundo o sentido 
atribuído ao conceito de “autonomia” (institucional e individual) declarado em discursos 
disseminados pelos especialistas, na difusão de agendas políticas. 

Norteia a pesquisa a hipótese de que tais parcerias de natureza público-privadas, 
montando um considerável aparato de assistência técnico-financeira e pedagógica em 
torno de projetos propostos, parecem trazer contribuições (objetivas e subjetivas) para 
que escola e indivíduos se adaptem à estrutura social vigente, por meio de uma 
“autonomia outorgada”, comprometendo a função social das instituições públicas de 
ensino em direção à formação do pensamento crítico e autônomo. Assim, contradizem o 
que é declarado nos discursos que as justificam. 

A análise documental e seu cotejamento com os dados advindos de entrevistas 
semi-estruturadas (com dois representantes do Projeto avaliado) foram realizados no ano 
de 2005, tendo por base teórica estudos de pensadores da Teoria Crítica da Sociedade, 
em especial, Adorno (1955, 1972 e 1995), Horkheimer & Adorno (1973 e 1985) e 
Marcuse (1982), sobretudo pelas contribuições para a discussão referente à ideologia da 
racionalidade tecnológica e da educação. Contribuições de Popkewitz (1997), trazendo o 
conceito de “retórica da participação”; Arantes (2000), com o conceito de “deslize 
semântico” e Rosenfield (2004), com o conceito de “autonomia outorgada”, também 
foram fundamentais.  

Confrontando as avaliações realizadas pelos diferentes parceiros, observou-se 
como resultado, um discurso ideológico ambíguo sobre a autonomia, tanto na gestão 
escolar, quanto na formação do indivíduo, composto por um aparente consenso, por meio 
do qual termos e práticas gerados nos movimentos sociais tendem a ser ressignificados 
pelos técnicos de agências nacionais e internacionais de forma homogeneizante, na busca 
de serem transformados em políticas públicas.  

 
 

Palavras-chave: Função da Escola; Parcerias; Avaliação; Agências internacionais. 
 
 
 

 



FERREIRA, Solange Antonia. 2006. Social function of the school and public-private 
partnerships: evaluations of a project accomplished between 1998 and 2002. 
Dissertation (Master's degree in Education). São Paulo: Program of Postgraduate Studies 
in Education: History, Politics, Society of Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
– PUC-SP.   
   
   
 

ABSTRACT 
   
 
   

This dissertation aims to describe and analyze legal devices and evaluations 
regarding a Project developed in partnership between a public school from São Paulo 
and national and international organisms, between 1998 and 2002, as well as their 
implications in relation to the social function of the contemporary school, according to 
the meaning attributed to the “autonomy” concept (institutional and individual concept) 
declared in speeches disseminated by the specialists, in the diffusion of political agendas.    

The research is orientated by the hypothesis that the partnerships from public-
private nature, assembling a considerable technical-financial and pedagogic apparatus of 
assistance for proposed projects, seem to bring structural contributions (objective and 
subjective contributions) so that school and individuals would adapt to the current social 
structure, through a “granted autonomy”, endangering the social function of the public 
teaching institutions towards the formation of the critical and autonomous thought. 
Therefore, they contradict what is declared in the speeches that justify them.    

The documental analysis and its confrontation with the data from semi-
structured interviews (with two representatives of the evaluated Project) were 
accomplished in 2005, having as a theoretical basis studies from the Critical Theory of 
the Society thinkers, especially Adorno (1955, 1972 and 1995), Horkheimer & Adorno 
(1973 and 1985) and Marcuse (1982), essentially for their contribution for the discussion 
regarding the ideology of the technological rationality and the education, as well as from 
authors as Popkewitz (1997), bringing the concept of “rhetoric of participation”; Arantes 
(2000), with the concept of “semantic lapse” and Rosenfield (2004) and her concept of 
“granted autonomy.”    

Confronting the accomplished evaluations by the different partners, we observed 
as a result an ambiguous ideological speech on the autonomy, as in the school 
administration, as in the individual’s formation, composed by an apparent consensus, 
through which terms and practices generated in the social movements tend to receive 
new meanings by the technicians of national and international agencies in an 
homogeneous way, in the search of being changed in public politics.    
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     Fundo 
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INTRODUÇÃO 
 
 
1. O interesse pela pesquisa, o campo empírico, a temática e o problema 
                                

  Esta pesquisa nasceu de um mal-estar colocado em palavras apenas na ocasião 

de meu ingresso como aluna do Curso de Mestrado no Programa de Estudos Pós-

graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUC-SP. Foi no segundo 

semestre de 2003 que iniciei alguns traços do que se revelou como tema a ser 

investigado e nutrido tanto pelas discussões instigadas nas aulas, leituras e encontros 

com os mestres, quanto pelas inquietações que já se apresentavam, constantemente, 

como frutos de minhas vivências formativas e profissionais. 

A escola pública da qual também pude colher memórias educativas estendidas 

no tempo e no espaço em toda a década de 1980 (período em que cursei os, então, 1º e 

2º graus) se tornou alvo de minhas indagações em diversos momentos: 
 

• Desde quando fui professora do ensino básico em escolas públicas da periferia 
de São Paulo numa trajetória que abrange dois períodos: o de uma breve mas 
intensa experiência de três semestres - após obter a hoje inexistente licenciatura 
curta em ciências, cursada (por mim) em uma instituição da rede privada de 
ensino; além de um outro período de quatro anos lecionando, ao retornar de um 
temporário afastamento por conta de minha graduação em ciências sociais 
realizada numa universidade pública (formação que culminou num trabalho 
monográfico sobre arte-educação, devido aos questionamentos referentes à 
função social da escola já emergirem, desde então, como campo investigativo). 

 

• Movida pela militância na procura de alternativas de transformação da escola 
pública, concomitantemente à docência exercida em parte do segundo período 
citado, fui responsável por um projeto social de geração de renda para trinta 
jovens, desenvolvido não na escola, mas buscando parcerias com a mesma1; no 
momento seguinte, sob a vigência de um contrato de nove meses, monitorei oito 
projetos sociais na zona sul de SP - realizados por ONGs e/ou instituições 
religiosas, que também deveriam incentivar parcerias público-privadas (e com 
escolas) - financiados, assim como o projeto coordenado por mim, pelo concurso 
promovido pelo Programa de Capacitação Solidária (PCS)2. 

  

                                                 
1 Com o término dos cinco meses de duração de tal projeto, diante da falta de financiamento e de espaço 
físico para a continuidade das atividades orientadas pelo que denominamos de arte-educação-histórico-
ambiental, foi firmada parceria com um sindicato que nos cedeu uma saleta onde montamos uma oficina 
de papel reciclado, na qual também foram produzidos outros artesanatos na busca de comercialização 
para a obtenção de renda, já que todos os envolvidos (jovens e coordenadores) permaneceram ao longo de 
um ano, até o encerramento destas atividades, como trabalhadores voluntários. 
2 Inciativa que, embora não se declarando, era dissidente dos denominados Programas “Comunidade 
Solidária” e “Alfabetização Solidária”, implantados nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, e 
orientados direta/ou indiretamente pela antropóloga e então primeira dama Ruth Cardoso.  



 

 

2

Nos variados dispositivos legais que chegavam às escolas para convocá-las a 

abrirem canais ao fomento de ações parceiras (instaurando, além de iniciativas como as 

mencionadas, os denominados programas “Parceiros do Futuro” e “Escola da 

Família”, por exemplo) eram disseminados todo um repertório discursivo e práticas que 

muito me provocaram.  

Como o apresentado, de forma militante (embora sempre desconfiada devido a 

tais medidas estarem sendo expedidas pari passu às políticas de privatização de órgãos 

públicos encaminhadas ao longo dos anos 90), a princípio me vi “seduzida” pelos 

chamamentos à “responsabilidade social” (ou cidadã) para trabalhar com o 

“protagonismo juvenil” pautada na arte-educação - “encantamento” comumente 

ocorrido com inúmeros atores sociais na/ou fora da escola.  

Todavia, quando ainda estava em tal imersão, porém já mantendo um necessário 

“olhar” distanciado, percebi o quanto projetos vindos de modelos reformistas 

descentralizadores gradativamente iam sendo acolhidos pelas escolas de forma 

pragmática e imediatista, como algo aparentemente consensual em sua forma e 

conteúdo, sem, no entanto, serem problematizados por uma reflexão crítica direcionada 

à estrutura social vigente.  

Ou seja, nenhuma discussão sobre as finalidades dessas políticas educativas - ou 

sobre a concepção de conhecimento pautada por elas - era levantada, já que as 

preocupações se reduziam aos meios mais eficazes para operacionalizar a reivindicada 

“participação” da comunidade (ou da “sociedade civil”) nas unidades escolares (UEs), 

condizentes com os desígnios de uma “gestão democrática” e “autônoma”, na formação 

de “cidadãos produtivos”, “críticos” e “autônomos”.  

Ao contrário, por parte das UEs, apenas eram divididos os trabalhos tanto para 

as contratações de prestadores de serviços (que, de forma silenciosa, freqüentemente 

aconteciam revestidas pelo clientelismo) e implementação de trabalhos voluntários e de 

projetos quanto para a adequação da educação escolar às reformulações curriculares 

necessárias à integração do indivíduo na “sociedade do conhecimento”, demandada por 

um “mundo globalizado”, “competitivo” e em constante “inovação tecnológica”. 

Em 2003, devido à compreensão de que a avaliação de parcerias (ou de projetos) 

se apresentava, por um lado, como um elemento centralizador para um Estado em plena 

descentralização (ou desconcentração) de tarefas, e, de outro, como uma constante fonte 

alimentadora de bancos de dados (e de bases estatísticas) com informações para 
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organismos nacionais e internacionais mapearem onde, como e quanto investirem na 

educação, uma questão preliminar a ser pesquisada me chamou a atenção, qual seja:  
 

• Partindo do pressuposto de que as parcerias na escola são avaliadas (inclusive, 
muitas delas, com o assessoramento/ou contratação de especialistas de agências 
nacionais e/ou internacionais), questiona-se: Que espécie de avaliação foi 
realizada em função de um Projeto desenvolvido numa UE paulista em parceria 
com práticas consideradas alternativas, existentes, mas pouco incluídas nas 
tradições dos sistemas públicos de ensino, por se pautarem numa gestão 
compartilhada? 

 
Se houve certa dificuldade, em algumas das tentativas, em encontrar um projeto 

que atendesse tal perfil (ou seja, que já tivesse sido avaliado por atividades efetivadas 

numa UE da grande SP, consideradas inovadoras pelos envolvidos)3, após os contatos 

travados com o representante da ONG parceira (e incentivadora do Projeto encampado 

pela escola alvo deste estudo), e com a diretora desta UE enfocada, oportunidades se 

abriram para a pesquisa, em virtude dos desdobramentos dos trabalhos de campo 

realizados. 

Na verdade, já num primeiro encontro investigativo agendado com tal 

representante da ONG, obtive a informação de que aconteceria, em maio de 2004, em 

Buenos Aires, um Seminário de avaliação e de encerramento de um programa 

denominado “Iniciativa de Educación Básica Comunidad de Aprendizaje”, do qual o 

Projeto desenvolvido na escola alvo fazia parte juntamente com outros treze projetos de 

nove países da América Latina e Caribe (selecionados e financiados pela Fundação 

Kellogg com o apoio técnico-pedagógico do IIPE-UNESCO/Buenos Aires, também 

promotores do evento citado). 

A partir das impressões registradas, das nove publicações trazidas4, da 

repercussão deste Seminário específico (do qual participaram técnicos de organismos 

nacionais/e internacionais, além de dois representantes de cada um dos projetos - dentre 

eles, a diretora da UE alvo deste estudo), ou seja, diante da inesperada extensão tomada 

pelo Projeto em razão de sua inserção nesta iniciativa, dois outros fortes elementos 

afloraram para serem questionados: o primeiro se refere ao papel exercido pelos 

                                                 
3 Realizou-se o levantamento de inúmeros projetos tanto no site da ABONG (Associação Brasileira das 
Organizações não-governamentais), como no Banco de Dados da associação do referido PCS. Neste 
segundo, de 136 projetos expostos em fins de 2003 numa listagem com suas respectivas informações para 
contato, foram selecionados três, dos quais, sondados via telefonemas, chamou a atenção o escolhido.    
4 Dentre as quais, quatro destas publicações do IIPE eram referentes à Iniciativa mencionada. Também é 
preciso dizer que estes materiais foram conseguidos em virtude da valiosa oportunidade em assistir tal 
evento, proporcionada, em parte, pelo empenho do representante da ONG (a quem muito agradeço) em 
interceder junto à UNESCO para que fossem cobertos os meus gastos com a estadia. 



 

 

4

especialistas na capacitação, acompanhamento e avaliação de programas realizados em 

parcerias público-privadas; e o segundo se refere aos sentidos atribuídos ao conceito 

“autonomia” (institucional e individual) expressos nos discursos oficiais/e “oficiosos” 

justificadores de tais parcerias. 

 Contudo, é preciso especificar que o campo empírico desta pesquisa foi uma 

Escola Pública Paulista de Ensino Médio e Técnico (EPEMT) que, entre 1998 a 2002, 

manteve parceria, ao nível local, com seis organizações – uma ONG, uma Ação 

Comunitária Paroquial, uma Associação Educativa, um Núcleo Cultural, um Fórum da 

Educação e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (além dos dois organismos 

externos citados). 

Assim, a escolha desse Projeto nesta escola concreta, decorreu do fato do mesmo 

já ter passado pelo processo avaliativo (critério 1). Porém, outro motivo de escolha 

esteve vinculado às afirmativas registradas nos documentos de avaliações internas 

coletados, de que o Projeto resultou em ricas experiências de aprendizagem a partir de 

seu objetivo central: o de “gerar novos sentidos para a educação escolar” - conforme 

consta em seu relatório de autoavaliação, redigido em 2003 (critério 2).    

Advindas deste segundo motivo, as relações de forças estabelecidas entre os 

especialistas (das agências internacionais parceiras - inclusive junto ao Banco Mundial - 

e dos organismos governamentais ou não governamentais nacionais envolvidos) foram 

ganhando destaque em suas avaliações (explicitadas especialmente na repercussão de tal 

Seminário), por evidenciarem certas ambigüidades típicas do discurso expresso em 

agendas de políticas educativas dos anos 90 (critério 3). 

Em síntese, como conseqüência de minhas experiências vivenciadas (tanto em 

escolas a partir de 2000 - as quais já se distinguiam notavelmente em termos de gestão e 

de normas curriculares das que lecionei em 1992 -, quanto em ONGs até fins de 2002) 

e, principalmente, por conta dos estudos para o Mestrado, tomaram um vulto ainda mais 

inquietante como um problema a ser pesquisado, as questões relacionadas não somente 

à temática ligada aos contornos dados às UEs pelas reformas educativas correntes, mas 

à sua função social na formação do indivíduo, sobretudo, face aos sentidos atribuídos ao 

conceito de “autonomia” (institucional e individual) declarado nos discursos 

propagados: 

 

 



 

 

5

a) De um lado, em documentos oficiais de circulação interna às UEs e,  
 
b) Por outro, em avaliações de projetos (ou de iniciativas) expressas por técnicos 

nacionais e internacionais em publicações e/ou em pronunciamentos avaliativos 
de/em eventos difusores de agendas. 

 
  No desenrolar da pesquisa, junto aos documentos citados, tais avaliações foram 

se consolidando como férteis fontes de investigação. Como suporte de um possível 

exercício crítico sobre a função da escola contemporânea (especialmente quando 

considerado os dados advindos também de entrevistas), elas podem trazer à tona 

aspectos das proposições políticas dos programas educativos em curso, expressando, 

com base no caráter ambíguo inerente aos seus discursos, o conteúdo ideológico da 

racionalidade tecnológica declarada como “mentira manifesta” neles subjacentes, 

segundo o conceito de ideologia especificado por Marcuse (1982) e por Adorno (1972). 

  Desse modo, o problema de pesquisa foi redefinido em três questões 

convergentes: 

• Que implicações para o formato de uma escola pública paulista e para a sua 
função social na formação do indivíduo o contexto de parcerias público-privadas 
traz, pautado nas concepções de “autonomia” (institucional e individual) dos 
diferentes parceiros?  

 

• Qual espécie de avaliação se faz sobre parceria? 
 

• A que necessidades tais parcerias e as suas avaliações por especialistas 
nacionais/e internacionais vêm atendendo?  

 

 

2. O contexto numa primeira aproximação  
 

As problemáticas educacionais, neste início de século XXI, tomam parte no 

contexto neoliberal conhecido como uma nova fisionomia apresentada pelo sistema 

capitalista, o qual, com a finalidade da obtenção do lucro, busca reduzir os direitos 

sociais às relações de mercado. Assim, tal sistema não só é capaz de gerar a produção de 

bens materiais e espirituais para o conforto humano (num patamar de alcance jamais 

visto num outro período), como possui, por outro lado, o poder de alijar o maior número 

de pessoas do usufruto desses bens, pelas contradições de uma estrutura injusta que 

reproduz, por meio das instituições sociais e da indústria cultural (que exibe padrões de 

vida a serem consumidos), as desigualdades de classe, gênero e raça/etnia, tão 

solidificadas em nossa cultura ocidental. 
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Na década de 1990, como afirma Coraggio (1998, p. 78), intensificam-se as 

reformas neoliberais encaminhadas por estratégias definidas pelas agências 

internacionais – Banco Mundial (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – as quais “[...] exercem um forte poder 

econômico, [...] com influência para impor ou sugerir, com grande dureza, as políticas 

para os governos da América Latina [e demais países endividados]”. 

No âmbito da operacionalização das diretrizes políticas na esfera educacional 

latino-americana, dentre outros organismos onusianos, é de fundamental importância 

investigar o suporte técnico-pedagógico e/ou financeiro exercido, por exemplo, pela 

CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) e pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura); com esta última, por sua vez, expandindo os seus 

trabalhos de pesquisa, assessoria e divulgação por meio do quadro de especialistas 

componentes do IIPE (Instituto Internacional de Planejamento da Educação), órgão 

integrante de sua organização. Outro aspecto a ser destacado no suporte formativo e/ou 

financeiro dado por estes órgãos externos (por meio dos trabalhos de seus técnicos) aos 

programas educacionais refere-se à atuação destes junto às denominadas “empresas 

cidadãs” também empenhadas em tal suporte (porém trazendo a marca da filantropia e 

da “responsabilidade social”), como no caso em estudo, o oferecido pela Fundação 

Kellogg. 

Nesse sentido, na difusão de uma agenda global, redesenhando suas atribuições 

através de ajustes advindos de políticas compensatórias no setor público, o Estado 

redefine os seus papéis, participando da construção das orientações pautadas pelas 

agências multilaterais, o que resulta no lançamento de novas bases na gestão dos órgãos 

públicos para a implantação de seus projetos políticos.  

Assim, as decisões estatais (conjugadas pelo discurso, disseminado pela mídia e 

pela imprensa oficial, da necessidade da melhoria da qualidade de vida nos países em 

desenvolvimento nas áreas da educação, saúde e/ou meio ambiente) acabam por seguir 

determinações do mercado mundial, já que se encontram atreladas aos investimentos de 

tais agências destinados aos setores mencionados, tendo-os como parâmetros de solução 

para os seus males. No entanto, Coraggio (1998, p. 79) alerta que, 
 
Quando os especialistas do Banco Mundial nos dizem o que há de fazer com a 
educação, para compreender seus conselhos é necessário recordar que detrás de seu 
diagnóstico de sistema educativo está aquele objetivo estratégico: reduzir o Estado, 
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fazer com que seu peso na economia e na sociedade seja o menor possível. Por isso é 
tão enfático o Banco na eficiência.  

 
Como conseqüência das estratégias destes organismos, as representações 

referentes a um Estado enfraquecido diante do atendimento às demandas sociais 

ganham espaço na opinião pública, traçando a perspectiva de que o caminho para o 

desenvolvimento econômico deve passar, necessariamente, pela privatização ou 

municipalização dos seus serviços e, principalmente, pela racionalização de suas 

estruturas. Num Estado mínimo, porém regulador, segundo as agências, a racionalização 

de instituições públicas deve ser máxima, para que alcance a diminuição de seus custos.  

Em tais discursos hegemônicos, no que se refere à área educacional, as escolas 

públicas aparecem, por um lado, como incapazes de propor soluções para os seus 

inúmeros problemas e, como reflexo de um Estado ineficiente, não deixa de dar sinais 

de um modelo fracassado. No entanto, por outro lado, segue exercendo a função 

ideológica no oferecimento de uma “educação para o trabalho”, assumindo-se ainda 

como “antídoto ao estigma ‘situação de risco’” e ao “desvio social”, adotando a imagem 

(ou a forma simbólica) de redentora no combate à pobreza, por via da “escolarização, 

[d]o trabalho comunitário e [d]a participação” - conforme o estudo de Silva (2005). 

Estando na linha de frente da racionalização das estruturas intermediárias do 

estado – Secretarias de Educação (SE) e Diretorias de Ensino (DE) – as escolas 

públicas, em sua autonomia relativa, são conduzidas à descentralização e 

desburocratização de sua gestão (tanto nas dimensões pedagógica e administrativa 

quanto na financeira), de forma a garantir um ensino de acordo com os ditames de um 

melhor padrão de qualidade, eqüidade e eficiência.   

Em decorrência disso, é outorgado para as escolas (e espera-se delas) a 

promoção da “democratização” de sua gestão (como sinônimo de uma “gestão 

autônoma” ou “gestão participativa”), sintonizada com modelos pedagógicos 

identificados por técnicos da educação como inovadores, implantados por propostas 

curriculares flexíveis (com conteúdos contextualizadores e interdisciplinares, e com 

práticas metodológicas “alternativas”).  

Logo, a ênfase na operacionalização de tais propostas que abarque as “novas 

funções para a escola”, incide na busca constante de uma maior participação como 

exercício de autonomia dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da UE, passando pela participação da comunidade escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes, até, fundamentalmente, o estabelecimento de 
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“Alianças efetivas entre os setores [governos, ministérios, secretarias, escolas, ONGs, 

sociedade civil, empresas privadas filantrópicas, fundações e agências internacionais] 

contribuindo para o planejamento, implementação, administração e avaliação dos 

programas de Educação Básica” – segundo consta no artigo 7º da Declaração Mundial 

de Educação para Todos (EPT); texto que lança as bases para os Planos Decenais e 

Nacionais de EPT, voltados para os nove países mais populosos do mundo (e líderes no 

índice de analfabetismo)5 entre os 155 que participaram da Conferência Mundial de 

EPT (ocorrida em Jomtien, Tailândia, em 1990), promovida pela UNESCO, UNICEF, 

Banco Mundial e PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) – 

como menciona Torres (1994 e 2001a). 

Após dada a largada para o período conhecido como a “década da educação”, 

em 1992 a CEPAL e a UNESCO publicam Educación y Conocimento: Eje de la 

Transformación Productiva con Equidad, documento que “[...] esboçava as diretrizes 

para ação no âmbito das políticas e instituições que pudessem favorecer as vinculações 

sistêmicas entre educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da América 

Latina e Caribe” (Moraes, 2002, p. 63).  

Para Moraes (2002), as recomendações da CEPAL e da UNESCO, que 

marcadamente foram reiteradas pelos demais organismos multilaterais, consistiam em 

enfrentar os desafios da competitividade e da construção de uma “moderna cidadania”, 

o que só seria alcançado, segundo ela, mediante uma ampla reforma dos sistemas 

educacionais e de capacitação dos profissionais da região, como artifício para a geração 

de capacidades endógenas para o aproveitamento tecnológico dos países desenvolvidos.  

Ainda como indica Moraes (2002), a “moderna cidadania” (ou a “cidadania 

produtiva”) seria preparada na escola, cujo acesso deveria ser universalizado, ao menos 

no ensino fundamental, a fim de que a população apreendesse os “códigos da 

modernidade”, definidos como sendo o conjunto de conhecimentos e destrezas 

necessários para participar da vida pública e desenvolver-se produtivamente na 

sociedade capitalista moderna. Como uma espécie de tradução das denominadas 

Necessidades Básicas de Aprendizagem (NEBAS) apresentadas como demandas em 

Jomtien a autora observa que: 

 

                                                 
5 Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão (BRASIL. MEC, 1993, 
Plano Decenal de Educação para Todos).  
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Essas capacidades seriam as requeridas para o manejo das operações aritméticas 
básicas, a leitura e compreensão de um texto escrito, a comunicação escrita, a 
observação, descrição e análise crítica do entorno, a recepção e interpretação dos meios 
de comunicação modernos e participação no desenho e execução do trabalho em grupo. 
O documento enfatizava ao máximo, os resultados da aprendizagem. Em sua avaliação 
os resultados para o desempenho no mercado de trabalho e os esperados para o 
desempenho da cidadania tendem a convergir e coincidir. Esse corpo comum de 
aprendizagens requeridas baseia-se no domínio de códigos culturais básicos da 
modernidade e no desenvolvimento das capacidades humanas para resolver problemas, 
tomar decisões e seguir aprendendo, e constitui o padrão de medidas para avaliar o 
desempenho dos currículos e a eficácia das metodologias aplicadas no processo 
pedagógico (Moraes, 2002, p. 64). 

   
Paiva & Warde (1992, p. 15), analisando o novo paradigma de desenvolvimento 

do país e centralidade do ensino básico pautados neste mesmo documento mencionado 

(o qual, segundo as autoras, no que se refere ao âmbito da abrangência internacional 

possui uma dimensão diferenciada do “estruturalismo cepalino” ou da “economia da 

educação” que circulava no período do pós-guerra), atentam para que tais paradigmas, a 

despeito das críticas que recebem, são: 
 
Festejados em meios intelectuais latino-americanos como a expressão mais avançada de 
um projeto alternativo ao “neoliberalismo não contextualizado”; [ainda] os novos 
documentos estratégicos da CEPAL [e da UNESCO], partem de uma idéia central e 
articulada das demais: “a incorporação e difusão deliberada e sistemática do progresso 
técnico constituem o pivô da transformação produtiva e de sua compatibilização com a 
democracia política e com uma crescente eqüidade social.” Para promovê-la no 
continente a proposta sobreleva o fortalecimento da base empresarial e da infra-
estrutura tecnológica, crescente abertura internacional e, muito especialmente, 
formação de recursos humanos e incentivo a todos os mecanismos que favoreçam o 
acesso e a geração de novos conhecimentos. Em conexão, delineiam-se os objetivos 
[...]: consolidação e aprofundamento da democracia, da coesão social, da eqüidade, 
da participação, enfim, da moderna cidadania e compatibilização entre as 
aspirações de acesso aos bens e serviços modernos e a geração/elevação da 
capacidade de competir internacionalmente [...]. [Grifos meus] 

   
 Por meio de reuniões avaliativas do Programa de Educação para Todos 

(PEPT), visando a difusão de tal agenda para as reformas educativas da América Latina 

e Caribe, a UNESCO, segundo Moraes (2002), passa a delinear a educação para o 

século XXI, balizada pelos quatro recorrentes pilares: “aprender a aprender, aprender a 

ser, aprender a fazer e aprender a comunicar”, reafirmando-os sob a ênfase dada à 

perspectiva da aprendizagem ao longo da vida (ou da “educação permanente”), bem 

como da aprendizagem “não formal” (ou da “educação  extra-escolar”) - corolários do 

discurso da formação do “cidadão produtivo”, “crítico” e “autônomo”.  

No entanto, destaca-se que, se por um lado cabe à UNESCO traçar agendas para 

a educação moderna, por outro, como indica Torres (2004, p. 3), ela pode ser vista como 
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“[...] um ator menor, com débil legitimidade técnica e sem recurso, até fins de 90 e 

inícios deste século”, pois, segundo a autora, ela passa a exercer um papel secundário 

devido ao espaço ocupado pelo Banco Mundial e pelo BID no financiamento de Planos 

no âmbito educacional, especialmente após a reunião de avaliação da década da EPT, na 

cidade de Dakar, em 2000. 

Apesar de não ter sido efetivamente implantado, é relevante lembrar que, em 

1993, foi lançado o Plano Decenal de EPT (Brasil, MEC, 1993), o qual reproduzia em 

suas linhas e entrelinhas as indicativas fixadas em Jomtien, cuja matriz já revelava, 

tanto um enfoque na educação básica (traduzido no plano brasileiro como medidas 

principalmente para o ensino fundamental) quanto na importância do fortalecimento e 

ampliação das parcerias no campo educacional.  

Por conseguinte, estes aspectos também são evidenciados no Plano Nacional de 

EPT (Brasil, MEC, 2001), no qual são definidos objetivos e metas para todos os níveis 

(infantil, fundamental, médio e superior) e modalidades de ensino (educação de jovens e 

adultos, educação a distância, educação profissional, educação especial e educação 

indígena). Dentre as várias medidas, constam no plano: a reafirmação da utilização dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e outros dispositivos já presentes na Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9394/96 - e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN). Além de indicativas para a confecção de planos 

municipais e estaduais; e para o desenvolvimento de Sistemas Nacionais de Avaliação 

(SNA) e de Informação (SNI) - objetivando o acompanhamento e controle institucional 

e social do plano, conforme Cury (1996, 1998 e 2002), Moreira (1995, 1997 e 2000), 

Saviani (2000) e Silva Jr. (2002). 

 Inserido no movimento expresso por este contexto que acaba por marcar o 

formato e as funções da escola contemporânea, o que Martins (1999, p. 71) denomina 

de “política do conhecimento” parece, então, vir aparecendo, segundo ela, pragmática e 

abstratamente, como eixo condutor passível de ser implementado pelos países 

requisitados a promover reformas no setor educativo. Também sobre a concepção de 

conhecimento (pautada no desenvolvimento de “competências e habilidades”) e a sua 

relação com a educação formal e “informal” como elementos balizadores dos discursos 

que atendam às novas exigências do mundo produtivo, para Martins (1999, p. 71): 
 

[...] convém destacar, no âmbito das propostas, a importância que determinados temas 
vêm adquirindo dentro de projetos curriculares, configurados, sedutoramente, a partir de 
argumentação fundamentada na teoria da Psicologia piagetiana (Coll, 1996), acerca da 
necessidade de se (re) construir comportamentos e identidades coletivas que atendam às 
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exigências da reorganização do sistema produtivo social, reintroduzindo, nos sistemas 
de ensino, uma discussão sobre ética, valores morais e religiosos.  
 
Conforme a autora, os temas: “Educação para a paz, Educação para a cidadania, 

Educação para a igualdade de oportunidade entre os sexos, Educação sexual, Educação 

para o consumidor, Educação ambiental, dentre outros”, acabam por participar da 

composição do currículo escolar, como ocorreu na Espanha, e, depois, de forma 

semelhante, no Brasil, com os PCN. No entanto, ela adverte que as graves questões 

sociais de classe, gênero e raça/etnia que tencionam as relações de poder entre os 

diversos grupos, estão presentes em tais discursos, mais na perspectiva de administrá-

los do que de questioná-los critica e historicamente. 

Assim, subjacente a tais perspectivas em relação à concepção de conhecimento 

demandado das escolas, encontra-se uma política educacional que, conforme Peroni & 

Adrião (2004, p. 1): 

 
[...] vem, ao longo dos últimos anos, sofrendo modificações em sua pauta de debates e 
redefinindo, na prática, questões pactuadas pelos educadores no período correspondente 
à década de 1980.  Conteúdos atribuídos à descentralização, autonomia e à 
participação, que foram, naquele período, as bases do debate sobre a gestão 
democrática da educação, hoje pouco tem de democráticos, na medida em que se 
inserem em práticas governamentais de destituição de direitos. [Grifos meus] 
 

2. 1. Algumas pesquisas sobre parcerias no campo educacional  
 

Sobre parcerias no campo educacional, como expressões das políticas públicas 

brasileiras na década de 1990, alguns estudos acadêmicos advindos de dissertações e 

teses merecem destaque nesta introdução, quais sejam: Peroni (1999), Vaini (1999), Di 

Pierro (2000), Sousa (2001), Costa (2002) e Tavares (2003). Considerando suas 

especificidades quanto às questões investigadas em relação ao tema, encontramos nestes 

trabalhos, um misto de interpretações que ora se complementam, ora se contrapõem. 

Algumas vertentes em que se inserem tais investigações são descritas no estudo 

de Di Pierro (2000) sobre as políticas públicas de educação básica de jovens e adultos 

no Brasil de 1985 a 1999. Neste trabalho a autora indica várias questões para pesquisas 

futuras, dentre elas (assinalando que as reformas do Estado, da economia e da educação 

redesenham os papéis da União, dos estados e dos municípios na oferta de serviços 

educativos, redefinindo o pacto federativo e o regime de colaboração), Di Pierro (2000, 

p. 271-276) afirma que “[...] a tendência à municipalização do ensino público de jovens 
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e adultos assumiu nos anos 90 a feição dominante de municipalização”, o que, segundo 

a autora, deve ser melhor pesquisado.  

Outro aspecto que, segundo Di Pierro (2000, p. 275) deveria ser investigado, é o 

referente ao empresariado enquanto ator relevante nesse campo educativo, participando 

inclusive do financiamento e da oferta de serviços públicos de educação de jovens e 

adultos. A esse respeito a autora conclui que “[...] a focalização das políticas públicas de 

educação no ensino fundamental de crianças e adolescentes abriu amplo espaço para a 

privatização dos serviços de educação básica para jovens e adultos”. 

A diversidade dos processos de “gestão compartilhada” e as “concepções de 

parceria” e de “serviço público não estatal” envolvidos nessas práticas de co-gestão, são 

temas que também merecem, como indica a autora, um maior enfoque nas pesquisas, 

porque comportam a hipótese de que:   
 
[...] esses programas representem uma expansão de oportunidades educacionais, 
implicando um dimensionamento mais preciso do atendimento escolar, uma avaliação 
rigorosa das aprendizagens realizadas pelos educandos e seu impacto sobre outras 
esferas da vida pessoal e social (Di Pierro, 2000, p. 276).  
 
Na direção sugerida por Di Pierro (2000), porém contrapondo-se em relação à 

hipótese lançada, Vaini (1999), ao analisar a natureza da parceria de uma escola da rede 

pública municipal paulista com uma empresa privada (estimulada pelas orientações do 

Programa adote uma escola, implantado pela Prefeitura do Município de São Paulo 

desde 1993), bem como as possíveis articulações com o “Projeto de Qualidade Total” 

para a reabilitação das escolas públicas, já revelava a preocupação em verificar as 

possibilidades e os limites da construção coletiva de um currículo emancipatório, 

perguntando-se se tais relações configuravam-se em “parceria ou tutela”.  

A esse respeito, Vaini (1999, p. 1) afirma que:  
 
O desmonte da educação pública, em particular da rede paulistana, tem levado muitas 
escolas, e uma grande parcela da sociedade, a ver nas parcerias, a única saída para a 
melhoria da educação. Mas as conseqüências, como por exemplo, a falta de autonomia 
na construção do seu próprio projeto político-pedagógico [ou até uma possível 
privatização do ensino em processo], não são discutidas abertamente, levando a 
população a acreditar que qualidade só é encontrada no setor privado.  

 
Numa abordagem semelhante, o estudo de caso realizado por Sousa (2001) 

busca compreender a parceria de uma escola pública estadual com uma empresa 

privada, a partir da política implantada em 1995 pela Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo (SEE/SP) e Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
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denominada Programa Escola em Parceria, a qual igualmente estimula parcerias nas 

escolas.  

O autor conclui que o setor privado ingressa em área pública com o objetivo de 

obtenção do lucro, pois empresa e governo promovem essas políticas educacionais 

como fruto de uma condição natural das exigências do mercado, segundo a nova ordem 

tecnológica e econômica.  

Logo, assim como Vaini (1999), Sousa (2001, p. 140) alerta para que: 
 
A constatação de que o ingresso de empresas na escola contribuiu para mudanças no 
funcionamento administrativo e nas relações pedagógicas, significa que a comunidade 
precisa estar atenta aos rumos que a escola assume com essa parceria. [Já que] [...] O 
envolvimento da comunidade escolar, pais e alunos, deve ser considerado como um 
processo a ser constantemente construído e que necessita ser conquistado pela própria 
comunidade para não se deixar dominar. 

  
No entanto, no tocante às considerações finais destes trabalhos mencionados até 

aqui, enquanto Vaini (1999, p.152) finaliza o seu estudo com a questão “[...] Com 

certeza, a parceria entre a escola pública e a empresa privada trará vantagens. [...] resta-

nos indagar: vantagens para quem?”, Sousa (2001), assim como Di Pierro (2000) já 

assinalava, afirma que:  
 
As possibilidades de melhorias existentes em uma parceria são inúmeras e a 
comunidade escolar pode ser beneficiada por ela, desde que todas as instâncias da 
escola possam participar e ter clareza do objetivo a ser atingido: uma educação de 
qualidade (Sousa, 2001, p. 141). 
 

Quanto à polissemia dos termos referentes a parcerias, Sousa (2001) menciona 

que nos trabalhos publicados sobre a relação de parceria no setor educacional (Silva, 

1995; Monção, 1999 apud Sousa, 2001, p. 89) é possível verificar a existência de duas 

formas de compreensão: o conceito de parceria vinculado à associação e à participação 

dos pais na escola; e o conceito de parceria vinculado a uma idéia de associação e 

cooperação, no caso de parcerias com empresas (parcerias público-privadas), mas que, 

segundo eles, envolve relações sociais e institucionais com objetivos e metas que não 

precisam estar relacionados diretamente com a escola.  

Sobre tal concepção Sousa (2001, p. 90) se refere a Pontual (1996), Costa 

(1997), Monfredini (1997), Oliveira (1998) e Vaini (1999), indicando que estes estudos: 
 
[...] constatam o envolvimento de empresas privadas e instituições sociais como sendo 
forma de parceria construída a partir de necessidades específicas de cada instituição. A 
escola, de um lado tem procurado melhorar suas condições materiais e pedagógicas para 
efetivar seu objetivo de ensino. E a empresa, de outro lado, tem procurado melhorar a 
qualificação da mão-de-obra associando-se à escola.  
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Segundo Sousa (2001, p. 93), as parcerias apresentadas em sua pesquisa: 
 
[...] procuraram demonstrar formas diversas de a sociedade civil se relacionar com o 
Estado, suprimindo as deficiências do mesmo, segundo a ótica neoliberal, de diminuição 
dos serviços prestados, tendo como premissa o entendimento de que a lógica do 
mercado induz às formas de parcerias, reduzindo o campo de atuação do Estado. Por 
isso o poder público tem procurado nas parcerias formas de o Estado reduzir seus gastos 
e responsabilidade de atuação. 
  
Para esse autor, assim como para Vaini (1999), Di Pierro (2000) e Costa (2002), 

outra configuração de parceria pode ser notada com as ONGs que, durante as décadas 

de 80 e 90 do século XX, passam a ter um reconhecimento de seu papel político junto às 

instâncias governamentais e à sociedade.  
 
Ocupar espaços que o Estado tem negligenciado com a sua ausência parcial ou total tem 
sido a preocupação das ONGs. Como sua atuação é merecedora de reconhecimento dos 
próprios órgãos governamentais, acabam por repassar recursos para a realização de 
tarefas que o poder público não consegue atender. Isto tem gerado nas ONGs, segundo 
Gohn, o papel de intermediadores entre o poder público e a sociedade, pois elaboram, 
coordenam, organizam e fiscalizam projetos sociais que podem ou não estar 
subordinados à esfera pública estatal (Sousa, 2001, p. 96).  
 

No estudo realizado sobre a atuação de três ONGs enquanto alternativa para a 

inserção social, Costa (2002) verifica que, mesmo com a divulgação maciça da ação das 

ONGs por parte dos veículos de comunicação, enfatizando soluções de curto prazo para 

os problemas sociais, tais ações ainda são bastante restritas, pois, segundo o autor, foi 

observado que as ONGs enfrentam muita dificuldade para se tornarem uma alternativa 

de inserção social no contexto brasileiro, dada a precariedade com que funcionam, e à 

falta de recursos financeiros, de estrutura logística e de recursos humanos.  

Costa (2002) afirma que o Estado não pode transferir às ONGs a 

responsabilidade por políticas públicas sociais, até porque, ao se referir a uma das 

estudadas por ele, envolvida em casos de irregularidades no uso de verbas repassadas 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), constata que não são todas que merecem 

ser parceiras do Estado, quando se trata de políticas sociais que visem a reduzir os 

níveis de “exclusão” social.  

Por outro lado, Costa (2002, p. 157) alerta ainda que: 
 

[...] embora as ONGs não sejam a única forma de inserção social para os excluídos no 
Brasil, ainda que o Estado tente transferir para elas algumas ações, sem resultados 
satisfatórios, a sociedade deve fortalecer o trabalho daquelas que estão atuando de 
forma séria e responsável na transformação social. Mas as ONGs, em hipótese alguma, 
devem abdicar da sua autonomia.  
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Especificamente em relação ao termo descentralização, Peroni (1999, p. 264), 

ao verificar o modo como estavam se materializando, na política educacional, as 

reconfigurações do papel do Estado nos anos 90, tendo como pressuposto o fato de que 

ela não é, simplesmente, determinada pelas mudanças que estão ocorrendo nestas 

redefinições, mas é parte constitutiva dessas mudanças, já constatava que:  
 
[...] a redefinição do papel do Estado está se materializando nessa política, 
principalmente através de dois movimentos: 1. de contradição Estado mínimo/Estado 
máximo, que se apresenta nos processos de centralização/descentralização dos projetos 
de política educacional [o que está ligado à manutenção do controle e não a um 
descontrole por parte do Estado]; [e] 2.  no conteúdo dos projetos de descentralização. 
 

Neste ponto, a autora se refere à complexidade do termo “descentralização” em 

se tratando de políticas sociais no período histórico analisado, assim como à dificuldade 

de se discutir o termo em si, cuidando para não desvinculá-lo do tempo e do espaço, 

percebendo que tal discussão é construída no embate entre forças que defendem projetos 

de sociedade e de educação antagônicos.  

Peroni (1999, p. 83) ressalta também que “[...] a descentralização restrita ao 

aparelho do Estado passa de uma esfera para outra de governo, mas também significa a 

descentralização do aparelho do Estado para a sociedade mediante os processos de 

privatização, terceirização e publicização”. 

Complementando esta primeira amostra de trabalhos sobre o tema, podemos 

identificar o termo descentralização utilizado, tanto para denominar a ocorrência de uma 

municipalização (enquanto fato advindo do processo de descentralização das 

responsabilidades estatais frente às demandas educacionais, quando há a transferência 

das mesmas para os municípios: Vaini, 1999; Di Pierro, 2000; Sousa, 2001; dentre 

outros), quanto para inferir o termo de acordo com o significado atribuído por Tavares 

(2003), ao investigar a proposta de descentralização no sistema educativo do estado de 

São Paulo, cujo enfoque ressalta o discurso e as práticas do modelo estratégico de 

gestão autônoma para as Diretorias de Ensino (DE), neste início de século. Segundo 

Tavares (2003, p. 9): 
 
[...] a reforma do Estado em andamento redefine as responsabilidades do próprio 
Estado, do mercado e da sociedade e o modelo de organização e gestão da educação que 
instaura a Reforma Educacional no Brasil. Conforme afirma Krawczyk (2002), está 
definido pela descentralização três dimensões que se complementam [e que remetem ao 
ponto da necessidade de parcerias], gerando uma nova lógica de governabilidade da 
educação pública: descentralização entre diferentes instâncias de governo – 
municipalização; descentralização para a escola – autonomia escolar; e descentralização 
para o mercado – responsabilidade social. 
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No que se refere à primeira dimensão, a autora relata que no processo de 

descentralização realizado na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), 

através da atribuição de tarefas para as Diretorias de Ensino (DEs) das várias regiões 

estaduais (uma importante transferência que poderia ser efetivada com o fortalecimento 

das DEs), foi implantada de forma que a política educacional promovida por tal 

secretaria possa contribuir com a conservação, mas não com a transformação do 

trabalho desenvolvido, por exemplo, nas DEs. Isto resulta, segundo Tavares (2003), 

apenas na “desconcentração de tarefas”, e não no desenvolvimento de uma política de 

descentralização que favoreça tais unidades intermediárias.  

No entanto, apesar da análise demonstrar, para a autora, a possibilidade de as 

atuais DEs ainda ocuparem um espaço legítimo na estrutura organizacional da SEE/SP, 

Tavares (2003, p. 71) atenta para que: 
 

Uma descentralização com o fortalecimento dos órgãos intermediários, em razão de sua 
relação direta com as escolas, supõe que esses órgãos intermediários tenham como 
atribuição e coordenação, o acompanhamento e a avaliação dos procedimentos relativos 
às políticas educacionais. Um ‘fazer juntos’ com as escolas, centrado na construção de 
propostas pedagógicas coletivas e emancipatórias [o que, segundo ela, não ocorre]. 
 
Portanto, para a autora, às DEs, como órgãos intermediários, ainda cabe, a 

operacionalização e execução do projeto da SEE/SP, com esta negando-se-lhes a 

possibilidade de se situarem historicamente e desenvolverem relações de solidariedade e 

cooperação, por meio de uma construção coletiva, de apoio às escolas para melhor 

atendimento ao ensino, respeitando-se as características e necessidades das 

comunidades.  

Diante disso, Tavares (2003, p. 72) considera que: 
 
A ‘Racionalidade da Estrutura Administrativa’ e a ‘Mudança no Padrão de Gestão’ 
como projeto da SEE/SP, refere-se à administração pública gerencial, princípio de 
sustentação do público não estatal, concebendo a descentralização como meio de 
geração de recursos por intermédio da participação local. Uma desobrigação do 
Estado. [Grifos meus] 
 

No âmbito de tal processo de “descentralização conservadora”, segundo a 

perspectiva desenvolvida por Tavares (2003), em 1995, a Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo (SEE/SP) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE) implantaram a política educacional denominada Programa Escola em Parceria.  

Como Sousa (2001, p. 99-100) apresentou em seu estudo: 
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A SEE/SP reconhecia a existência de algumas parcerias com escolas estaduais, mas não 
disponibilizava de dados quantitativos e qualitativos de tais iniciativas. Para que 
pudesse mapear e regulamentar essas parcerias, [...] criou-se junto à FDE o Programa 
Escola em Parceria, com a finalidade de: estabelecer o envolvimento entre Estado e 
sociedade; mapear e avaliar as parcerias em andamento na rede estadual e 
acompanhar e incentivar a formação de novas parcerias. [Grifos meus] 
 
Outro dado pertinente, conforme a constatação de Sousa (2001, p. 103), é que: 

 
Não há restrições quanto aos tipos de parceiros que queiram ingressar na 
educação. Até porque, entre 1995 e 1998, vários parceiros firmaram contratos formais 
ou informais com escolas, [...] e entre FDE e a SEE/SP, assumindo compromissos em 
diversos âmbitos de atuação. [Grifos meus]  
 

Assim, assiste-se ao crescimento, dentro ou fora das repartições públicas, dos 

serviços prestados por parcerias demandadas das/e pelas escolas paulistas em 

decorrência de tais políticas de ajuste, se intensificando, também, em conexão deste 

mesmo processo de incorporação de práticas “autônomas”, as reformas curriculares, 

referidas no tópico anterior.  

Conseqüentemente, nas UEs vão surgindo novos projetos impulsionados por 

organismos nacionais/e internacionais que, em grande parte, como mencionado, 

conjugam o ideário pautado em Jomtien, segundo os ideais propostos pela 

“democratização da gestão” do ensino público.  

Partindo-se do fato de que tais parcerias/e projetos estão sendo avaliados (até 

porquê de seus resultados depende uma possível renovação do financiamento recebido 

por instituições fomentadoras), vale a pergunta: 

 
 
2. 1. 1. Quem avalia o quê nos projetos?  
 
 

No tocante à avaliação de projetos desenvolvidos nas escolas estaduais de São 

Paulo, segundo o Artigo 3º, inciso III da resolução SE N˚ 234/95 expedida pela SEE/SP 

para o lançamento do Programa Escola em Parceria (Ver Anexo 1), cabe à Secretaria 

“[...] definir junto à Delegacia de Ensino formas de acompanhamento e avaliação dos 

projetos, estimulando a autonomia de gestão, apoiando mecanismos que promovam 

projetos de parcerias descentralizadas, a partir da iniciativa das Unidades Escolares”. 

Também em seu Artigo 4º, a resolução diz que cabe “[...] às entidades representativas 

da sociedade civil [...] participar do gerenciamento dos recursos e acompanhar o projeto, 

tendo em vista uma avaliação dos resultados”. 
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No entanto, percebe-se neste documento, que deve caber mesmo é à escola 

concreta exercer a sua autonomia se responsabilizando em assinar um contrato de 

parceria (seguindo o modelo do “Protocolo de Intenções” anexado à própria resolução) 

para que, por meio da APM, a UE possa tanto “[...] desenvolver ação conjunta com a 

comunidade (entidades representativas da sociedade civil, Indústrias, Empresas, 

Comércio etc)”, segundo consta no Artigo 1º de tal dispositivo; quanto como proceder 

com a “avaliação de resultados” dos projetos realizados.   

Ressalta-se que as áreas de atuação dos parceiros (Artigo 2º da resolução) devem 

buscar abranger todas as dimensões da escola (administrativas, financeiras e 

pedagógicas) como: 
 

• Ações de conservação e manutenção do prédio escolar; 
• Equipamentos, mobiliário e materiais educacionais; 
• Atividades culturais e de lazer;  
• Atividades de assistência ao escolar nas áreas sócio-econômica e de saúde; 
• Programa de capacitação para equipe escolar e reforço escolar aos alunos. 

 
No caso do Projeto desenvolvido na escola alvo deste estudo, as avaliações 

foram realizadas por duas equipes: uma responsável pela avaliação interna (composta 

por um representante de cada um dos sete parceiros locais); e outra pela avaliação 

externa (integrada por dois especialistas do IIPE-UNESCO/Buenos Aires). 

Todavia, verificou-se também que, nos diversos eventos realizados na iniciativa 

da qual o Projeto fez parte, os projetos também foram avaliados, e pautados segundo o 

mesmo discurso reverenciador de parcerias (ou do denominado “trabalho em rede”). 

Quanto ao o quê deve ser avaliado nos projetos, na resolução SE N˚ 234/95 nada 

é exigido das UEs, a não ser que seja uma “cooperação técnica/financeira visando à 

melhoria da qualidade de ensino”.  

Para uma apurada discussão sobre qual o significado da “melhoria da qualidade 

do ensino” demandada como resultado a ser avaliado pelas partes interessadas - 

inclusive no Projeto da escola alvo da pesquisa -, será necessário uma análise 

interpretativa da função social da escola tomando como base outros dispositivos legais, 

cujo campo semântico acabe por nos remeter ao mesmo conteúdo geralmente 

explicitado como finalidade dos projetos, ou seja: a inovação da educação escolar, por 

meio de uma “autonomia” institucional e individual delegada politicamente. Mas como 

caracterizar tal “autonomia” no contexto mencionado? 
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2.1.2. Críticas e sugestões analíticas em políticas públicas e reformas educativas 
 

Estudos que abordam a atuação de organismos internacionais na área 

educacional, especialmente dos ligados direta ou indiretamente à ONU - como a 

CEPAL, o grupo do Banco Mundial e a UNESCO -, frequentemente indagam sobre as 

influências exercidas por estas agências nas reformas educativas dos Estados nacionais 

desde o pós-guerra, bem como sobre os seus papéis na difusão internacional de agendas 

em políticas públicas, sobretudo em fins do século XX, configuradas segundo caracteres 

de tendências neoliberais. No âmbito teórico-metodológico, balanços/críticas/ressalvas e 

sugestões direcionadas às vertentes analíticas empreendidas em (ou para subsidiar) tais 

estudos, surgem na década de 1990.  

Embora preocupados com a institucionalização de uma agenda de pesquisa em 

políticas públicas, comprometida com o seu desenvolvimento enquanto ciência (ou 

campo disciplinar segundo os moldes kuhniano), artigos de Reis, Souza e Faria 

(publicados em 2003 pela ANPOCS), juntamente com estudos de Melo (1999) e Melo 

& Costa (1995) – também mencionados em alguns dos artigos citados – trazem 

balanços apontando limites e possibilidades nas análises em Ciência Política, não 

apenas em pesquisas brasileiras, mas também em vertentes advindas da teoria política 

internacional. 

Preocupados em criticar alguns enfoques teóricos da própria Ciência Política 

pautada em bases analíticas de caráter economicista e/ou prescritivo-operacional6, tais 

artigos e, principalmente os estudos de Melo (1999) e Melo & Costa (1995), apontam 

contribuições para a investigação tanto da elaboração e difusão de agendas em políticas 

públicas (numa esfera transnacional por especialistas da educação de organismos 

nacionais e internacionais), quanto das recontextualizações de agendas a nível local, 

presentes nas reformas educativas brasileiras, a partir de fins do século XX7. 

                                                 
6 Que tanto privilegiaram a política como ato administrativo, ou como mera medida de seu desempenho, 
originando um discurso composto por termos extremamente técnico, resguardado da devida discussão 
filosófica sobre finalidades, ou questionamentos político-ideológicos, no qual teoria e governo acabam se 
confundindo, tendendo, assim, a uma despolitização das ciências humanas, por influenciarem/ou se 
ramificarem, conseqüentemente, nos demais campos das mesmas, como estudos auto-justificadores de 
reformas governamentais. 
7 Embora se verifique termos técnicos advindos de uma cultura teórica endógena típica de vertentes da 
Ciência Política, e, ainda, respaldando-se em estudos factuais realizados, em sua maioria, por teóricos da 
política internacional (com a predominância de bases norte-americanas, e deste início de século XXI), o 
estudo de Melo & Costa (1995) indica alternativas de análise, que buscam entender a dinâmica das 
reformas, bem como a sua difusão no jogo político macro-micro, como apontado por Rosemberg (2000). 
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Numa perspectiva crítica da construção de aparentes consensos que dão suporte 

a tais políticas educativas, por intermédio da atuação destes atores na elaboração e 

difusão de agendas reformistas, Rosemberg (2000), Cunha (2002), Shiroma, Moraes & 

Evangelista (2002) e Torres (2001b e 2004) trazem para o campo educacional brasileiro, 

aspectos relevantes que, ora retomam, ora complementam pontos sugeridos por Melo & 

Costa (1995) e pelos demais autores citados. 

Na perspectiva de Reis (2003, p.13), as análises em políticas públicas não devem 

abandonar as finalidades políticas, devendo, assim, investigar, simultaneamente, tanto o 

aparato institucional, quanto o individual (os atores), evidenciando, dessa forma, qual o 

grau de manobra que cada ator tem nas instituições, já que os mesmos, como sujeitos 

concretos, agem conforme estruturas institucionais objetivas dadas, porém, também, 

envolvidos nas transformações dialéticas inerentes ao próprio devir histórico. No caso 

das análises das políticas públicas contemporâneas, Reis (2003) atenta para o fato de 

que é preciso investigar sobre o chamado Terceiro Setor, analisando-o em sua relação 

com a sociedade civil, e de ambas com o mercado. Assim, “é necessário reexaminarmos 

as relações do Estado com o mercado, por um lado, e com a sociedade civil, por outro”, 

enfocando “a análise das agências de regulação”.  

Um dos problemas analíticos em políticas públicas apontado por Melo (1999) e 

retomado por Souza (2003, p.16), é que existe uma “abundância de estudos setoriais, em 

especial estudos de caso”, muitas vezes autojustificativos de uma agenda de governo, o 

que é indicado pela autora, como uma outra questão a se resolver, devido “à 

proximidade da área com os órgãos governamentais, que tanto podem gerar trabalhos 

normativos e prescritivos, como a possibilidade de esses órgãos pautarem a [...] agenda 

de pesquisa”. Segundo a autora, tal problema existe não apenas em relação aos órgãos 

do governo, que financiam muitas das pesquisas, mas também às pesquisas 

condicionadas pelos organismos multilaterais. Outra questão levantada por Souza 

(2003, p.17) é que: 
 
[...] é preciso superar o que a literatura chama de primeira geração de estudos nessa 
área, [...] pouco preocupada com questões políticas e fortemente assentada no 
pressuposto de que a formulação e a implementação de políticas públicas são processos 
exclusivamente racionais e lineares, desvinculados  dos  processos  políticos 
[individuais e institucionais, em suas correlações de forças].  

 
Faria (2003, p. 22) indica cinco vertentes que considera relevantes no 

direcionamento das pesquisas no que denomina de sub-áreas de políticas públicas:  
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1. a institucional; 2. a interessada em perceber as formas de atuação e o impacto dos 
grupos e das redes; 3. as abordagens que dão ênfase aos condicionantes sociais e 
econômicos no processo de produção das políticas;  4. a teoria da escolha racional; e 5. 
as abordagens que destacam o papel das idéias e do conhecimento.  
 

Dentre as análises das “redes de políticas”, enfocadas pela vertente do 

conhecimento envolvido na implementação de agendas, este autor evoca - assim como 

Melo & Costa (1995) e Melo (1999) - a perspectiva desenvolvida por estudiosos das 

relações internacionais, quanto aos impactos referentes ao que conceitualizam de 

“comunidades epistêmicas”, a qual se apresenta aqui como uma abordagem pertinente a 

ser desdobrada na discussão sobre a atuação da UNESCO e do IIPE na elaboração de 

uma agenda pautada por um aparente consenso sobre a formação do cidadão produtivo.  

  Ao demonstrar as insuficiências metodológicas de análise existentes sobre a 

difusão de reformas neoliberais tanto na perspectiva da teoria economicista da política 

internacional quanto em outras abordagens teóricas (que enfatizam “[...] os requisitos 

sistêmicos do sistema mundial como variável causal, tratam os Estados nacionais e 

organizações internacionais como atores homogêneos, ressaltam a morfologia social 

doméstica dos países analisados”, ou, ainda, “postulam a existência de uma grande 

coalizão conservadora como variáveis determinantes na explicação”), Melo & Costa 

(1995, p. 106) relatam a importância da reflexão sobre o processo de difusão de agendas 

reformadoras, numa perspectiva diferente do que se realizou até então, ou seja: 
 
[...] ao contrário das contribuições anteriores, em que o processo de difusão é analisado 
como um processo mais ou menos automático e "sem sujeito", a discussão 
contemporânea [em políticas públicas] tem procurado iluminar precisamente os atores 
que lhe dão sustentação, suas escolhas estratégicas e interação dinâmica com outros 
atores, bem como os constrangimentos institucionais que balizam seu comportamento. 
[...] A tradição intelectual dos estudos de relações internacionais até meados da década 
de 70 foi fortemente marcada por um bias "estatista" em que os Estados nacionais [...] e 
as organizações internacionais constituíam o objeto privilegiado de análise.  
 
Assim, para Melo & Costa (1995, p. 100) “[...] a ênfase atual sobre as redes de 

atores não-governamentais ou empresas permite um deslocamento conceitual que 

ilumina aspectos tradicionalmente pouco explorados, e cujas manifestações empíricas 

são cada vez mais importantes e freqüentes”. Logo, indicam que uma questão 

metodológica central na análise das reformas diz respeito ao entendimento da dimensão 

estratégica da interação dos atores envolvidos, pois esta é “[...] totalmente ignorada nas 

abordagens que adotam o paradigma da economia política, e também pouco explorada 

nas análises de corte neo-institucionalista [que possuem o Estado como foco]”.  
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Nesse sentido, Melo & Costa (1995, p. 101) sugerem que uma questão 

metodológica relevante na análise do papel de agências internacionais no processo de 

formação de políticas consiste em evitar “[...] subsumir processos endógenos em 

determinações exógenas [como receituários] ou, simetricamente, reduzir a explicação a 

processos e dinâmicas inteiramente internos aos países”. Logo, 

Há que se delimitar como objeto de análise os mecanismos institucionais e 
organizacionais e os processos que governam a formação de coalizões, mediante os 
quais essa influência se estrutura concretamente no processo decisório das reformas. 
Uma tarefa importante na análise do padrão de interação governo/atores coletivos 
nacionais e agências internacionais consiste, portanto, na modelagem da interação dos 
atores nacionais e internacionais em contextos de negociação, cooperação e barganha. 
 
Numa das interpretações consideradas pertinente no respaldo de análises da 

dinâmica da implementação de reformas de políticas, Melo & Costa (1995, p. 45)  

menciona o estudo de Ikenberry que traz uma “tipologia do processo de difusão de 

reformas privatizantes”, revestido de políticas inovadoras em economias dos anos 80. 

Embora a história seja constituída por “fatos” e não por “tipologias”, os autores 

identificam três mecanismos co-responsáveis pela difusão internacional de agendas 

políticas: “a indução externa, policy bandwagoning (o ‘efeito-ônibus em políticas’) e 

aprendizagem social”, conforme ilustradas no Quadro 1 a seguir: 

Não desvencilhado dos demais, além da definição dada por Ikenberry para “o 

processo de ‘aprendizado social’”, Melo & Costa (1995, p. 97) utilizam ainda os 

estudos de Haas para definir “comunidade epistêmica” como uma “network” ou “[...]  

Quadro 1: Mecanismos de difusão internacional de agendas em políticas 
 (Processos / Atores / Noções) 

1. 
 

Indução 
Externa 

.Ator externo: Promove linha de ação ou política 
com incentivos, sanções ou coerção. + 
.Condicionantes (podem minar o controle 
exercido por rent seekers [investidores] e grupos 
de interesse sobre políticas e agências). 

.Pressões externas ajudando a burocracia executiva 
do governo “a pôr em ação políticas que na 
realidade ela própria deseja”.  
= Coalizões entre atores externos e internos. 

2. 
Policy 

Bandwagoning 
 

‘efeito-ônibus 
em  políticas’ 

.Emulação, por parte de govs de políticas bem-
sucedidas em outros contextos nacionais.  
.Elites técnicas + Burocracia executiva → 
Agentes responsáveis por um comportamento de 
caráter mimético e adaptativo voltado p/ a 
introdução de inovações. 

Comportamento mimético na avaliação normativa 
→ policy elites (sucesso não relacionado ao êxito 
econômico ou à existência de indicadores 
objetivos): experiências heterodoxas e ortodoxas de 
combate à inflação em países latino-americanos, 
visibilidade do milagre neoliberal chileno, etc. 

3. 
Aprendizagem 

Social 
↕ 

Comunidade 
Epistêmica 

 

.Proc. pelo qual o conhecimento relevante p/ a 
compreensão dos efeitos e impactos de políticas 
acumula-se e dissemina-se no sist. internacional. 
.Conheci/to acumulado se apresenta como 
relativamente consensual em grupos específicos, 
principalmente na comunidade de especialistas 
em políticas.  

."Comunidade Epistêmica" → Papel assumido 
pelas especializações científicas nas diferenciações 
entre falso/verdadeiro em áreas-problema, 
contribuindo p/ a produção dos interesses do Est, o 
recorte da agenda pública, a definição de políticas e 
pautas de negociação entre atores internacionais 
(relevante p/ a análise do aprendizado social). 

Fonte: Elaborado com dados de Ikenberry (apud Melo & Costa, 1995, p. 96). 
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rede de profissionais com proficiência e competência reconhecidas em uma área 

particular, e que se afirmam ao postular um conhecimento relevante para certas áreas 

específicas de políticas”. É preciso ainda ressaltar que, conforme Haas (apud Melo & 

Costa, 1995, p. 98), “[...] em períodos de crise e incertezas ocorre uma maior delegação 

de decisões políticas às comunidades de especialistas”.  

Sobre o que foi denominado de policy networks, Melo & Costa (1995, p. 99) 

ressaltam ainda que, embora exista uma ampla literatura sobre o tema, não há sobre sua 

dimensão internacional: 

Policy networks […] podem existir em níveis territoriais diferentes: há internacionais 
[...], nacionais, regionais, e mesmo redes locais. Pesquisas empíricas até agora estão 
concentradas em redes de políticas nacionais [...] 8.  

 

Além de Melo (1999) e Faria (2003), Rosemberg (2000, p. 81) também retoma 

tais aspectos referentes aos processos de difusão de agendas políticas no que dizem 

respeito à importância atribuída por Melo & Costa (1995) ao que Ikenberry e Haas 

(mencionados por eles) denominam de “aprendizagem social ou comunidade 

epistêmica”, lembrando que: “[...] para além da hegemonia no plano militar ou 

econômico, tais autores enfatizam a importância das instituições ideológicas e dos 

intelectuais, no processo de difusão das reformas neoliberais.” 

No entanto, antes de abordar este ponto específico sobre a difusão de agendas 

por Organismos Multilaterais (OMs), Rosemberg (2000, p. 65) não deixa de trazer 

para o plano analítico, algumas ressalvas em consonância com outros autores, pois: 

[...] deve-se atentar para não cair em falácias habituais: de se considerar que as 
orientações políticas das OMs são impostas aos governos nacionais sem sua 
anuência; de que as OMs sejam instituições homogêneas e que suas orientações 
sejam formuladas em bases perfeitamente harmônicas. Como os demais atores 
sociais, as OMs, apesar de seu poderio, participam da arena de negociações da agenda 
de políticas sociais carregando contradições internas e externas. Quando se 
consideram as organizações intergovernamentais como atores sociais, conhecê-las, 
estudá-las, pesquisá-las e divulgar tais informações pode tornar-se uma ação política.  
 

Nesse sentido, dentre os pontos relevantes sobre as análises e características 

das organizações multilaterais no âmbito educacional, num estudo introdutório sobre 

os OMs, Rosemberg (2000, p. 82) assinala que no processo de difusão de agendas 

referido, tanto em sua constituição quanto na sua divulgação, a “construção da 

                                                 
8 Traduzido de: Policy networks [...] can exist on different territorial levels: there are international [...], 
nationwide, regional and even local networks. Empirical research has so far concentrated on national 
policy networks, a fact that is fully reflected in this book.  
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agenda política de um OM cristaliza um complexo processo de tomada de decisões” 

que perpassa distintos canais, desse modo: 

[...] deve-se lembrar que representantes dos governos nacionais, ao tomar assento nas 
assembléias dos órgãos deliberativos das OMs, participam e estão expostos à agenda 
em construção. [...] [Outro fato é que] A difusão da agenda ocorre também por meio 
de missões, assessorias, seminários, publicações, viagens de estudo, traduções, cursos 
formais, acesso à mídia. Atualmente, também através de portais na Internet. 
 

Também de forma complementar, Cunha (2002, p. 20), numa “crítica da 

crítica” da produção teórica brasileira sobre as agências internacionais e as reformas no 

ensino médio e técnico promulgadas nos anos 90 no governo de FHC, expõe que é 

preciso assinalar tanto o que denomina de “zig-zag” na administração (indicando “o 

eleitorismo, o experimentalismo pedagógico e o voluntarismo ideológico”), quanto 

outros  fatos não desprezíveis, dentre os quais, o de que: 
 
As elites brasileiras são fornecedoras de quadros para as agências internacionais, 
embora outros países sejam mais prodígios nisso, tanto pela abertura ao exterior quanto 
pelas crises internas de emprego. Esses quadros geralmente têm estudos no exterior 
(como doutrorado em universidade americana, por exemplo), de modo que a sua 
formação foi, provavelmente feita no âmbito da ideologia hegemônica dessas agências. 
A experiência desses quadros na economia e no governo é valiosa para essas 
organizações, o que implica considerar a possibilidade de que suas idéias são levadas às 
sedes e, se apreciadas, transformadas em idéias da agência [e vice-versa, das agências 
aos países, porém num movimento de recontextualização].  

 

Em relação à posição ocupada pelo Estado nessas relações de circulação de 

idéias e práticas (e de capital), ressaltadas pelos autores até aqui, Shiroma, Moraes & 

Evangelista (2002, p. 9), numa introdução a um estudo das políticas educativas 

brasileiras com o enfoque na década de 1990, também atentam para que:  

É estratégica a importância das políticas públicas de caráter social - saúde, educação, 
cultura, previdência, seguridade, informação, habitação, defesa do consumidor - para 
o Estado capitalista. Por um lado, revelam as características próprias da intervenção 
de um Estado submetido aos interesses gerais do capital na organização e na 
administração da res publica e contribuem para assegurar e ampliar os mecanismos 
de cooptação e controle social. Por outro, como o Estado não se define por estar à 
disposição de uma ou outra classe para seu uso alternativo, não pode se desobrigar 
dos comprometimentos com as distintas forças sociais em confronto. As políticas 
públicas, particularmente as de caráter social, são mediatizadas pelas lutas, pressões e 
conflitos entre elas. Assim, não são estáticas ou fruto de iniciativas abstratas, mas 
estrategicamente empregadas no decurso dos conflitos sociais expressando, em 
grande medida, a capacidade administrativa e gerencial para implementar decisões de 
governo. 
 
Para estas autoras, a análise das políticas sociais deve considerar não apenas a 

dinâmica do movimento do capital, seus meandros e articulações, mas os 
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antagônicos e complexos processos sociais que com ele se confrontam, pois: 

“Compreender o sentido de uma política pública reclamaria transcender sua esfera 

específica e entender o significado do projeto social do Estado [...] e as contradições 

gerais do momento histórico em questão” - e, acrescento, para um projeto de 

sociedade (pautada na formação do indivíduo demandada por grupos hegemônicos 

no poder). 

Finalmente, outra perspectiva de abordagem relevante, são as reflexões 

realizadas por pesquisadores que chegaram a compor o quadro de especialistas em 

agências internacionais (como, de alguma forma, foram os casos de Rosemberg e de 

Torres) que, com “conhecimento de causa”, isto é, da própria estrutura de tais agências 

“vivenciadas por dentro”, não apenas trazem contribuições para a discussão dos efeitos 

nas políticas públicas ocasionados pelas relações expandidas entre as esferas macro-

micro ao longo do tempo, mas parecem permitir traçar a trajetória percorrida por tais 

organismos e suas influências na construção de um aparente consenso investido na 

implementação de reformas educativas. O exemplo de Torres, especificamente, será 

abordado no Capítulo 3. 
 

3. O contexto numa perspectiva histórica sob à luz dos apoios teóricos 
 
Interpretando o discurso da formação para uma “cidadania moderna”, pautada na 

“gestão democrática” da escola em prol de uma autonomia individual e institucional, 

como expressão das relações entre capital-trabalho-educação, busca-se refletir sobre as 

implicações do contexto de parcerias público-privadas na função social exercida pela 

escola contemporânea, conforme contribuições da Teoria Crítica da Sociedade, 

especialmente dos estudos de Adorno (1955, 1972 e 1995), Horkheimer & Adorno 

(1973 e 1985) e Marcuse (1982), atentando para a atualidade de suas categorias 

analíticas pensadas no pós-guerra, com o intuito de discutir o que tornou (ou ainda 

torna) possível a barbárie na civilização moderna.  

Como se demanda da escola uma conexão “natural” entre “educação-

conhecimento-desenvolvimento”, traduzida na valorização de certas “competências e 

habilidades” por uma “autonomia outorgada” (Rosenfield, 2004), e com vistas à 

integração do indivíduo ao ambiente alucinante da produção competitiva numa 

sociedade já em abundância, a “formação para o trabalho” pode também ser desmentida 

como ideologia pela “retórica da participação” (Popkewitz, 1997), se considerarmos 



 

 

26

como farsa revelada no discurso da “sociedade do conhecimento”, o que Adorno (1972) 

conceitualiza como “pseudoformação”. 

Complementando tais aspectos analisados sob a perspectiva histórica da crítica 

cultural realizada por Adorno e Horkheimer, algumas concepções de Marcuse (1982) 

sobre o “pensamento unidimensional”, como expressão da “ideologia da racionalidade 

tecnológica” no capitalismo tardio, tornam-se também relevantes. O autor aponta chaves 

de análise para a discussão sobre o discurso difusor de agendas educativas enunciadas 

pelos especialistas, contextualizando-o historicamente. Tais contribuições parecem 

caracterizar, ainda, o que é denominado por Arantes de “deslize semântico”, em relação 

ao que Martins (1999) aponta como “política do conhecimento” – revelada nas 

articulações estabelecidas por organismos nacionais e internacionais em disputa, como 

mostra Torres (2004). 

 

4. Objetivo 
 

• Descrever e analisar dispositivos legais e avaliações referentes a um Projeto 
desenvolvido em parceria entre uma escola pública paulista e organismos 
nacionais/e internacionais, verificando as suas implicações para a função social 
da escola contemporânea, segundo o sentido atribuído ao conceito de 
“autonomia” (institucional e individual) declarado em discursos disseminados 
pelos especialistas, na difusão de agendas políticas. 

 
5. Hipótese 
 

• As parcerias de natureza público-privadas, montando um considerável aparato 
de assistência técnico-financeira e pedagógica em torno de projetos propostos, 
parecem trazer contribuições (objetivas e subjetivas) para que escola e 
indivíduos se adaptem à estrutura social vigente, por meio de uma “autonomia 
outorgada”, comprometendo a função social das instituições públicas de ensino 
em direção à formação do pensamento crítico e autônomo. Assim, contradizem o 
que é declarado nos discursos que as justificam.   

 
 

6. Procedimentos metodológicos  

  
• Revisão bibliográfica por meio de consultas (em bibliotecas, Internet e/ou 

acervo pessoal) a bancos de teses e dissertações, livros, periódicos e anais 
produzidos em eventos acadêmicos da área educacional, bem como com a 
participação direta em alguns desses eventos. 

• Busca e leituras dos apoios teóricos para a análise tanto de documentos 
oficiais/e “oficiosos” elucidativos do problema, quanto dos documentos trazidos 
dos trabalhos de campo. 
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• Trabalho de campo para a coleta de materiais e informações, realizado:  
a) no Seminário avaliativo do Projeto desenvolvido na escola alvo;  

b) na escola;  

c) em encontros com representantes dos três projetos brasileiros participantes da 
iniciativa, com realização de entrevistas. 

• A análise documental utilizou como fontes, as informações fornecidas pelos 
seguintes materiais: 

 

Documentos de bases legais: 

• Resolução SE N° 234/95 – SEE/SP e FDE que lança o Programa Escola em Parceria; 
• Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBN – N° 9394/96); 
• Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 1998. 
 

Documentos específicos referentes às parcerias e avaliações internas e externas: 

• Planos de Gestão 2003 e 2005 da Escola; 
• Informações divulgadas pelo site da escola, sobre a sua história e atividades desenvolvidas 

com ou sem os parceiros locais envolvidos no Projeto; 
• Relatórios de avaliações internas do Projeto, redigidos por três membros dos parceiros locais. 
• Publicações do IIPE-UNESCO/Buenos Aires e da Fundação Kellogg sobre a “Iniciativa de 

Educación Básica Comunidade de Aprendizaje”. Os quatro volumes se referem às avaliações 
externas realizadas pelos especialistas do IIPE, como parte da divulgação de seus resultados. 
Dentre outros títulos publicados pelo IIPE referentes ao “desenvolvimento local no combate à 
pobreza” enfocando a escola básica, serão relevantes também os que mencionam agências 
internacionais direta/ou indiretamente envolvidas na iniciativa - como, por exemplo, o BIRD;  

• Materiais produzidos para, e fornecidos pelas, Oficinas e Seminários (sobretudo pelo 
Seminário Internacional “Alianzas e innovaciones em projetos educativos de desarrollo local 
- Reflexiones desde la Iniciativa Comunidad de Aprendizaje”, ocorrido em maio de 2004, no 
Ministério de Educação, Ciência e Tecnologias de Buenos Aires) – como programações, 
textos apresentados em transparências etc – promovidas(os) por tais agências internacionais, 
visando sugestões para o acompanhamento e a avaliação de ações implementadas no Projeto; 

• Informações do site contendo o histórico, eventos, publicações, gestão, financiamento e 
projetos/programas das agências internacionais citadas. 

 
• Entrevistas semi-estruturadas com representantes do Projeto da escola alvo, 

com auxílio de Roteiros (Ver Anexos 2 e 3) previamente elaborados e testados. As 
entrevistas foram realizadas com dois destacados participantes do Projeto avaliado: um 
representante da ONG que convida a escola para o projeto e a diretora da escola. Tais 
entrevistas foram fundamentais para o levantamento de novos elementos ainda não 
revelados pelos documentos e evento referidos. 
 

Para a realização de cada etapa deste trabalho foram realizadas leituras de textos 

específicos de metodologia de pesquisa que abordam os cuidados que o pesquisador 

deve tomar ao utilizar documentos e entrevistas como instrumentos de coleta de dados 

(Selltiz, 1965; Bogdan & Biklen, 1994; Marin, s/d e Giovanni, 1998 e 1999). 

Finalmente, há que se acrescentar que os procedimentos de análise incluíram a 

definição de chaves analíticas selecionadas a partir das leituras dos apoios teóricos, bem 
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como da organização de quadros-síntese das informações coletadas, com o intuito de 

melhor visualização dos contextos e documentos em estudo. 

  

7. Estrutura do Trabalho 
 

O Capítulo 1 trata da escola alvo desta pesquisa, dos seus esforços em prol da 

democratização da unidade de ensino, da proposição e da avaliação interna do Projeto 

realizado em parceria. A função ideológica da escola neste início de século XXI ganha 

relevo na discussão dos aspectos emergentes no delineamento do discurso pautado na 

autonomia institucional e individual, a partir do cruzamento dos dados referentes a esta 

escola específica com dispositivos normativos oficiais, e com a avaliação interna de um 

de seus projetos.  

No Capítulo 2 busca-se apresentar algumas tendências teóricas que informaram 

reformas educativas, tanto no continente americano, quanto no europeu, indicando 

similaridades em relação ao discurso ligado à metodologia empregada pelos 

especialistas do IIPE-UNESCO/Buenos Aires para o desenvolvimento da avaliação 

externa da “Iniciativa de Educación Básica de desarrollo local Comunidad de 

Aprendizaje”, também apresentada neste Capítulo.  

O Capítulo 3 visa o confronto das avaliações internas e externas do Projeto 

realizado na escola sob estudo, pondo em questão o aparente consenso (que não deixa 

de aparecer como farsa na relação entre capital-trabalho-educação), apresentado por 

meio de um jogo paradoxal de palavras e ações, tanto em relação à função social da 

escola contemporânea na formação do cidadão produtivo quanto em relação a sua 

gestão. Por meio de fatos ocorridos num evento específico (o Seminário Internacional 

Avaliativo e de encerramento da Iniciativa) – e de sua repercussão nos discursos 

pautados pelo conceito de “autonomia”, bem como pela atuação da UNESCO e da 

Fundação Kellogg, discute-se o papel exercido pelos especialistas internacionais na 

difusão da nova agenda de políticas educativas, pautada nas demandas de uma 

“sociedade do conhecimento”, mistificadora das relações estabelecidas na/e pela 

sociedade capitalista, refletindo-se sobre o “deslize semântico” expresso nos 

pronunciamentos avaliativos de tal Projeto, indicando implicações das parcerias 

público-privadas na e para a escola em sua função fundamental, como mediadora das 

relações entre educador, educando e conhecimento. 
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CAPÍTULO 1: A ESCOLA, O PROJETO E AS AVALIAÇÕES INTERNAS 
 
 
1. 1. A escola  e a proposição do Projeto  
 
 

A Escola Estadual Paulista de Ensino Médio e Técnico (EPEMT) localizada na 

zona leste da grande São Paulo, conforme consta em seus Planos de Gestão, foi criada 

em 19609. Os cursos oferecidos à população dos bairros próximos ou distantes da UE 

foram autorizados gradualmente pela SEE/SP, sobretudo a partir de meados da década de 

1970: em 1976 é autorizado o funcionamento da 1ª Série do então Ensino de 2º Grau; em 

1978, as Habilitações Profissionais em Contabilidade e em Secretariado e, em 1979, as 

Habilitações Profissionais em Enfermagem e para o Magistério. O Ensino Médio 

somente passou a funcionar com tal denominação em 1996 e o curso livre de Turismo 

passa a ser oferecido, em parceria com a Universidade de São Paulo, em 1998. 

Na busca de informações sobre a história da EPEMT, não obtive outras fontes. 

No entanto, ao ser indagada sobre a fundação da escola (e de seus cursos) – se foi fruto 

de reivindicações ou (como infere-se pela lógica apontada pelos dados) se a escola nasce 

oferecendo o Ensino Colegial como efeito da LDB – Lei Federal 4024/61 e, 

posteriormente, os cursos técnicos em decorrência da Lei n. 5692/71 – a diretora da UE 

diz que: Naquela época creio não ser moda o movimento popular; foi mesmo um plano 

de expansão da escola pública. Quanto aos cursos  técnicos, sim, é efeito da 5692. (Ver 

no Anexo 3, o Roteiro das questões sobre os materiais enviados por e-mail, em nov./2005).  

Assim, se até o início dos anos 1980 esta UE tornava-se um caso exemplar da 

escola massificada e dual do período da ditadura (expandindo a oferta de vagas e de 

cursos técnicos variados, equivalentes à profissionalização compulsória do 2º Grau, com 

a Lei Federal n. 5692/71), após o fracasso dessa proposta derrubada pela Lei Federal n. 

7044/82 (Zibas, 2001), carregando os mesmos germes, nos anos 1990, esta EPEMT 

(com 55 salas de aula e 190 professores) passa pelas re-configurações determinadas pelas 

reformas educativas também universalizantes, porém restritivas à Educação Básica e, 

mais precisamente, focalizadas no Ensino Fundamental:  

                                                 
9 Como tais planos são atualizados anualmente desde 1993 pela mesma diretora, o Plano de Gestão/2005 
(Ver estrutura em Anexo 4) será o mais utilizado como base documental sobre a escola, juntamente com 
dados advindos: do portal eletrônico da UE (bem elaborado e com informações diversificadas); de 
entrevistas (e contatos por telefone e por e-mail com a diretora); e das avaliações internas do projeto. Em 
todas estas fontes, encontram-se informações referentes ao seu projeto político pedagógico, e aos estudos e 
atividades que a escola realizou(a), para atender (e envolver) tanto os professores, alunos, comunidade 
local e parceiros, quanto os órgãos de decisão governamentais. 
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Após o fracasso do modelo estabelecido em 1971, com a lei n. 5692, e com a 
acomodação do “caos” pela lei 7044/82 (através de uma saída conservadora e nociva à 
classe trabalhadora, a quem não interessa um “propedêutico” equivocadamente 
apresentado como “geral”, mas sem ser básico, voltado exclusivamente para a 
preparação do ingresso dos mais “competentes” na universidade), a discussão do ensino 
médio - que vinha sendo desenvolvida lenta, mas seriamente – no período de debate 
nacional  sobre a LDB – vai ser atropelada pela elaboração da proposta do substitutivo 
[...] Darcy Ribeiro e pela apresentação do Projeto de Lei 1603/96 pela Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica do MEC/SEMTEC (Kuenzer, 1997, p. 78). 

 

Não é à toa que, no bojo das políticas de ajustes da chamada “década da 

Educação para Todos” (EPT) e com os efeitos agora da LDB/96 (n.9394) apareçam na 

EPEMT, contraditoriamente, as restrições à abertura de novas vagas aos cursos de 

Ensino Técnico nela existentes (ou até a determinação da extinção dos mesmos em 

2003), como decorrência da reforma no Ensino Médio expedida em fins dos anos 1990, e 

no Ensino Profissional, com o Decreto 2208/97 - que regulamenta o parágrafo 2º do 

Artigo 36 e os Artigos 39 a 42 da nova lei (Zibas, 2001) - revogado pelo Decreto 

5154/2004, o qual possibilita o retorno do sistema integrado de ensino. 

A despeito das polêmicas e críticas levantadas, na EPEMT a reforma no Ensino 

Técnico anterior ao segundo decreto referido, foi implantada com indignação e protestos 

da direção, dos professores, dos alunos e dos pais e, ao que os dados indicam, todos 

receberam as imposições da SEE/SP compartilhando do que Zibas (2001, p. 92) aponta: 

“[...] o sistema torna-se perverso ao ignorar as dificuldades quase insuportáveis do aluno-

trabalhador, o qual, para obter o título de técnico do ensino médio, deve agora freqüentar 

– concomitante ou seqüencial – dois cursos diferentes”.  

Por outro lado, na EPEMT, apesar das diversas manifestações contrárias a estas 

reformas no Ensino Técnico, as críticas aconteceram de forma isolada do conjunto de 

reformas educacionais expedidas na época (impossíveis de serem abordadas 

separadamente do contexto de reforma estatal, ligada intimamente à reforma curricular 

para o Ensino Médio, com esta última reverênciada, notavelmente, nos documentos da 

UE).  

Quanto à extinção dos cursos de educação profissional na escola em 2003, se foi 

ou não decorrência do Decreto 2208/97, a diretora responde que: 
 
Não, aliás o decreto disciplinou a oferta da Educação profissional, abrindo uma 
pluralidade de formas de oferta [expandindo parcerias]. O que ocorreu em São Paulo foi 
uma decisão política do Secretário sem consulta às comunidades e com o fim de gastar 
menos dinheiro com pobres - afinal, pobres brotam! -; não houve sequer preocupação 
com uma possível insatisfação da população. No discurso, a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia é que tem a qualidade para fazer a educação profissional. No fim da história 
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nenhuma vaga nova foi criada na SCT para suprir o fechamento dos cursos das 100 
escolas que os mantinham; foi um massacre! 
 
No entanto, para a separação do Ensino Técnico do Médio, como determina o 

decreto de 1997, se recorreu às justificativas pautadas no alto custo do primeiro, pois, 

conforme os argumentos correntes, as escolas técnicas tinham se tornado “verdadeiras 

unidades propedêuticas” para formar “advogados”, “bagunçando” o currículo do Ensino 

Médio, deixando-o sem identidade10.        

Consequentemente, apesar do Decreto 5154/2004, dos cursos profissionalizantes 

oferecidos pela escola (não sem resistências de sua parte, como será ilustrado no Quadro 

2) restaram funcionando em 2004, apenas os cursos de Contabilidade e Secretariado, e 

em 2005, as últimas turmas de Magistério e Enfermagem – esta última mantida pelo 

Instituto Paula Souza, que utiliza o prédio da UE por concessão da SEE/SP. 

Nos Planos de Gestão referentes às décadas de 1960 ao início dos anos 1990, os 

dados da UE aparecem dispostos como que exclusivamente cumprindo uma função 

burocrática de registro, até porque não se faziam presentes na realidade de então, as 

facilidades proporcionadas pela escrita computadorizada. Como mostram as palavras da 

diretora em relação ao Plano de Gestão/2005: 

A proposta pedagógica, ato inaugural da existência da escola, esteve dispersa [...] pelos 
vários documentos produzidos, sendo que por muito tempo não obteve espaço de 
expressão escrita. Mas, por volta de 1993, nossa história começou a ser sistematicamente 
registrada. Acumulamos a partir desta experiência de registro, muitos saberes acerca do 
nosso trabalho e sobre o sentido que queremos lhe conferir. Acumulamos também 
conhecimento sobre nossos limites e temos delineado o que é necessário para rompermos 
as fronteiras que nos sufocam. [...] Em 1993, decidimos propor um Plano de Trabalho 
para o período de cinco anos, [pois] era nítida a necessidade de estabelecermos metas 
para o trabalho da escola como condição para o início de um trabalho mais coletivo e 
conseqüente do ponto de vista do que poderia caracterizar-se como a proposta 
pedagógica da escola. 

 

Ainda em relação ao Plano de Gestão/2005, referindo-se ao balanço dos trabalhos 

realizados a partir de 1993 (ano em que assume as atividades na EPEMT), a diretora 

apresenta algumas indicativas tanto sobre o “olhar” lançado por esta escola sobre si 

mesma, em relação às demais unidades públicas de ensino, quanto ao que julga ser o 

“olhar” das políticas governamentais sobre ela/s (o que dará o tom de parte da discussão 

deste Capítulo, por ser considerado o eixo central de pontos controversos):      

                                                 
10 Cláudio de Moura Castro (economista e especialista do BID),  como se sabe, foi um dos especialistas em 
educação que assessorou a equipe do então Ministro Paulo Renato de Souza para a realização da reforma 
no ensino médio, quem mais enfatizou tais argumentos (Ver Cunha, 2002). 
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Mais de uma década de trabalho e reflexão aqui registrados pode ser considerada uma 
raridade, por tratar-se da história de uma escola pública, de periferia, uma de tantas 
outras escolas que muitas vezes permanece invisível aos olhos das políticas 
governamentais que tendem a administrar-nos como se fôssemos unidades idênticas, 
uniformes. 
 

Com relação a este segundo período, a EPEMT se mostra bastante ativa. Ao que 

tudo indica, tal característica de escola atuante se deve, em boa parte, ao engajamento 

militante e ao preparo intelectual da diretora, expressos tanto nas práticas cotidianas e 

nos registros da instituição, quanto fora dela – seja como professora universitária 

pedagoga e doutora em História da Educação, seja nas atividades desenvolvidas para os e 

pelos projetos da escola. 

Percorrendo a cronologia recente de sua história (ver Quadro 2) e considerando 

seus inegáveis atributos de uma escola pública a-típica (tanto pelos esforços despendidos 

no processo de construção de uma instituição democrática, quanto pelo número de 

parcerias em seu interior), a EPEMT também parece demonstrar que, embora procurando 

ser propositiva e reivindicativa frente às políticas impostas/ou outorgadas pela SEE/SP 

(o que a torna merecedora de todo o reconhecimento), não poderia deixar de trazer 

consigo, elementos que a tornam tão contraditória quanto a política que critica, 

colocando à mostra aspectos condizentes com os discursos ideológicos que a atravessam.  

Assim, ao serem cruzados os dados dessa narrativa com as demais fontes de 

informações da UE, as avaliações internas do Projeto, e os dispositivos legais que a 

regem (analisando-os com base no apoio teórico definido), a trajetória desta EPEMT 

pode revelar traços pelos quais, o que se apresenta como um movimento de construção 

democrática, pouco ou nada comum à maioria das escolas contemporâneas, pode 

sinalizar algo inverso ao que deveria ser denominado de “autonomia”, sobretudo no 

tocante à sua função na formação de indivíduos críticos.  
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Quadro 2: Histórico da EPEMT co-responsável pelo Projeto avaliado (1993-2005) 
1993 - Início do planejamento participativo p/ Proposta Pedagógica 

• Desenho do Plano de Trab. qüinqüenal + do Conselho de Escola (CE) → Levantam demandas (aspectos físicos 
do prédio predominaram) + Organizam GTs e encontros entre profs, alunos e pais . 

1994 - Primeiros projetos por um novo modelo de convívio  
• Projetos Viva Vídeo e Biblioteca + Grêmio Estudantil cria Conselho de Aluno → Maior participação dos alunos 
gera conflitos entre profs., direção e alunos –  gerenciados pelo CE. 

1995 - Revisão dos procedimentos de avaliação dos alunos  (Relativização do poder de avaliar) 
• Composição de uma fórmula avaliativa do rendimento escolar → “auto-avaliação” dos alunos como parte da 
av.; do trab. cotidiano do aluno; da aprendizagem das disciplinas; da av. individual quanto aos procedimentos do 
prof. = Novas Metas. 

1996 - Pressão p/ a  extinção dos cursos técnicos X Mobilizações 
• Acampamento dos alunos no estacionamento da UE + Aprovação da LDB + Mudanças na política do gov. 
estadual (nov/95 e jan/96) + Reorganização da rede de ensino → Fim do proc. seletivo dos alunos + Mudança no 
ingresso p/ os cursos técnicos + Ausência de política do estado p/ a nova Ed. Profissional (EP).  
• Profs debatem estratégias de ensino no Planeja/to e melhoria do proj. de salas ambiente. 
•Verba do estado p/ material pedagógico → CE compra 8 microcomputadores: nasce o Laboratório de 
Informática (LINF). 
• CE aprova o Projeto Gestão Escolar Democrática proposto pela ONG  → Pesquisa de dados da UE + 
Socialização dos resultados com pais, alunos, profs., funcionários e comunidade. 

1997 - Finalização do Plano qüinqüenal / Balanço dos 4 anos de trab. / Análise dos currículos 
• Metas não atingidas por falta de recursos + Metas p/ a melhoria da qualidade do ensino → Novas metas + 
Permanência das metas-produtos dos GTs responsáveis pela revisão curricular (integração das disciplinas, 
redução do n.de falta dos profs etc) + Meta de continuidade dos cursos técnicos + Conscientização dos alunos: 
estudos p/ a vida e não p/ títulos. 

1998 - Estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais p/ o Ensino Médio (DCNEM) 
• Planejamento → Estudo da versão prévia das DCNEM + Planeja/to por áreas. 
• SEE avalia a EP na UE + Imposição do modelo dos cursos modulares pós-médio → EP concomitante é 
defendida pela UE, após conflitos, passa a ser a única do estado com autorização p/ executá-lo. 
• Resultado da pesq. do Projeto Gestão Escolar Democrática → um dos problemas: uso de drogas na UE = Progr. 
de Prevenção aprovado pelo CE = “Metodologias de exercícios em participação” nos projetos coletivos. 
• Escola é convidada pela ONG p/ participar do concurso de Projetos promovido pela Fundação Kellogg. 
• UE banca a opção dos alunos nos cursos técnicos (extintos em 2003) s/ autorização da SEE, sob pressão da DE. 

1999 - Ameaça à Ed. Profissional (EP) e disputa política 
• Desautorização de novas turmas de EP → Nas vésperas da atribuição de aulas, a Secretária de Ed. Rose 
Neubauer autoriza o EP na UE como Proj. Experimental. (Impedindo a expansão do modelo às demais UEs). 
• Período inaugural de planeja/to dos Profs. efetivos + Preparação do Plano Pedagógico p/ todos os profs. 
• O Projeto é aprovado  pelo concurso da Fundação Kellogg.  
• Planejamento participativo → 4 fases + Conselhos de Classe (Atividades letivas p/ compartilhar críticas, 
busca de soluções e tomada de decisões) = Novo modelo de convívio (sob os princípios democráticos). 

2000 - Continuidade do trab. / Greve 
• Novos profs. efetivos + Mudança de mais de 50% dos docentes + Continuidade do Planeja/to Participativo. 
• Metas p/ o trab. de áreas e cursos +  Coordenação ampliada do Trab. Pedagógico.  
• Breve desarticulação dos trabs devido à greve + Continuidade do Proj. Cidadania (2° semestre). 
• Aquisições de equipamentos previstos no Projeto (Computadores, Projetor Multimídia). 
• Regimento Escolar aprovado pela D.E. após longa tramitação.  
• Novas experiências pedagógicas → Pesq. inserida nos  projs de Estágio do Magistério. 

2001-2002 – INÍCIO/TÉRMINO DO PROJETO*  
• Atividades do Projeto + Sala de Cinema + Biblioteca + LINF = abertura da UE à comunidade (fins de semana) 

2003-2005 – Continuidade do Trabalho Pedagógico da UE* 
• i.   Gestão Participativa 
• ii.  Trab. Curricular contextualizado para que atenda às expectativas da comunidade local e da sociedade.  
• iii. Desenvolvimento de relações interpessoais e grupais respeitosas e democráticas 
• iv. Autonomia dos profissionais e dos alunos.  
= Fases do Projeto Educativo Coletivo – Comunidade de Aprendizagem (Proposta Pedagógica da UE).  

Fonte: Informações extraídas do site da escola e do Plano de Gestão/2005. 
* Itens abordados em detalhe a seguir.  
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  Para caracterizar alguns dos elementos configuradores do paradoxo que permeia 

o formato da EPEMT e a sua função em tal período, destacam-se do Quadro 2 duas 

vertentes: uma se refere à implantação de bases curriculares flexíveis na UE; e a outra à 

constituição do formato de uma gestão escolar autônoma. 

Como ambas as vertentes “correm” uma para outra, como faces da mesma 

política, os aspectos apontados – como a “reorganização da rede estadual de ensino”; a 

“ameaça de extinção dos cursos técnicos” e a “ausência de política do Estado para a 

nova Educação Profissional” (com “imposição, pela SEE, do modelo de EP pós-

médio”) “impulsionando mobilizações em defesa dos cursos técnicos”, bem como o 

“estudo das DCNEM”, como parte do “Planejamento Participativo” – relacionados à 

reforma do Ensino Médio e Técnico, são elucidativos para a análise.  

No entanto, antes de analisar tais vertentes, outro ponto que deve ser frisado é 

que elas marcam, também, as constantes tentativas dessa escola em efetivar um 

“Planejamento Participativo” pautado pelo ideal de “gestão democrática”, ancorado no 

estímulo da “ação direta” desencadeada pelos movimentos sociais desde a década de 

1980, mas também impulsionada pelos dispositivos oficiais derivados da LDB/96.  

Assim, frente às novas e antigas demandas, a escola acaba por fazer da 

necessidade da abertura de diversos canais de participação na e pela instituição tornar-

se, paulatinamente, uma realidade. Aqui, a segunda vertente é evidenciada pelas 

medidas encaminhadas pelos sujeitos da EPEMT no desenvolvimento de seus trabalhos, 

indicadas no Quadro 2 como: 

• incentivo à liderança do Conselho de Escola (CE): nas atividades de pesquisa; no 
gerenciamento de conflitos; e na organização de GTs (para discutir o currículo), ou de 
encontros entre professores, alunos e pais. 

 
• incentivo ao Grêmio Estudantil na criação do Conselho de Aluno; 

 
• participação no desenho do plano qüinqüenal; 

 
• tentativa de planejamento por áreas de ensino;  

 
• contraposição ao modelo dos cursos modulares pós-médio, propondo uma EP 

concomitante - até a sua extinção na UE em 2003; 
  

• construção de um novo padrão de avaliação da aprendizagem do aluno e do trabalho do 
professor;  

 
• ensaio de um novo modelo de convívio – busca do envolvimento dos professores e 

demais segmentos da UE em planos, programas e projetos para uma melhor qualidade 
do ensino. 
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Neste último ponto assinalado, apresenta-se um dos aspectos justificadores do 

desenvolvimento dos diversos projetos na EPEMT a partir de 1994: o da Biblioteca 

“Paulo Freire” e o da Videoteca, inaugurados em 1995 – com este segundo, 

gradativamente transformado em um Núcleo de Cinema (com cursos de audiovisual na 

formação de professores e alunos; cineclube com programação semanal e também para 

as aulas vagas etc - com parcerias entre Organismos da Sociedade Civil (OSC), UEs e 

órgãos governamentais); o LINF criado pelo CE e o Projeto Gestão Escolar 

Democrática proposto pela ONG parceira em 96; o “Programa de Prevenção às 

Drogas” e o “Projeto Cidadania”, além do Projeto da Iniciativa “Comunidad de 

Aprendizaje” em 1998 e 1999 11. 

Como visualizado no Quadro 2, nota-se que o “Planejamento Participativo” vai 

se intensificando e incorporando novos agentes para o estímulo de um “novo modelo de 

convívio” no ambiente escolar, sobretudo a partir do desenvolvimento destes últimos 

projetos citados. O “Programa de Prevenção às Drogas” e o “Projeto Cidadania” 

também chamam a atenção, já que foram desenvolvidos em parceria com um 

representante do denominado “Center for civic education” que traduziu materiais 

americanos adaptados “numa versão tropical, nossa, e bem mais democrática”, 

conforme as palavras da diretora, expressas no Plano de Gestão/2005. Ainda sobre estes 

dois programas, a diretora diz que: 
 

 

[...] descobrimos uma pessoa amiga num encontro do MEC em São Paulo e ela falo-me 
dos projetos do “Center”.... Assim, nos encontramos algumas vezes e socializamos o 
material e a experiência americana. Nós a adaptamos livremente e ela chegou a 
acompanhar alguns. Não havia nada de financiamento, foi apenas uma ação 
multiplicadora isolada (Respostas às questões informadas por e-mail). 
 
[...] O mérito do Programa não foi apenas seu conteúdo, inegavelmente importante, mas 
principalmente sua forma. A realização dele nos trouxe uma chave preciosa para 
descobrirmos novas estratégias capazes de realizar os princípios contidos nas DCNEM 
numa realidade complexa como a nossa. Envolver três mil adolescentes em atividades 
de reflexão e participação ativa na proposição de soluções acenou [...] que é possível 
construir um novo modelo escolar baseado na produção de conhecimentos e na busca 
ativa dos conhecimentos já existentes, contrariando a prática da pura transmissão de 
conhecimentos. Do ponto de vista teórico há concordância generalizada quanto a este 
ser um ideal, mas, quando os educadores efetivamente se colocam no plano prático, o 
modelo predominante é o da transmissão (Plano de Gestão/2005). 
 

                                                 
11 Tais programas ainda foram complementados com a criação, em 2002, do projeto de redação e 
impressão do Boletim da UE; e em 2003, com o da rádio e TV da EPEMT, dentre outros. 
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Assim, na interface com os demais programas e com as atividades do Projeto 

Gestão Escolar Democrática desenvolvido pela ONG parceira na UE (sob a afirmativa 

de que “apenas quem possui informação é capaz de participar das decisões e da 

realização do levantamento de dados da escola para a socialização”), buscando a 

renovação escolar para a superação de um modelo considerado fracassado, o  ideário da 

iniciativa “Comunidad de Aprendizaje” foi sendo acolhido, primeiro devido à 

possibilidade de recursos financeiros e, segundo, devido aos apoios técnico-pedagógicos 

que poderiam auxiliar a EPEMT na materialização de seus objetivos:  

Durante 1998, participamos também do concurso de projetos da Fundação Kellogg 
(FK), numa linha de financiamento denominada “Comunidad de Aprendizaje”. Fomos 
convidados a participar pela ONG que nos assessora no Projeto de Gestão Escolar 
Democrática. O objetivo central da iniciativa está em estimular experiências inovadoras 
na educação básica, como forma de contribuição aos compromissos assumidos na 
Conferência Mundial de Educação Para Todos, ocorrida em Jomtien 1990 (Plano de 
Gestão/2005). 
 
Assim, a EPEMT foi uma das seis instituições escolhidas pela ONG para 

participar de tal concurso promovido pela FK “Iniciativa de Educación Básica 

Comunidad de Aprendizaje”, que financiaria projetos em nove países da América Latina 

e Caribe. Segundo o relato de seu representante, a ONG havia primeiramente sido 

convidada pela fundação para articular um projeto de impacto direcionado à educação 

escolar, mas que deveria obedecer as condicionantes de partir de programas em 

“andamento” com no mínimo dois parceiros, caso se dispusesse a participar da seleção 

junto aos demais convidados12.  

Após várias reuniões dos parceiros paulistas (para discutirem o “marco de 

referência” enviado pela fundação em seu texto de convocação), ainda no 1º semestre de 

98, aos domingos, um pequeno grupo composto por professores, alunos e diretora da 

UE começa a desenhar o pré-projeto para, em seguida, enviarem representantes das 

instituições locais envolvidas para estarem presentes no seminário seletivo (e noutras 

atividades coordenadas pela especialista equatoriana Rosa María Torres), que ocorreria 

no mês de agosto daquele mesmo ano. Segundo a diretora, naquele momento, na escola:  
 
[...] não havia um “montão” de gente interessada [no desenho do Projeto], era apenas 
uma meia dúzia de “malucos”; os demais não dedicaram seus finais de semana para 

                                                 
12 Dos 136 projetos convidados pela Fundação Kellogg, 30 foram selecionados para a etapa final, 
restando os 14 aprovados, dentre os quais: três foram do Brasil, outros três do México, dois do Chile, e 
um nos demais países participantes da Iniciativa - Argentina, Uruguay, Perú, Equador, Venezuela e Haiti. 
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pensar em algo muito pouco provável. No grupo [...] tínhamos alguns professores, eu e 
alunos do Grêmio.  
 
O problema para o qual os parceiros locais se voltaram na busca de soluções 

com o desenvolvimento dos objetivos do Projeto foi o considerado “esgotamento do 

modelo da escola pública” em vigor, já que, segundo os relatórios, a educação escolar: 
 

[...] perde sentido porque não responde a necessidades econômicas, políticas e culturais 
das populações. No caso das necessidades econômicas, constata-se que o aumento 
gradativo da escolaridade coexiste com a redução das oportunidades de emprego. 
Quanto às necessidades políticas, a educação escolar não amplia a capacidade para 
influir nos centros de poder e não estimula a participação na tomada de decisões, 
nem mesmo quanto às próprias práticas escolares. Em relação às necessidades 
culturais, podem-se distinguir uma cultura erudita e uma cultura de massas além da 
cultura escolar. A cultura escolar se fecha sobre si mesma. Reverencia a cultura erudita 
mas não se aproxima dela, ao mesmo tempo em que não se dispõe a dialogar com a 
cultura de massas, rejeitando suas manifestações no interior da escola (Relatórios 
Avaliativos do Projeto). [Grifos meus] 
 

O diagnóstico da educação escolar detalhado no Quadro 3, apresentado a seguir, 

serviu como guia não apenas aos objetivos do Projeto, mas continuou a conduzir o 

projeto pedagógico da EPEMT após o término do mesmo. 
 

Quadro 3: Problema central para o Projeto 
Problema principal que o Projeto pretendeu responder 

Esgotamento da Escola pública básica (fundamental e média) = Perda de sentido da educação escolar 
.Causas → Esgotamento de modelos de escolarização + Processos velozes de mutação social + Investimentos 
insuficientes = incapacidade em responder às necessidades sociais e saberes específicos das populações. 
. Efeitos imediatos: 
a) o fracasso escolar (repetência), não só entre as camadas de mais baixa renda;  
b) a evasão escolar e o conseqüente baixo nível de instrução;  
c) a falta de pré-requisitos para a qualificação para o trabalho e a inserção profissional.  
. Resultado: Apatia, rejeição e mesmo a agressividade dos jovens em relação à escola, p/ os quais não há 
alternativas de atuação no presente nem perspectivas de futuro. 

Características do modelo esgotado Decorrência do esgotamento 
.Esgotamento decorre da crescente importância da 
mudança tecnológica na redefinição dos centros de 
poder mundial, que re-configura os sistemas 
econômicos, reduzindo rapidamente os postos de 
trabalho e acentuando a precarização das relações de 
trabalho. 

Fatores associados  

Predomínio: a partir dos anos 50 
.Mobilidade social ascendente: maior escolaridade - 
melhores posições numa escala de renda, prestígio e 
poder.   
.Formação do cidadão como dever. 
.Universalização de uma escola primária - centrada 
na instrução (socializadora de um conjunto mínimo 
de saberes). 
.Tarefa da escola = transmissão de saberes. 

Conseqüência 
.O conhecimento escolar instituído não acompanha 
o ritmo crescentemente acelerado em que vêm 
sendo produzidos novos conhecimentos.  

a) Disputa sobre a redefinição da cidadania, situada 
mais na afirmação/ampliação de direitos sociais que nos 
deveres para com “a pátria”, “o Estado” ou “a Nação”;  
b) O reconhecido fracasso do Estado no cumprimento 
de seus deveres para garantir o acesso e a continuidade 
dos estudos a todo cidadão, independente de sua 
condição etária e social. 

Fonte: Relatório Narrativo do Projeto (1999). 
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Reagindo a tais sintomas diagnosticados nos relatórios, os propositores do 

Projeto apontam que, dentre os fatores favoráveis para o seu desenvolvimento 

(redigidos em resposta às questões enviadas pela FK – Ver Anexo 5), estão: 

• O quadro de decomposição dos padrões de relações interpessoais e intergrupais, bem como 
o descarte crescente de jovens por parte do mercado de trabalho, [que] não se consolidou na 
região sem que houvesse a reação de inúmeros grupos e organizações. Essa reação consiste 
principalmente em: posturas críticas frente às políticas públicas que acentuam ou se 
adequam a esse processo de degeneração social e de estagnação da educação escolar; 
esforços associativistas em defesa de direitos e na proteção de crianças e adolescentes; 
medidas de mobilização das populações pela melhoria de suas condições de vida (habitação, 
transporte, saúde, infraestrutura urbana); tentativas de interação entre organizações 
populares e UEs públicas, em alianças com grupos de professores; manifestação individual 
e coletiva por escolarização; pequenos grupos de professores que orientam seus alunos em 
atividades extraescolares de caráter associativista ou artístico. Além dessas práticas, há um 
significativo conjunto de rádios e órgãos regionais de imprensa escrita potencialmente 
disponíveis para divulgar e debater aspectos desse processo. 

• As organizações que participam deste projeto têm sua atuação situada nesse conjunto. Além 
disso, mais recentemente, vêm se organizando grêmios estudantis e associações culturais 
juvenis [...] [n]o estudo e [n]o enfrentamento de seus próprios problemas. Estes são 
exemplos de práticas culturais nas quais os jovens constroem identidades e elaboram 
sentidos para sua experiência no mundo. 

• Outra notável condição favorável é a legislação existente sobre a gestão escolar, que 
favorece a participação de alunos e de seus responsáveis nos conselhos de escolas, cujo 
caráter é deliberativo e a composição é paritária. A lei confere importantes atribuições ao 
conselho de escola, como a de deliberar sobre diretrizes e metas ou sobre as prioridades 
para aplicação dos recursos da UE. 

 
A estas condições prévias, acrescentam-se nos relatórios, as seguintes projeções: 

Este projeto parte da experiência acumulada em pelo menos quinze anos de práticas 
educativas, reflexão e mobilizações de organizações da sociedade civil em torno dos 
direitos à educação. Seus propósitos e condições permitirão demonstrar as 
potencialidades da atuação conjugada entre grupos que ainda não superaram as 
dificuldades da atuação isolada, estimulando outros a se associarem neste trabalho ou a 
seguir este exemplo. As atividades extraescolares aqui propostas fornecerão elementos 
para questionar as práticas intraescolares. Subprojetos inovadores no interior das escolas 
abrirão caminho para refazer concepções e práticas pedagógicas arraigadas, enquanto 
contribuem para experiências educativas não escolares serem mais flexíveis e 
audaciosas. [...] O projeto chamará a atenção das universidades, provocando-as a 
contribuir na qualificação e investigação da educação básica e das tentativas dos grupos 
populares para redefiní-la. Prevê-se que, produzindo impacto local na comunidade, o 
projeto dará condições para melhorar a compreensão das políticas educacionais por 
parte dos grupos envolvidos e para modificar a opinião pública em geral, qualificando a 
abordagem dos meios de comunicação. Trará melhores condições para que aquelas 
políticas sejam o resultado da influência da sociedade civil nas decisões e programas 
dos órgãos de Estado. Tudo isso guarda muita afinidade e identificação com os 
princípios de cooperação para o desenvolvimento e com a concepção de necessidades 
básicas de aprendizagem adotados pela Fundação W.K. Kellogg. 
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1. 2. O Projeto e a sua avaliação interna na Unidade Escolar (UE) 
 

Embora realizando atividades preparativas e passando pelos trâmites do processo 

seletivo desde 1998, após ser aprovado em 1999 para participar de tal Iniciativa, 

oficialmente, o início das atividades do Projeto na EPEMT (e nos demais parceiros 

locais) deu-se em 2001, chegando ao término (em tese) apenas em 2002, com o final do 

período de financiamento. 

No desenvolvimento do Projeto “dois momentos de uma realidade” 

(denominados de “tempo zero” e de “tempo um”) são comparados nos relatórios da 

equipe de avaliação interna: um corresponde ao período após a elaboração do pré-

projeto (pois este era parte do processo seletivo), com o texto em sua versão final 

aprovado no 1º semestre de 1999 (ano da contratação do IIPE pela FK para realizar o 

processo formativo para a avaliação, e a efetividade da mesma); e o outro foi fixado em 

novembro de 2002, com o Projeto contando com mais de dois anos e meio de pleno 

exercício. 

No referente à elaboração e acompanhamento do Projeto, a fundação apresentou 

dois conjuntos de questões para serem respondidas. As primeiras deveriam estar 

presentes no texto atualizado ou reformulado, e as outras nos relatórios narrativos e de 

avaliação anuais, entregues aos especialistas responsáveis pela seleção e, após 1999, 

pela avaliação externa. Deste “Roteiro Básico” de perguntas balizadoras do desenho do 

Projeto (Ver Anexo 5) ressaltam-se as respostas relacionadas aos “Cambios en el 

proyecto desde el Seminário” (realizado em agosto de 1998), bem como à disseminação 

das experiências. 

Sobre as mudanças ocorridas no pré-projeto, os relatórios apontam que as 

principais modificações em sua concepção foram: “a explicitação de objetivos 

específicos (com suas estratégias e metas) e o desenvolvimento dos pontos ou questões 

propostas pela Fundação Kellogg para serem agregados ao projeto”. Já no referente ao 

texto re-elaborado como versão final do Projeto, os relatos indicam que após o 

“Seminario Latinoamericano de la Iniciativa Comunidad de Aprendizaje”, três 

mudanças foram consideradas de grande importância:  

a) Reconhecendo a necessidade de destacar o papel dos professores como 
impulsionadores de novas práticas educativas (centradas na aprendizagem e na busca de 
maior envolvimento de múltiplos agentes em tais práticas), foi proposto estratégia para 
aumentar a capacidade dos docentes em criar novas situações de aprendizagem. 

b) Introduziu-se uma maior concentração das atividades, eliminando a pretensão 
[original] da frente de trabalho com formação profissional, pois “dispersaria esforços e 
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requereria maior [...] experiência, principalmente tendo em vista construir um modelo 
flexível e articulado à educação escolar comum”. 

 c) Revisou-se o montante de recursos solicitados no orçamento enviado à fundação (o 
qual foi reduzido da ordem de 1 milhão de dólares para cerca de 500 mil), “obrigando a 
acelerar a procura de alianças, tanto para integrar outros grupos e organizações nas 
atividades do projeto quanto para ampliar as fontes de recursos para os gastos não 
cobertos pelo aporte da Fundação” (Relatório Avaliativo/2003).  
 

Sobre tal aporte financeiro vindo da FK, é preciso dizer que para cada projeto 

participante da Iniciativa coube um montante de verba negociado a partir do orçamento 

enviado junto ao projeto re-elaborado aos especialistas externos. Todavia, dos 500 mil 

apresentados como sendo o montante da verba para o Projeto realizado na EPEMT co-

parceira, considerando a planilha de seu orçamento revisado com as despesas durante os 

anos 2001 e 2002, verifica-se que, com exceção aos custos simbólicos não 

contabilizados (segundo os relatos) com uma das organizações (Ação Comunitária), as 

outras seis instituições distribuíram entre si para a realização dos trabalhos, um total de 

R$ 374.914,04, conforme mostra a seguir, a Tabela elaborada a partir de tal Planilha13: 

Tabela de Despesas por Organização e por Rubricas determinadas pela FK 

Rubricas (gastos com) DESPESA POR ORGANIZAÇÃO 
( em R$ ) 

 Personnel 
Educational 
Activities Equipment 

Educational 
Materials 

Evaluation / 
Dissemination Travel 

Office 
Supplies

 Office 
Expenses 

1 ONG 152.400,00 
2 Assoc. Educativa 76.112,00 
3 EPEMT 63.992,00 A. B. C. D. E. F.  G.  H.  

4 Fórum Educação  28.246,04 
5 Escola Municl EF 18.232,00 
6 Núcleo Cultural 8.932,00 
7 Ação Comunitária 0,00         

TOTAL 347.914,04 183.800,00 58.814,04 8.800,00 38.000,00 10.500,00 14.000,00 0,00 34.000,00 
Fonte: Elaborada com dados da Planilha de Revisão Orçamentária do Projeto (2001-2002) 

 

Quanto às questões que induzem à disseminação de experiências consideradas 

alternativas14, os avaliadores locais concluem o Relatório 2003, seguindo as mesmas 

declarações ambíguas expressas no documento da FK: 

Não seria conveniente pensar em termos de adotar o Projeto [...] em outros lugares. O 
marco de referência da Fundação Kellogg para a iniciativa [...] a partir do qual o 
projeto foi elaborado, já advertia para que o projeto, em vez de visar ser replicado, 
servisse de inspiração para que, em outras realidades, fossem construídas 
propostas com orientação semelhante, fundadas nas energias existentes em outras 

                                                 
13 Anexos 6 e 7: Despesas com a EPEMT e demais parceiros e com a coordenação/e administração geral. 
14 Quais sejam: “(6) A informação e lições aprendidas foram disseminadas?; (7) Os gestores participaram 
como se esperava, a gestão educacional e a comunitária melhoraram?; (8) As expectativas originais foram 
realistas?; (9) Sustentabilidade, continuidade e difusão e (10) Indicações para outros lugares”. 
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comunidades. O trabalho de avaliação do projeto está sendo concluído e as conclusões e 
recomendações que se extrairão serão difundidas sistematicamente em 2003, por 
diversos meios. [...] Contudo, a realização do Projeto demonstrou que a busca da 
combinação dessas energias e da multiplicidade de agentes educativos é não apenas 
viável e fértil, mas também uma exigência para que a educação se adeqüe e 
responda às necessidades básicas de nossas populações. [Grifos meus] 

  
Assim, percebe-se que tanto o desenho do Projeto quanto as suas avaliações 

internas (como as externas), tiveram no “marco de referência” da fundação apresentado 

já no documento de convocação para a Iniciativa (exposta no Capítulo 2), nos eventos 

formativos, e nas questões abordadas (desde a seleção), os fundamentos determinantes 

para a obtenção do financiamento15. No entanto, a incorporação de tais aspectos no 

Projeto e nas avaliações internas, como mencionado, não somente foram consideradas 

pela equipe local como necessária, mas também como inovadora devido ao formato da 

organização dada pela “coalizão” desde a concepção do Projeto.  

Como assinala o representante da ONG em depoimento, “[...] iniciamos um 

projeto que desde a sua concepção contou com uma coalizão marcante” pois “não é de 

costume a elaboração do projeto desde a sua concepção” tendo apoio técnico do 

parceiro financiador. Ao contrário, o costumeiro “não é a ‘elababoração com’, e sim a 

‘elaboração para’” (ou seja, com base na versão enviada aos pareceristas, 

primeiramente “nasce o projeto”, para depois participar da seleção). Logo, segundo ele: 

“[...] formou-se uma espécie de triângulo:  financeiro (recursos), ONGs e terceiras 

pessoas beneficiadas’ para atuar na escola”, partindo da identidade com o “marco de 

referência” citado, que trazia “[...] idéias com as afinidades pelas posições da 

Declaração Mundial de EPT...” que “[...] colocava posições a respeito da educação e 

da idéia de comunidade (com meios, recursos e capacidades) que poderiam produzir 

uma educação mais adequada”, e que “respondessem às necessidades básicas” das 

populações locais. 

Sobre o desenvolvimento dos trabalhos e a avaliação dos mesmos, conforme os 

relatórios, para as avaliações internas do Projeto foram eleitos dois “objetos de 

avaliação”: a) As frentes de atuação tomadas isoladamente, cada uma delas 

                                                 
15 As propostas de avaliação foram formuladas conforme os seguintes passos: em 98, nas elaborações do 
pré-projeto; em fins de 99, com a 1ª parcela do financiamento (após o processo seletivo, e as atividades de 
formação do IIPE - nas quais definem um “marco comum”); em 2002, ano da 2ª parcela e término do 
financiamento (com a implementação da proposta de avaliação reformulada segundo o diálogo com o 
IIPE). O início de 2003 marca o término da coleta de dados e a conclusão do relatório avaliativo final.  
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correspondentes à objetivos específicos estabelecidos; e b) O conjunto das frentes de 

atuação, tendo como referencial, as suas metas. Neles foram avaliados: 

[...] os integrantes de cada organização participante do projeto, sendo que a equipe de 
coordenação deste [encarregou-se] de subsidiar os trabalhos avaliativos, formulando 
propostas de indicadores, reunindo informações e elaborando instrumentos. [...] os 
processos e metas [foram] julgados considerando a medição [...] de aspectos 
diretamente relacionados aos propósitos do projeto, especialmente [quanto à]:  
 
Participação dos beneficiários na definição/execução/avaliação do projeto; 
correspondência entre projeto e as necessidades destes; capacidades dos beneficiários e 
integrantes das organizações animadoras; surgimento de projetos semelhantes; 
quantidade e diversidade de indivíduos e organizações envolvidas nas atividades; 
quantidade e diversidade de oportunidades de aprendizagem aos alunos, famílias e 
educadores; compreensão e implementação de uma concepção educativa 
questionadora da educação escolar tradicional; socialização de conhecimentos da 
equipe coordenadora junto aos demais integrantes do projeto; articulação da educação 
escolar com outros aspectos da vida (lazer, segurança, trabalho, habitação etc) da 
população da região; articulação entre famílias, alunos e professores; oferta de serviços 
educacionais considerando o acesso como direito universal. [Grifos meus] 
 
Para refletir sobre as estratégias de avaliação respaldadas pelos “objetos de 

avaliação” mencionados, como pode ser constatado no Quadro 4, a equipe interna parte 

de quatro frentes de atuação estabelecidas em seus objetivos específicos, e encampadas 

pelas organizações responsáveis pelo desenvolvimento do Projeto: 
 

Quadro 4: Objetivos do Projeto / Organizações co-responsáveis 
Objetivo Geral: Gerar novos sentidos para a educação escolar combinando práticas escolares e não escolares            

(Implementação de um modelo de renovação da escola pela atuação conjugada da Sociedade Civil) 
Organizações Objetivos Específicos  (meios e finalidades) 

 

ONG 

1. Aumentar a influência de alunos e familiares nas decisões das UEs 
.Assessoria p/ profissionais + Cursos com conselheiros de 105 escolas + Encontros: Reorientação das 
atividades educativas com maior envolvimento de docentes e, a partir destes, de alunos e familiares. 
.Implementação de Planos de 3 CEs + Elab. de outros 2 + Cursos/Encontros de conselheiros de 5 escolas. 
.Produção de vídeo + Impresso + Publicação de boletins dos encontros de estudantes. 

 
Fórum Ed.* 
 

2. Disseminar a informação e o debate sobre políticas públicas 
.Apoio técnico-financeiro Reuniões/Seminários/Publicações: Semin. de 5 GTs + Publicação docs finais.  
.Visando garantir o direito à ed., elaborou um manual (negociado c/ a OAB) p/ acionar o Poder Judiciário 

 

 

 

 

Escolas     
Públicas 

3. Recomposição de relações interpessoais e intergrupais com práticas (associativas e artísticas) 
.Formação/integração em torno de práticas artísticas + Biblioteca Comunitária + Laboratório de 
informática + Auditório p/ exibição de vídeos. Propostas: 
a) formar alunos e ex-alunos p/ abordar temas curriculares;  
b) escolas como lugares de formação, aglutinação e integração entre os produtores culturais locais;  
c) criar bibliotecas e d) lab. de informática comunitários;  
e) aumentar a capacidade dos profs p/ criar novas situações de aprendizagem (tbém c/ temas transversais) 
f) serviços de apoio à aprendizagem no Ensino Fundamental.  
g) formar grupos de egressos dos serviços educacionais. 
.Na EPEMT → Festival de poesias de alunos; abertura do auditório da EPEMT nos finais de semana 
(com vídeos e debates); editar página Web sobre o Projeto; publicar o jornal da UE, etc. 
.Na Escola Municipal de EF (EMEF) → Implementar banda de música e coral + Apoio à aprendizagem 
na EF: Orientação no jogo de xadrez, em filosofia e na computação; Preparação de alunos com 
defasagem de aprendiz. p/ avs. de final de ciclo + Desenvolvimento de equipes de trab. (profs e demais 
funcionários); formação de profs em prática/e teoria de alfabetização (inclusive p/ lidarem com os temas 
transversais dos PCN); Adequação de salas ambientes + Informativo da UE etc. 



 

 

43

 

Todas 

4. Manter interlocução ativa com os meios de comunicação de massa 
.Informação constante sobre o Projeto entre parceiros + Articular e alimentar os meios de comunicação.  

 .Informativos + Ampliação do uso dos meios de comunicação existentes p/ a divulgação.  
(Atividades consideradas insuficientes por envolverem a menor parcela de recursos, e por requererem um 
conhecimento raro entre os participantes do projeto). 

Fonte: Relatórios Narrativos (1998-1999). 
 
          * Este Fórum utiliza o auditório da EPEMT para a realização de atividades desde 1997, ano de sua criação. 
 

Em decorrência dos objetivos específicos e das atividades implementadas, a 

equipe avaliadora local apresenta três dimensões do Projeto para serem avaliadas:  

i.   Influência de alunos e familiares na orientação da educação escolar;  
ii.  Informação e debate sobre políticas educacionais; e  
iii. Relações intergrupais e interpessoais.  
 
Visando subsidiar a elaboração de instrumentais para o processo de medição dos 

resultados do Projeto, para cada dimensão (e em suas variáveis), o relatório final de 

2003 define: o universo da pesquisa avaliativa, as unidades de análise, os indicadores, 

os informantes e os instrumentos de coleta de dados 16.  

Como produto da organização dos dados, o relatório traz, também, algumas 

tabelas nas quais são indicadas: os denominados “objetos de decisão” (para quantificar 

as atividades em que participaram os sujeitos da dimensão “i”); os registros dos 

cadastros e números de atividades realizadas no Fórum de Educação - bem como os 

temas considerados de maior ou menor relevância pelos presentes em seus eventos (para 

a quantificação da dimensão “ii”); além da contagem do número de “vivências” e de 

“ações com alianças” promovidas pelas organizações responsáveis pelo Projeto 

(dimensão “iii”)17. 

Quanto aos limites e aos avanços resultantes das experiências vivenciadas no 

Projeto, com base nos “aspectos descritivos” sobre as dimensões tratadas, a equipe de 

avaliação interna conclui o seu relatório final com as considerações de que: “[...] o 

projeto contribuiu para gerar novos sentidos para a educação escolar”, porém “Trata-se 

de uma missão iniciada, mas sua própria natureza não possibilitaria admitir que esteja 

suficientemente cumprida”.  

O Quadro 5, a seguir, busca trazer tais conclusões nos seguintes termos: 

                                                 
16 Ver em Anexo 8 - Planilhas transcritas com instrumentos de medição utilizados na avaliação interna do 
Projeto.  
17 Tais tabelas transcritas encontram-se no Anexo 9. 
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Quadro 5: Avanços e limites do Projeto na educação escolar - avaliação interna  
Avanços (Resultantes) 

▪ Os grupos envolvidos compreenderam a si mesmos quanto às facetas educativas de suas ações e relações, porque 
provocados e apoiados p/ tal reflexão. Identificaram em suas práticas às correspondentes aos objetivos 
constitucionais (art. 205), exercendo papéis destacados na concepção, decisões e execução das atividades. 
 
▪ Padrões de relacionamento foram refeitos: “planejamentos participativos” colocaram a intervenção pedagógica 
como objeto de análise e deliberação, inclusive junto a alunos; houveram práticas participativas nos projetos 
pedagógicos e em rotinas de trab. das UEs. 
 
▪ Responsáveis pela ed. escolar influíram nos centros de poder, sobretudo no que se exerce na UE. 
 
▪ Resposta às necessidades culturais: a) profissionais de origem social diferente da de seus alunos e com melhor 
padrão de renda adotaram outra atitude quanto ao medo da violência, enfrentando-a com o seu trab. (mais preparados 
e sem preconceitos); b) escolas assumiram deliberadamente funções “culturais e de lazer” concebidas como 
práticas educacionais sob a influência de educandos. 
 
▪ Grupos tiveram uma alternativa p/ desenvolver sua organização e mobilização social, como formas de responder às 
necessidades políticas (ainda que o Estado continue pouco sensível a escutar alunos, pais e profs, e persista na 
contenção de gastos e em políticas que precisem ser reformuladas). 
 
▪ Aumento da influência de alunos e familiares: diferentes agentes educativos se associaram em perspectivas 
congruentes de ação; jovens decidiram sobre atividades e formas de desenv/to; alunos opinaram e ofereceram 
indicações p/ profs planejarem. 
 
▪ O Fórum de Ed. foi fortalecido como interlocutor nas políticas educacionais governamentais, nas quais pessoas 
comuns tiveram acesso à informação e oportunidades de debater temas de alta relevância - o que levaram a um 
processo participativo de planejamento educacional local. 
 
▪ Relações interpessoais e intergrupais recompostas com práticas de ed. artísticas e associativas, ampliando as 
possibilidades de interação social e colaboração. Houve oportunidades p/ jovens co-exercerem liderança, 
compartilhar conhecimentos e elevar sua auto-estima (com múltiplas ações em alianças qualificadas). Algumas 
atividades se transformaram no Programa Circuito Cultural Escolar - financiado pela prefeitura, com parceria com 
OSCs/escolas pública/órgãos administrativos de redes escolares. 
 
▪ Órgãos administrativos de escolas municipais incorporaram orientações do Projeto p/ estimularem a organização 
autônoma de estudantes.  
Em Suma: “Preservou-se/ou Promoveu-se a dimensão de aprendizagem das comunidades: pela tomada de decisões 
com maior participação, pelo estabelecimento de alianças em práticas educativas, pelo uso mais intensivo de 
linguagens artísticas, e ainda pelas tentativas de envolvimento das famílias”. 

Limites e Medidas 
.As escolas envolvidas não explicitaram nitidamente uma política educativa própria, mas pode-se distinguir a diretriz 
que seguiram: a de desenvolver professores como profissionais. 
 
.Ainda não estão em condições de responder às expectativas e necessidades da comunidade, mas: educadores 
perceberam a importância de se educarem p/ educar jovens (ouvir, construir parâmetros p/ o trab., p/ a organização 
da UE e p/ as formas de avaliação do trab.; temas de decisões por votação são antes discutidos entre os segmentos 
de alunos, familiares e docentes). 
 
.Profissionais das UEs tomaram medidas de reverem seu desempenho, e tomada de decisões c/ participação 
ampliada. Buscaram superar o modelo de papéis fixos no “profr-sujeito” da ed. e no do “aluno-objeto” dessa ação. 
 
.O Projeto não incidiu no desafio de colocar a educação escolar como alternativa p/ a integração à economia, 
em especial, ao mercado de trabalho. Por essa opção, não levou a praticar uma ed. que respondesse a esse 
campo de necessidades [Como o previsto antes da revisão do pré-projeto]. 

Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios Finais de Avaliação Interna do Projeto (2003). 

Logo, com o entendimento de que “nem o Estado, nem os círculos de 

especialistas são capazes de propor e realizar sozinhos as mudanças requeridas nos 

sistemas públicos de ensino”, os propositores do Projeto, partindo do problema central 
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ilustrado no Quadro 3, acreditaram ser “necessário compor um campo de debates, 

práticas e formação de consensos com a população, a fim de redefinirem a educação 

escolar, atribuindo a esta um novo sentido”. Para tanto, como consta no mesmo relatório 

narrativo, e como pode ser verificado em tais conclusões das avaliações internas, os 

responsáveis pelo Projeto consideraram quatro elementos de especial relevância na 

concepção educativa que o orientou:  

1) a expressão dos educandos assume primeiro plano, já que suas necessidades devem 
estar na origem da prática educativa; 2) a informação é ativamente buscada porque é 
requerida pelos problemas expressos; 3) o processo educativo assume principalmente 
caráter ativo de investigação e secundariamente passivo de assimilação; 4) os agentes da 
educação são tanto educandos quanto educadores, profissionais e não profissionais, 
tratando-se [...] de processos marcados pela reciprocidade e pela alternância de papéis. 

 

 Aqui, segundo indica o seu Plano de Gestão/2005 (Ver Anexo 4) percebe-se que 

a proposta pedagógica da EPEMT foi fortemente marcada por tal Projeto (somado aos 

demais programas desenvolvidos na escola), até porque como indica um dos fatores 

apontados como condições favoráveis para a implantação do mesmo (como já 

mencionado, e como veremos adiante), as diretrizes legais do período o normatiza sob 

as bases de um currículo flexível, interdisciplinar e contextualizador. Logo, não é de se 

estranhar que, nessa UE, como no quadro ilustrativo de sua história recente, a: 
 

[...] grande meta desde 1999 é a renovação do modelo escolar. Assim, o planejamento 
sofreu mudanças e temos concretizado um planejamento participativo: 1ª fase 
inaugurada com os professores efetivos, preparando o trabalho para a 2ª fase, com os 
demais. Após o planejamento dos alunos (na primeira semana de aula - num trabalho de 
reflexão, avaliação e proposição de soluções [de problemas] que terminou num 
“contrato” [...] entre a classe e os demais participantes da ação educativa da escola), os 
dados foram tabulados e utilizados pelos professores na 2ª fase de planejamento. A 3ª 
fase contou com as equipes de apoio, e durante o primeiro encontro com os pais, deu-se 
continuidade ao trabalho. A 4ª fase do planejamento reuniu novamente os professores 
em torno do compromisso [...] [de] realizarmos o Projeto de Cidadania como elo de 
ligação entre as áreas e equipes de trabalho, ensaiando um novo modelo escolar. O 
principal tema de estudos foi o da cidadania [...]. A meta é dar continuidade a essa 
experiência, aprendendo e nos aperfeiçoando, desenvolvendo nossa autonomia como 
sinônimo de responsabilidade diante do Projeto Educativo da escola.  

 
 
 Observa-se que este formato de planejamento foi intensificado com o início do 

Projeto em 1999, a partir do qual a proposta pedagógica da escola vai passando a ser 

denominada de “Projeto Educativo Coletivo – Comunidade de Aprendizagem”, e se 

estendendo pelos demais anos, aperfeiçoando-se e culminando, segundo os relatos da 

diretora, em êxitos e em dificuldades. Nesse “Trabalho Pedagógico” da UE: 
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[...] O papel educador de cada segmento de atores na escola e na comunidade é algo 
afirmado em nossos discursos, porém, de difícil concretização; a idéia de podermos 
aprender com a comunidade, com as formas de aprender disseminadas nas organizações 
do entorno da escola, é também uma idéia desconcertante para uma instituição que, 
historicamente, erigiu-se como o lócus privilegiado do ensino: do conhecimento, do 
comportamento modelar, dos valores que se deve preservar. 

[...] As mudanças legais impõem o desenvolvimento de uma nova cultura no Ensino 
Médio e na Educação Profissional, uma cultura voltada para a promoção das pessoas, 
uma educação que as integre na sociedade e que nos ensine a respeitar as diferenças. 
Pensamos e exercitamos um projeto pedagógico que se esforça para concretizar uma 
educação que prepare para a vida democrática, estimule o protagonismo e a autoria 
coletiva dos jovens em busca de sua cidadania ativa, incluindo o exercício responsável 
dos direitos civis, políticos e sociais. 

[...] Busca-se partilhar esforços com aqueles que constroem o que chamamos uma 
Comunidade de Aprendizagem, momento em que aprendemos a valorizar não apenas 
aquilo que pode ser individualmente acumulado, mas também e principalmente aquilo 
que pode e deve ser partilhado com outros. Saberes, experiências, vivências nascidas do 
cotidiano nos ensinam que há muito ainda a aprender (Plano Gestor/2003). 
 

 

Nesse sentido, verifica-se que a UE se manteve aberta para participação de 

outros concursos (como o da SEE/SP) e parcerias que tragam recursos ao que considera 

ser para a “melhoria do ensino médio”, concebida pela “gestão participativa” na escola: 
 

• Em 2000, o planejamento curricular participativo já experimentava o segundo ano de 
atividades; consideramos a tentativa exitosa, mas sabemos das dificuldades em se alterar a 
cultura escolar. [...] Apesar da greve, retomou-se o Projeto Gestão Escolar Democrática e 
as atividades previstas no Projeto trouxeram novos recursos didáticos com a ampliação do 
acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação. [...] inscrevemos a escola 
num concurso de projetos da SEE no “Programa Melhoria e Expansão do Ensino Médio”: 
recebemos recursos para a aquisição de materiais didáticos que contribuíssem com a 
melhoria da qualidade do trabalho [...]. 
 

• Em 2001 deu-se continuidade ao Plano de Gestão proposto em 1999. [...] 2002 marcou o 
final do Projeto em termos de financiamento, porém, demos continuidade à experiência de 
atuar em rede, de partilhar experiências e conceber os projetos junto de outros atores para 
renovar nossas práticas escolares que por vezes permanece distante do contexto mais geral 
dos modos de ensinar e aprender na comunidade. 
 

• Durante 2002 e 2003 as aprendizagens do Projeto marcaram também o tom do planejamento 
docente: foi percorrido o caminho inverso ao feito pela escola – “a escola ensina para a 
comunidade” – e fomos até à comunidade aprender coisas para rever nosso trabalho. 
Professores âncoras visitaram organizações da comunidade para o conhecimento de seus 
trabalhos, as formas de gerência [extraescolares] destes serviços e formas de contribuir, 
retirando lições para reconduzir o trabalho com os conteúdos curriculares. Propuseram e 
executaram projetos específicos durante o ano envolvendo as temáticas do trabalho 
comunitário e desenvolveram ações solidárias na UE como forma de envolver os alunos no 
conhecimento destes serviços e na ajuda às entidades.  
 

• Em 2003 (como nos demais anos) os projetos continuaram: o Curso de Cinema realizado 
pelos docentes produziu três filmes de sua autoria. Um deles tratou do extermínio da 
Educação Profissional na UE. Terminamos o ano num clima de luto profundo, não apenas 
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pelo término dos cursos, mas porque sentimos o peso da ausência de democracia e de 
autonomia em nosso cotidiano de educadores. Muitas lutas foram travadas com a ampla 
participação de professores, alunos, pais, comunidade local. Contamos com apoio da 
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa [...]. 
 

• Em 2004 [...] realizamos reflexões sobre os dados de movimentação escolar desde 
2001, destacando o comportamento da demanda jovem que chega ao Ensino Médio 
com peculiaridades que têm significado um desafio para a organização da UE e a 
adaptação do trabalho. Desenhamos metas de ação: para a escola, para cada área do 
currículo e para cada disciplina. [...] Nos Conselhos de Classe participativos avaliamos que 
de 1999 até agora avançamos muito, produzindo um saber vivido sobre a democracia e a 
responsabilidade. Nosso desafio é melhorar nossa performance para acompanhar as decisões 
do Conselho de Classe e nos profissionalizarmos cada vez mais interferindo na qualidade da 
educação [...]. 
 

• Em 2005 a prioridade é a formação docente via um Plano de formação permanente em 
HTPC. [...] Sem tradição de trabalho coletivo e sistemático de reflexão, as dificuldades que 
vivemos significam a necessária experiência de transformar práticas seculares de uma 
educação tradicional, e construir no lugar outra linguagem e outro entendimento sobre o 
ensinar e o aprender (Plano de Gestão/2005). 
 

 
1. 3. Os objetivos da escola e a sua função formativa na análise dos dados 

 

Por meio das vertentes apontadas no processo de elaboração da proposta 

pedagógica da EPEMT a partir de 1993 (as quais se referem tanto à tendência tomada 

pela implementação de bases curriculares flexíveis nas escolas, quanto à constituição do 

formato de uma “gestão participativa” ou “autônoma” - como faces da mesma política), 

busca-se neste tópico caracterizar alguns dos elementos configuradores do paradoxo que 

permeia a escola e a sua função na contemporaneidade, analisando os dados 

apresentados. Para tanto, os objetivos expostos no Plano de Gestão/2005 da UE co-

responsável pelo Projeto indicam um significativo ponto de partida: 

Objetivos gerais: [...] formação dos educandos na perspectiva de uma consciência 
crítica, solidária e democrática, com a qual o educando gradativamente perceba-se 
como agente do processo de construção do conhecimento, e de transformação das 
relações entre os homens, através da ampliação e recriação de suas experiências, da 
sua articulação com o saber organizado e da relação da teoria com a prática, 
respeitando-se as especificidades das seguintes modalidades de ensino: 

 
I - O Ensino Médio deverá consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental visando a apropriação dos princípios e fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos e de princípios humanísticos significativos, 
visando à formação ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico que 
qualifiquem os educandos para a aprendizagem permanente. 
 
II - A Educação Profissional Técnica deverá tornar os alunos profissionais aptos a 
exercerem atividades específicas no trabalho, em permanente relação com as novas 
tecnologias e formas de organização do trabalho. [Grifos meus] 
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Observa-se facilmente que tais objetivos da EPEMT, presentes em seus planos a 

partir de meados dos anos 1990, trazem transcritos em seus desígnos, não apenas os 

mesmos termos da nova LDB/96, mas o próprio sentido desta. Nos objetivos referentes 

ao Ensino Médio, por exemplo, todo o Artigo 35 da 9394/96 foi resumido.18 Em relação 

à Educação Profissional, os objetivos da UE também apresentam as mesmas finalidades 

do documento da lei19.  

Como efeitos da LDB/96, outras de suas proposições são encontradas no plano 

escolar, como indicam a constituição na UE de todo o “Planejamento Participativo” já 

descrito, bem como alguns de seus objetivos para 2003-2006: 

 
• Dar continuidade à reestruturação administrativa e pedagógica da escola, de 

modo a dar pleno atendimento ao Regimento Escolar, à sua Proposta Pedagógica, 
respondendo às expectativas de pais, alunos, professores e funcionários. 
 

• Qualificar a participação de pais, alunos, professores e funcionários para que se 
efetive uma gestão democrática na escola. 
 

• Superar as dificuldades enfrentadas pela ausência de recursos vários, buscando 
parcerias que possam subsidiar o trabalho da escola, especialmente aquelas que 
possibilitem melhor formação de nossos alunos. 
  

• Desenvolver ações de integração entre a escola e a comunidade, local e 
longínqua, através dos recursos de comunicação disponíveis na escola e da 
extensão de serviços para a comunidade local. 
 

• Desenvolver projetos como meio para a mudança do modelo escolar e como 
forma de integração com as famílias e a comunidade local. 
 

• Desenvolver novo padrão de relacionamentos interpessoais e intergrupais na 
comunidade escolar, mediado por relações democráticas e solidárias. 
 

• Envolver 100% dos alunos na co-responsabilidade de sua aprendizagem [...]. 
 

• Tratar todos os conflitos inerentes ao convívio como momentos educativos e de 
forma a contribuir com a construção da autonomia de todos. 
 

• Integrar funcionários, alunos e familiares no planejamento e avaliação do 
desempenho da UE (Plano de Gestão/2005). [Grifos meus] 

 

                                                 
18 Se comparados com a sua versão oficial (p. 52), temos: I - a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; II - a 
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III 
- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
19 Como consta em seu Artigo 39: “A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, 
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva” (p. 53). 
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No Artigo 3º, a lei prescreve a “gestão democrática do ensino público” (p. 42), 

remetendo-nos a tais objetivos na UE assegurados conjuntamente pelos Artigos 14 e 15: 
  

• Os sistemas de ensino definirão normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os [...] princípios: I 
- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes [...].  

• Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
[...] progressivos graus de autonomia pegadógica e administrativa e gestão 
financeira [...] (p. 46-47). [Grifos meus] 
 

Considerada como um grande avanço para muitos dos movimentos sociais que 

reivindicaram a inclusão de vários destes termos utilizados na legislação, a nova 

LDB/96, como já apontado, abre caminho tanto às medidas descentralizadoras quanto às 

reformas curriculares, pautadas na “gestão democrática”. Em consonância com as 

declarações oficiais, como sinônimo de uma “gestão participativa” ou “gestão 

autônoma”, a “gestão democrática” na EPMT trata-se de uma construção realizada 

“como um passo para a autonomia profissional e para a interlocução com as políticas 

públicas de educação” pois, ainda segundo as palavras da diretora:  

 
Historicamente, o papel dos educadores [...] têm sido resumido a executar propostas e 
políticas externas à escola: as universidades produzem conhecimentos, os gabinetes de 
governo tomam decisões e às escolas cabe executar o que outros decidiram. Nosso 
aprendizado prático e mesmo acadêmico raramente nos conduziram a aprendizagens 
que possibilitassem o desenvolvimento da postura propositiva; vivemos aguardando as 
decisões de outros para "obedecer", "nos lamentar", enfim, para nos colocarmos muitas 
vezes no lugar de vítimas de um sistema cruel que nos anula e impõe práticas com as 
quais não concordamos. [Em contraposição a isso:] 
 
[...] a Gestão Democrática da escola [...] se estende para os hábitos de convívio entre 
todos os educadores: na gestão democrática da sala de aula, na partilha de 
responsabilidades sobre todo o trabalho educativo, na necessidade de ensinar aos alunos 
formas de relacionamento que melhorem a capacidade de expressão, de convívio [...]. 
Estende-se ainda à vida da comunidade na qual a escola está plantada. Trata-se de 
aceitarmos nossos limites e nos desafiarmos a construir nosso futuro junto, sem 
transferir responsabilidades que nos cabem a outros.  
 
[...] está pautada na capacidade de podermos envolver o maior número de pessoas nas 
decisões. Para atingir esta meta, é preciso construir uma ponte que nos leve até este 
objetivo. Divulgar informações, conhecer os dados de nossas instituições, seus 
problemas, as expectativas de todos, é o início deste processo; só podemos participar 
das decisões quando conhecemos os problemas, as limitações para solucioná-los e a 
nossa responsabilidade individual e coletiva na execução das soluções encontradas 
(Extraído de um documento exposto no site da UE). [Grifos meus] 
 

Conforme consta no Plano de Gestão/2005, esta prática é inspirada também pelo 

ideal da “máxima freireana do fazer com” contraposto ao “fazer para” (tão enraizado 
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nas relações da educação escolar - segundo os documentos da escola e os relatórios do 

Projeto). Definindo melhor o que se entende por esta “máxima”, uma das epígrafes 

utilizadas no Plano da escola diz que: “As experiências dos meninos populares se dá 

preponderantemente não no domínio das palavras escritas, mas no da carência das 

coisas, no dos fatos, no da ação direta...”. 

Ancorada na “ação direta” proporcionada pela LDB/96 o sentido dado para a 

“gestão democrática” na EPEMT é também definida por um outro termo: 
 
Um dos conceitos mais utilizados na atualidade quando se fala em projetos pedagógicos 
inovadores é “protagonismo juvenil”. [...] nas escolas, este protagonismo deve ser 
estendido aos professores, à instituição e sua comunidade, pois a lei que organiza a 
educação no País traz como princípio a gestão democrática, a autonomia e a concepção 
de projetos pedagógicos próprios como necessários a uma educação de qualidade.  
 
[...] podemos entender este protagonismo como autoria múltipla, [...] [que] coloca o 
problema da necessidade de reconhecimento individual e coletivo [...], de um novo 
modelo de escola que precisamos construir juntos. Ações que possibilitam a troca de 
papéis entre educadores(as) e educandos(as), a incorporação de experiências inovadoras 
à vivência e à rotina da organização - como o uso de metodologias que estimulam a 
criação, o planejamento, a intervenção na realidade e a avaliação [...]. 
 
[...] uma escrita múltipla de jovens e educadores pode conferir um novo sentido à 
educação escolar, na medida em que as aprendizagens passam a resultar de uma busca 
ativa de conhecimento (para responder a um ou a muitos problemas), favorecendo a 
construção de nossas identidades [...] valorizando nossa educação em cidadania. Uma 
cultura de paz supõe [...] uma escola que reserve espaços para a construção de relações 
democráticas, fraternas, de respeito à diversidade e que concretize os direitos humanos a 
cada dia [...] (Extraído de um documento exposto no site da UE).   
 

Ainda no que se refere à incorporação de termos da 9.394/96 no corpo dos 

documentos da EPEMT, a lei é reverenciada, mas não isoladamente. Ao longo do Plano 

de Gestão/2005, reverências também são estendidas não somente à pauta de Jomtien20, 

como a outros de seus derivados como as DCNEM, marcando interpretações, 

                                                 
20 Abre-se o Plano com uma breve apresentação da Conferência de EPT, citando algumas de suas premissas: 

 “A educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo 
inteiro”; 

  A educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e 
ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a 
tolerância e a cooperação internacional; 

 Embora a educação não seja condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e 
social; 

 O conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valor próprios, assim como a 
capacidade de definir e promover o desenvolvimento; 

 A educação que hoje é ministrada apresenta graves deficiências; é preciso torná-la mais relevante e 
melhorar sua qualidade, e torná-la universalmente disponível; 

 A educação básica adequada é fundamental para fortalecer os níveis superiores de educação e de ensino, a 
formação científica e tecnológica e para alcançar um desenvolvimento autônomo (...).” 
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caracterizações e posicionamentos da UE frente à lei, e o que, a partir dela, se espera 

dos educadores: 

Em 1996 foi sancionada a LDB, reconduzindo as características de nossa escola 
excludente, promovendo um ambiente legal que tem em vista a educação para a 
promoção e não para a seleção dos indivíduos. Um conjunto significativo de diretrizes 
foi posto em circulação e os educadores constroem [...] suas práticas pautando a 
renovação pedagógica por estes novos documentos orientadores de caráter nacional. 
 
[...] O ano de 1998 trouxe-nos a necessidade de dar materialidade às disposições da 
nova LDB e às mudanças nos sistemas de ensino [...]. O Conselho Nacional de 
Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM) 
[...] que apontam para uma nova organização, especialmente a curricular. Três grandes 
áreas de conhecimento passam a nortear os currículos fundados nos princípios da 
contextualização e da interdisciplinaridade. 
 
Nosso grande contrato [em 1999] é o Projeto Educativo da escola. Todos os esforços 
estão centrados nele. Como ressalta Guiomar Namo de Mello na versão preliminar das 
diretrizes, o papel do EM exige dos educadores superar o desafio de realizar uma 
educação de qualidade para todos, [...] que seja inclusiva e que contribua para a 
formação de cidadãos (Plano de Gestão/2005). [Grifos meus] 
 
Verifica-se nestes fragmentos (assim como nos referentes ao Projeto) que a 

LDB/96 aparece na UE com o poder não apenas normativo, mas inspirador na 

recondução das características das escolas, traçando diretrizes consideradas “bem 

vindas” para a “renovação pedagógica” nas práticas dos educadores, bem como para um 

novo modelo da educação e gestão escolar no sentido da “promoção” e da “inclusão” 

dos educandos. 

Sobre a utilização de tais termos ligados à “exclusão” / ”inclusão”, a partir da 

perspectiva de Martins21, Silva (2005, p. 28-29) considera que: 
 
[...] o termo exclusão traz em si uma conotação carregada de significados atribuídos 
social e politicamente e que, portanto, uma vez que a sociedade volta-se para o 
atendimento dessa população [buscando promovê-la], necessariamente ela não está 
excluída, ou simplesmente mantém-se à parte da sociedade, mas que os indivíduos 
objeto desse olhar são estigmatizados como alheios ou impossibilitados de participar do 
processo econômico de determinado grupo social. [...] À medida que se estabelece essa 
diferenciação, o entendimento do que é exclusão deixa de ser interpretado como escala 
de aferição do quanto a pessoa consegue ou não consumir. [...] Conforme nos pontua 
Paugan (1999, 60-61), “deve-se buscar [...] um distanciamento para abordar esse 

                                                 
21 De que: “[...] não existe exclusão: existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos e 
econômicos excludentes; existe o conflito pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu 
incoformismo, seu mal-estar; sua revolta, sua esperança reivindicativa, sua reivindicação corrosiva. Essas 
reações, porque não se trata estritamente de exclusão, não se dão fora dos sistemas econômicos e dos 
sistemas de poder. Elas constituem o imponderável de tais sistemas, fazem parte deles ainda que os 
negando. As reações não ocorrem de fora para dentro; elas ocorrem no interior da realidade problemática, 
‘dentro’ da realidade que produziu os problemas que as causam” (Martins apud Silva, 2005, p. 28). [Grifos 
do autor] 
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conceito social e político que é a exclusão” [já que] “pode ser complementado pelo 
conceito de desqualificação social - um conceito sociológico”.  

 
 No bojo das reformas, em suas relações concretas, a EPEMT percebe-se, então, 

com a necessidade de “dar materialidade às disposições” curriculares para o ensino 

médio já indicadas na lei, aderindo, com um mesmo entusiasmo, às DCNEM/98, porém 

sem conseqüentes questionamentos quanto aos seus conteúdos formativos. 

Assim, sob a perspectiva da mudança no modelo do sistema e na qualidade do 

ensino, as consideradas “Três grandes áreas de conhecimento”22 prescritas nas DCNEM 

para o desenvolvimento de “competências e habilidades” vão norteando o currículo da 

escola fundado, segundo o Artigo 6º (p.198): “nos princípios pedagógicos da 

Identidade, Diversidade e Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização”23.  

Com o caráter de educação geral para o trabalho e para a vida cidadã (além de 

terminalidade da educação básica, condizentes com o Artigo 5° das diretrizes, como 

demonstra os dados até aqui), a UE responsável pelo ensino médio, deve, então:  
 
I - ter presente que os conteúdos curriculares não são fins [...] mas meios básicos para 
constituir competência cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações; 
II - ter presente que as linguagens são indispensáveis para a constituição de 
conhecimentos e competências; 
III - adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do 
conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e 
outras competências cognitivas superiores; 
IV - reconhecer que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e 
requerem trabalhar a afetividade do aluno (p. 198). 
 

 Deve também desenvolver, “mediante a institucionalização de mecanismos de 

participação da comunidade, alternativas de organização institucional que possibilitem”, 

dentre outras coisas, “[...] articulações e parcerias entre instituições públicas e privadas, 

contemplando a preparação geral para o trabalho [...]” (DCNEM, Artigo 7º, p. 198).   

 Verifica-se que a valorização destas proposições curriculares impulsionadoras de 

novas práticas é evidenciada no cotidiano da EPEMT tanto nas movimentações 

realizadas pelo Conselho de Escola (responsável pelos GTs em torno do estudo das 

diretrizes e das metas para a revisão curricular) - ou em todo “Planejamento 

                                                 
22 “Essas áreas não devem eliminar as disciplinas [...]. Espera-se que as escolas desenvolvam projetos e 
atividades, além das aulas por disciplinas”, conforme Oliveira (2002, p. 53). 
23 O currículo do ensino médio já organizado pela LDB/96 em uma base nacional comum e em uma parte 
diversificada (Art. 26, p.50), é especificado pelas DCNEM. Nela, a base comum é entendida como 
“competências e habilidades” distribuídas em três áreas de conhecimento: “Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 
Tecnologias” - segundo o seu Art. 10 (p. 200-201).  
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Participativo”, inserindo-se os projetos desenvolvidos na UE - quanto nos 

“Planejamentos Docentes” (preparados para subsidiar na formação dos professores).  

Desse modo, não somente o “Planejamento Participativo” (definido como sendo 

um “esforço [...] que tem possibilitado desenvolver metodologias em participação”)  

traz como chave tais princípios-práticos, como eles são refrisados nas reuniões 

docentes, consolidando, inclusive, as suas próprias instâncias avaliadoras (o que se 

efetivou, por exemplo, em 2004, ao utilizarem para a análise com os professores, dados 

do questionário do SARESP junto aos da movimentação escolar, com o intuito de gerar 

metas para Planos de Ação da UE). Na verdade, presume-se no Plano Gestor/2003 que:   
    
[...] a contextualização e a interdisciplinaridade só adquirem sentido em 
ações práticas. [...] Um dos maiores desafios das escolas na atualidade é a prática de 
gestão do currículo. [...] Para além dos conteúdos das disciplinas temos a missão de 
educar integralmente, assumindo nossas responsabilidades em relação à formação em 
valores, condutas, responsabilidade individual e coletiva para conviver na escola e na 
comunidade. Nosso currículo, [...] congrega tanto os conteúdos das disciplinas 
quanto as vivências na escola – tanto aquelas planejadas quanto aquelas produzidas no 
cotidiano, fruto do próprio convívio e das novidades que impactam a comunidade e a 
sociedade. Os problemas que enfrentamos são concebidos como momentos 
privilegiados para aprender e nos aperfeiçoar; os alunos são parte desse público que 
aprende com os desafios da realidade escolar. As práticas participativas presentes no 
Planejamento, nos Conselhos de Classe e nos Projetos Coletivos, têm o objetivo de 
nos preparar para qualificar tanto as demandas quanto nossa capacidade de responder a 
elas. As práticas participativas também têm a função de disseminar uma nova 
metodologia de trabalho que confere ao outro um papel primordial na construção dos 
conhecimentos e nos educa para uma vida democrática. [Grifos meus] 
 

Tais perspectivas parecem resultar do que Guiomar Namo de Mello denomina 

nas DCNEM de “mudança de paradigmas – no conhecimento, na produção, no 

exercício da cidadania [e, acrescenta-se, na gestão escolar24] ”. Segundo o documento: 
 

Inicia-se em meados dos anos 80 e primeira metade dos 90 um processo ainda em curso, 
de revisão das funções tradicionalmente duais da educação secundária, buscando 
um perfil de formação do aluno mais condizente com as características da produção 
pós-industrial. [...] a segunda metade dos anos 90 assiste ao surgimento de uma nova 
geração de reformas. [...] já não pretendem apenas a desespecialização da formação 
profissional. Tão pouco se limitam a tornar menos “acadêmica” e mais “prática” a 
formação geral. O que se busca agora é uma redefinição radical e de conjunto do 
segmento de educação pós-obrigatoriedade. À forte referência nas necessidades 
produtivas e à ênfase na unificação [...], agregam-se agora os ideais do humanismo 
e da diversidade. 

                                                 
24 Ver Lück, Heloísa. A evolução da Gestão Educacional, a partir da mudança paradigmática. In: 
Revista Nova Escola. Editora Abril: Fundação Victor Civita. (Disponível no site: 
www.novaescola.com.br) 
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[Para] Azevedo: (…) Neste conflito de finalidades parece [...] emergir a oportunidade 
“histórica”, segundo Tedesco (1995), de aproximar ambas finalidades, numa nova 
tensão, esta agora mais potenciadora do desenvolvimento humano. (…) não é tanto o 
ensino técnico e a formação profissional que carecem de reformas mais ou menos 
desespecializadoras e unificadoras, é também o ensino geral que precisa de profunda 
revisão, ou seja, todas as vias e modalidades de ensino, desde as mais profissionais até 
às mais “liberais” [...] são chamadas a contribuir de outro modo para um 
desenvolvimento mais equilibrado da personalidade dos indivíduos (p. 416-417). 
[Grifos meus]  
 

Após retomar “as quatro grandes necessidades de aprendizagem dos cidadãos” 

estimadas pela UNESCO (o “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser”) Mello, no documento das DCNEM, ressalta que tal: 
 

[...] reposição do humanismo nas reformas do ensino médio deve ser entendida então 
como busca de saídas para possíveis efeitos negativos do pós-industrialismo. Diante da 
fragmentação gerada pela quantidade e velocidade da informação, é para a educação 
que se voltam as esperanças de preservar a integridade pessoal e estimular a 
solidariedade. Espera-se que a escola contribua para a constituição de uma cidadania de 
qualidade nova, cujo exercício reúna conhecimentos e informações a um protagonismo 
responsável, para exercer direitos que vão muito além da representação política 
tradicional [...]. 
 
[...] Esse equilíbrio entre as finalidades “personalistas” e “produtivistas” requer uma 
visão unificadora, um esforço para superar os dualismos e [...] diversificar as 
oportunidades de formação. [...] esse ensino médio ao mesmo tempo unificado e 
diversificado vai exigir muito mais do que traçar grades curriculares que mesclam ou 
justapõem disciplinas científicas e humanidades com pitadas de tecnologia. Tão pouco 
será solução dissimular a formação básica sob o rótulo de disciplinas pseudo 
profissionalizantes, como ocorreu após a Lei 5692/71, ou, ao revés, oferecer habilitação 
profissional disfarçada de “educação básica” [...]  (p. 418).  
 
Para Oliveira (2002): 
 
Sobretudo no texto das DCNEM, é que a ênfase na formação geral está investida de 
uma concepção de  educação profissional, que considera uma formação básica, de 
caráter geral e sólida, o melhor meio de preparação para o mercado de trabalho. Por 
isso, pode-se considerar que a educação básica, neste momento, reveste-se de caráter 
profissional, já que está compreendida como requisito indispensável à inserção da força 
de trabalho nos processos produtivos, a  partir da demanda por uma formação mais 
flexível e adaptável às mudanças [bem como às ocupações informais e ao desemprego 
estrutural]. Deste ponto de vista, a educação geral seria considerada formação para o 
trabalho, capacitando os indivíduos para assumirem funções mais versáteis no processo 
produtivo e preparando-os para as diversas modalidades de formação continuada e 
treinamentos específicos que serão demandados no futuro (p. 56).  
 

Desse modo, o “novo ensino médio” proclamado nos documentos da reforma e 

no discurso dos reformadores de vários organismos onusianos ou não, conforme 

Oliveira (2002), “aponta para o atendimento das demandas mais atuais da sociedade 

contemporânea”(p. 67), devendo ser, segundo Mello (apud Oliveira, 2002, p. 67): 
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“preparação para a vida, para o exercício da cidadania, para o trabalho em equipe, para a 

aquisição de competência gerais ligadas à polivalência, flexibilidade, capacidade de 

raciocínio e convivência solidária.” Como continua a redatora do documento: 
 
[...] Nas condições contemporâneas de produção de bens, serviços e conhecimentos, a 
preparação de recursos humanos para um desenvolvimento sustentável supõe 
desenvolver capacidade de assimilar mudanças tecnológicas e adaptar-se a novas 
formas de organização do trabalho. Esse tipo de preparação faz necessário o 
prolongamento da escolaridade e a ampliação das oportunidades de continuar 
aprendendo. [...] O projeto de ensino médio do país está definido [...] em admirável 
sintonia com a última geração de reformas do ensino médio no mundo [...].   
 
Mais que um conjunto de regras a ser obedecido, ou burlado, a LDB é [então] uma 
convocação que oferece à criatividade e ao empenho dos sistemas e suas escolas a 
possibilidade de múltiplos arranjos institucionais e curriculares inovadores. É da 
exploração dessa possibilidade, muito mais que do cumprimento burocrático dos 
mandamentos legais, que deverão nascer as diferentes formas de organização do ensino 
médio [...], para atender um segmento jovem e adulto cujos itinerários de vida serão 
cada vez mais imprevisíveis, mas que temos por responsabilidade balizar em marcos 
de maior justiça, igualdade, fraternidade e felicidade. Ao contrário, o esforço 
doutrinário se justifica porque a superação desse estado crônico de carências requer 
clareza de finalidades, conjugação de esforços e boa vontade para superar 
conflitos, que só a comunhão de valores pode propiciar (p. 419-420). [Grifos meus] 
 

As “mudanças de paradigmas” (no conhecimento, na produção, no exercício da 

cidadania e na gestão escolar) trazidas repetidamente nos discursos reformadores, 

reverberam nos documentos da escola e nos do Projeto (bem como na mídia), dando 

forma simbólica ao potencial inovador atribuído aos projetos de parcerias público-

privadas na política de educação. Como visto nos dados citados (e com maior nitidez no 

“problema central” do Projeto avaliado), as dualidades de modelos delineados pelos 

“paradigmas” (que ora se contradizem, ora transitam do arcaico para o moderno), 

parecem querer justificar o que deve ser superado com as parcerias: um modelo de 

escola pública fracassado/esgotado (o qual perde o sentido, já que é também reflexo de 

um Estado ineficaz), frente a um modelo renovador (criativo, eficiente e 

“universalmente disponível”, mostrando, por outro lado, a face ideológica da política 

para um Estado em reestruturação). Logo, por entre os paradigmas apontados, é possível 

constatar que: 

• No conhecimento - revela-se uma sociedade do conhecimento sendo erigida segundo o 
estabelecimento de metas para a tomada de decisões, ou do conhecimento colado à 
resolução dos problemas do cotidiano das/nas comunidades. Em contraposição a uma 
educação escolar que transmite (centrada na instrução), outra que conheça e resolva os 
problemas, desenvolvendo metodologias em participação, bem como estratégias em “gestão 
democrática”. A escola nasce como lugar da produção do conhecimento contextualizado. 
Nas práticas renovadoras, a forma do conhecer é ressaltada em relação ao conteúdo, ou seja, 
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elas se transformam em conhecimento útil: sinônimo de atitudes comportamentais na 
recomposição do tecido social para a coesão e integração.  
 

• Na produção - as relações típicas do fordismo/taylorismo são descartadas pela construção 
criativa proporcionada pela identidade autônoma e adequada aos novos padrões da 
“acumulação flexível”. Assim, como traz também uma das premissas da EPT citadas: “a 
formação científica e tecnológica [é requerida] para alcançar um desenvolvimento 
autônomo”. 
 

• No exercício da cidadania - contraposição entre a formação do cidadão como dever para 
com “a pátria”, “o Estado” ou “a Nação”, e a redefinição da cidadania, “situada na 
afirmação e ampliação de direitos sociais”, como cidadania moderna: ativa e produtiva. 
 

• Na gestão escolar - a combinação da eqüidade, qualidade e eficiência, advindas do 
gerenciamento estratégico utilizado no campo da administração de empresas, com o viés 
humanista. 

 
Conjugados nas DCNEM (p. 422-428, grifos meus) segundo os fundamentos 

estéticos, políticos e éticos, estes “novos paradigmas” correspondem às finalidades do 

“novo ensino médio”, estabelecidas para serem cumpridas pelas escolas sob as 

consignas da “sensibilidade, igualdade e identidade”, descritas como: 
 

• A estética da sensibilidade - expressão do tempo contemporâneo,  vem substituir a da 
repetição e padronização, hegemônica na era das revoluções industriais. [...] realiza um 
esforço permanente para devolver ao âmbito do trabalho e da produção, a criação e a beleza 
daí banidos pela moralidade industrial taylorista. Por esta razão procura não limitar o 
lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas integrar diversão [...] à dimensões de vida muitas 
vezes consideradas afetivamente austeras como a escola, o trabalho, os deveres, a rotina 
cotidiana. [...] quer também educar pessoas que saibam transformar o uso do tempo livre 
num exercício produtivo porque criador. [...] Nos produtos da atividade humana [...] 
valoriza a qualidade. Nas práticas e processos, a busca de aprimoramento permanente. [...] 
Para essa concepção estética, o ensino de má qualidade é, em sua feiura, uma agressão à 
sensibilidade e por isso será também anti democrático e anti ético. [...] não é um princípio 
inspirador apenas do ensino de conteúdos ou atividades expressivas, mas uma atitude diante 
de todas as formas de expressão que deve estar presente no desenvolvimento do currículo e 
na gestão escolar. 
 

• A política da igualdade  incorpora a igualdade formal, [...] [pelo] reconhecimento dos 
direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. [...] se traduz pela 
compreensão e respeito ao Estado de Direito e a seus princípios constitutivos abrigados na 
Constituição [...] deverá fortalecer uma forma contemporânea de lidar com o público e 
o privado. [...] associa-se à ética ao valorizar atitudes e condutas responsáveis em relação 
aos bens e serviços tradicionalmente entendidos como “públicos” no sentido estatal, e 
afirmativas na demanda de transparência e democratização no tratamento dos assuntos 
públicos. [...] inspiradora do ensino de todos os conteúdos curriculares é, ela mesma, um 
conteúdo de ensino [...]. 
 

• A ética da identidade - substitui a moralidade dos valores abstratos da era industrialista e 
busca [...] reconciliar no coração humano aquilo que o dividiu desde os primórdios da idade 
moderna: o mundo da moral e o mundo da matéria, o privado e o público, enfim a 
contradição expressa pela divisão entre a “igreja” e o “estado”. [...] Seu ideal é o 
humanismo de um tempo de transição. [...] Educar sob inspiração da ética [...] [é] criar as 
condições para que as identidades se constituam pelo desenvolvimento da sensibilidade e 
pelo reconhecimento do direito à igualdade a fim de que orientem suas condutas por 
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valores que respondam às exigências do seu tempo. [...] Âmbito privilegiado do aprender 
a ser como a estética é o âmbito do aprender a fazer e a política do aprender a conhecer e 
conviver, a ética da identidade tem como fim mais importante a autonomia. [...] supõe uma 
racionalidade diferente daquela que preside a dos valores abstratos [...]. Essa racionalidade 
supõe que [...] conhecimentos e competências é que dão sustentação à análise, à prospecção 
e à solução de problemas, à capacidade de tomar decisões, à adaptabilidade a situações 
novas, à arte de dar sentido a um mundo em mutação. [...] Essa é a esperança e a 
promessa que o novo humanismo traz para a educação, em especial a média: a possibilidade 
de integrar a formação para o trabalho num projeto mais ambicioso de desenvolvimento da 
pessoa humana [...]. 

 

Minhoto (2003, p. 61-62, grifos meus), num estudo sobre o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e os saberes valorizados em tal avaliação, revela que: 
  
A estética da sensibilidade [que perpassa as demais consignas] é nomeada para se 
contrapor à repetição e padronização características de um modo de produção - o 
fordismo -, o que, segundo induz o documento, parece não mais existir ou estar em vias 
de extinção, o que [...] justificaria a sua superação. Entretanto, não há no documento 
uma discussão aprofundada a respeito de como essa "superação" ocorreu, ou tem 
ocorrido. O que parece indicado é o reconhecimento da transformação na forma 
como o trabalho se desenvolve na sociedade contemporânea, sem qualquer relação 
com sua forma anterior, ou com aquilo que ainda conserva: o fato de continuar 
preservado o fundamento econômico das relações de produção - a exploração do 
capital sobre o trabalho. 
 
O documento aponta para as novas demandas da sociedade no que se refere à formação 
dos indivíduos e articula a esfera educacional à esfera do trabalho: constata que não há 
mais necessidade de prepará-los para desempenharem funções que exijam atividades 
físicas repetitivas e padronizadas, mas sugere que a implantação das novas tecnologias 
no processo produtivo tem valorizado o esforço intelectual do trabalhador. Na 
medida em que o documento reconhece o contexto do trabalho como núcleo 
convergente dos conteúdos ensinados, o ensino médio passa a ser encarado como a 
etapa ideal para ajustar a capacidade intelectual de cada indivíduo ao sistema 
produtivo. A formação para a sensibilidade, que deveria estar longe do crivo da 
utilidade imediata, encontra, assim, um ambiente hostil para sua concretização 25.  

                                                 
25 A autora (p. xi) traz dados pertinentes ao dizer que seu estudo foi inspirado devido muitas das tentativas 
de inovação no interior da UE onde lecionava provocarem nela: “a sensação de que o foco principal da 
formação educacional estava sendo colocado em xeque”. Como considerava ser “o foco principal da 
formação a valorização das relações entre professor e aluno e deles com o conhecimento, pelo que eram 
em si, [...] e não apenas por sua utilidade mais imediata”, tal foco parecia se perder, pois, segundo 
Minhoto (2003): “[...] falávamos cada vez mais em conteúdos procedimentais - isto é, das técnicas, 
regras, métodos, normas que permitem organizar e vincular conteúdos novos a conteúdos prévios no 
sentido de alcançar os objetivos educacionais propostos; ou, fazer com que os alunos tivessem uma idéia 
do procedimento em si mesmo, transformando a forma de conhecer em conteúdo, atendo-se às suas 
características e sua utilidade em contextos variados - ou das competências que nossos alunos precisavam 
desenvolver para que pudessem enfrentar a vida”. Assim, “Falávamos cada vez menos dos conhecimentos 
disciplinares que queríamos transmitir aos nossos alunos, púnhamos em questão a utilidade dos 
conhecimentos que estavam sendo ensinados e procurávamos trazer para a sala de aula os problemas do 
cotidiano”. Para ela, “Essa tensão deflagrou a necessidade de melhor compreender a função social 
reservada à escola. Por um lado, a instituição parece estar se expandindo para além da socialização e da 
transmissão cultural, na medida em que a escola passa a assumir a preparação do aluno para enfrentar os 
mais diversos problemas postos pela vida; por outro, paradoxalmente, sua função de transmitir a cultura, 
os conhecimentos e a história de nosso desenvolvimento parece estar sendo deixada para um segundo 
plano”. 
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 Como demonstra Minhoto (2003, p. 65), nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM) - lançados em 1999 pelo MEC e SEMTEC (tendo, em 

sua etapa final, Guiomar Namo de Mello também como redatora pelo CNE) - tal 

“ambiente hostil” para a “formação da sensibilidade” não deixa de aparecer de forma 

transparente, pois, conforme os termos dos parâmetros trazidos por Minhoto: 
 

O novo paradigma emana da compreensão de que, cada vez mais, as competências 
desejáveis ao pleno desenvolvimento humano aproximam-se das necessárias à inserção 
no processo produtivo. Segundo Tedesco, aceitar tal perspectiva otimista seria admitir 
que vivemos "uma circunstância histórica inédita, na qual as capacidades para o 
desenvolvimento produtivo seriam idênticas para o papel do cidadão e para o 
desenvolvimento social". Ou seja, admitindo tal correspondência entre as competências 
exigidas para o exercício da cidadania e para as atividades produtivas, recoloca-se o 
papel da educação como elemento de desenvolvimento social (p. 63). [Grifos meus] 

 

Assim, “procurando interferir [...] na formação dos estudantes - ‘delineando o 

perfil de saída’ (Art. 36, da LDB/96), [e] difundindo, num plano operacional, as 

mudanças propostas pela reforma curricular”, para Minhoto (2003), os PCNEM: 
 
[...] ao identificar um "encontro" entre a formação e o desenvolvimento 
humanos e o contexto específico dos processos produtivos, [...] deixam evidente 
que a ideologia - e a irracionalidade - que atua neste último está podendo estender seu 
domínio para a esfera da educação básica. Assim, parece ficar definida uma das 
principais características  que  devem  marcar a  educação  básica  contemporânea,  ela 
deve  estar   contextualizada - porém, não como possibilidade de desvendamento das 
determinações da forma mercadoria, já que se trata de assemelhá-la ao “mundo do 
trabalho” (p. 69). [Grifo da autora]   

 
 Este assemelhar a formação e o “desenvolvimento humano” ao “mundo do 

trabalho” num processo “contextualizado”, como uma das principais demandas da 

educação básica enfatizado pela autora, faz com que o estudo de Rosenfield (2004) e de 

Pedrosa (2002) ganhe aqui um sentido esclarecedor junto às contribuições da Teoria 

Crítica da Sociedade, na reflexão do conteúdo ideológico inerente aos paradoxos que 

tais propostas de mudanças paradigmáticas traz para a função da escola. 

Baseando-se em sua pesquisa junto a trabalhadores de indústrias26, e na literatura 

francesa, Rosenfield (2004) discute sobre “o conceito e as implicações da propalada 

autonomia no trabalho – industrial produtivo e assalariado”, dizendo do “significado 
                                                 
26 Segundo Rosenfield (2004, p. 203), seu estudo empírico foi realizado em duas situações: “a primeira 
concerne a uma pesquisa junto à indústria química, na França (Péage de Roussillon) e no Brasil (Paulínia 
e São José dos Campos), na primeira metade dos anos 90, e culminou com uma proposta de tipologia 
acerca da relação com o trabalho, com base em 200 entrevistas realizadas nos dois países 
(ROSENFIELD, 2003a); a segunda refere-se a uma investigação na indústria petroquímica no Pólo 
Petroquímico de Triunfo (RS), nos anos 2000-1, junto a 40 trabalhadores, seguindo a mesma 
metodologia, com o objetivo de atualizar a referida tipologia acerca da relação com o trabalho proposta 
anteriormente (ROSENFIELD, 2003b).” 



 

 

59

desta autonomia outorgada que é o corolário organizacional de uma demanda de 

mobilização subjetiva”.  
 
O trabalho produtivo - como padrão, o que não significa a inexistência de trabalho 
taylorista, precário, penível ou embrutecedor - tornou-se mais variado [...], visto uma 
maior demanda de investimento subjetivo e de mobilização da inteligência. No lugar de 
tarefas repetitivas e monótonas, o trabalho industrial tornou-se mais instigante, num 
contexto de liberalização da situação de trabalho pela outorga de autonomia. Este 
modelo veio substituir as antigas organizações mais rígidas e formalmente autoritárias 
(p. 202-203). 
 
Assim, num “contexto de precarização e flexibilização do emprego associado a 

mudanças na organização do trabalho nas sociedades capitalistas, impõe-se um novo 

padrão de implicação no trabalho por parte do trabalhador industrial” pois, segundo 

Rosenfield (2004, p. 203-204):  
 
A relação com o trabalho e a adesão das pessoas tornam-se fatores de sucesso da 
empresa, a fim de [...] aumentar simultaneamente a produtividade e a qualidade de seus 
produtos e responder às exigências de flexibilidade e variabilidade dos mesmos. Tornar 
a produção mais adaptável e mais reativa às exigências do mercado são os objetivos 
deste “novo modelo de produção” integrado e flexível cuja emergência busca responder 
aos novos imperativos de “desespecialização” dos trabalhadores e das máquinas, de um 
trabalho em equipe plurifuncional, da abordagem sistêmica das relações entre as 
diferentes funções da empresa a fim de controlar o ciclo completo de produção.  
  
Nota-se aqui uma exata consonância com o que Guiomar Namo de Mello traz 

por intermédio das palavras de Tedesco já mencionadas, ao referirem que: “(…) não é 

tanto o ensino técnico e a formação profissional que carecem de reformas mais ou 

menos desespecializadoras e unificadoras, é também o ensino geral que precisa de 

profunda revisão [...]”, equilibrando “personalidades” e “produtividades”.   

Como constata Rosenfield (2004, p. 204), no “mundo do trabalho” a nova 

organização deve: 
 
[...] fazer face à dinâmica de um conjunto de eventos, concedendo aos operadores uma 
certa autonomia necessária e desenvolvendo o universo simbólico de inserção à empresa 
para criar e desenvolver referenciais cognitivos e éticos comuns, assim como zonas de 
questionamento e de explicitação dos objetivos. Esta mudança traduz a revisão do 
modelo organizacional e tecnológico do processo de produção taylorista. 
 
Nesse sentido, sendo finalidades da empresa “[...] aumentar sua capacidade de 

reação aos problemas [...], melhorar a qualidade dos produtos, dispor de meios mais 

confiáveis, favorecer a flexibilidade da produção e controlar rigidamente os custos de 

produção”, Rosenfield (2004, p. 204-205) compreende dos dados pesquisados que: 
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[...] revela-se necessário um dispositivo organizacional e de gestão das pessoas, que 
permita aos trabalhadores maior autonomia e responsabilidade, melhoria nas 
condições de trabalho e de segurança, um trabalho interessante e, ainda, a evolução das 
competências. [O que são] alcançados por métodos que se baseiam na polivalência, 
no trabalho em equipe, na integração de inteligências e saberes, no direito de 
expressão, nos controles descentralizados. [Grifos meus] 
 
Desse modo, conforme a autora (p. 205): 
 
[...] os trabalhadores são incitados a se exprimir e a julgar a organização do trabalho a 
fim de contribuir individualmente com seu saber específico e nas decisões. Tal 
proposição, segundo D. Martin (1994), conta satisfazer o trabalhador em termos de: 1) 
maior interesse pelas tarefas; 2) consideração suplementar que ele acredita gozar; 3) 
desenvolvimento de sua engenhosidade; 4) alargamento de suas competências; 5) 
possibilidade de progressão funcional; 6) perspectiva de “auto-atualização” de si.  

 
Logo, promover, a participação do trabalhador no processo produtivo visa, como 

ressalta Rosenfield (2004, p. 205), “a implicá-lo no processo, a integrar sua contribuição 

pessoal ao trabalho prescrito de maneira transparente”. Assim: 
 

Participar significa contribuir de maneira aberta e explícita, integrando o informal à 
regra desde que signifique o aperfeiçoamento desta. Ora, a autonomia outorgada 
aos trabalhadores visa reduzir a margem de criação e de improvisação para dar 
lugar a um sistema de gestão normativo, em que a autonomia real deva integrar-se 
à institucionalização da autonomia. A autonomia real é a iniciativa tomada, é a 
criação e o poder de decisão ante uma situação imprevista. E ela existe sempre, mesmo 
se todos os esforços hoje se orientem em direção a uma previsão e uma prescrição 
máximas. No caso de ocorrer, no processo produtivo, um fato imprevisto e 
extraordinário, o trabalhador toma uma iniciativa no sentido de contornar o 
problema e garantir o fluxo e a qualidade da produção. [Grifos meus] 

 
Parece possível estabelecer similaridades deste “sistema de gestão normativo” na 

empresa, com a proposta de “gestão democrática” (ou da “autonomia outorgada”) pela 

LDB/96 e derivados normativos por um “novo paradigma” de modelo escolar. No caso 

da empresa (o que supõe caber no termo “escolas eficazes”, também bastante 

recorrente), a ação criativa do trabalhador, se “bem-sucedida, a hierarquia integra-a 

imediatamente à regra, de maneira a difundir a intervenção e a indicar a todos os 

trabalhadores como reagir diante de tal imprevisto”. No caso da escola, o “integrar à 

regra” é, como sabemos, buscar transformá-las em políticas educativas - o que, por 

exemplo, era buscado pelos especialistas do IIPE-UNESCO/Buenos Aires, em relação 

aos projetos.  

Segundo Rosenfield (2004, p. 206), na empresa: 
 
O extraordinário deve tornar-se previsível – de maneira a garantir sempre a melhor 
reação diante do imprevisto no processo de produção – e a criação passa a se inscrever 
na regra. A autonomia real torna-se heteronomia, pois ela se torna uma regra a 
seguir. Os processos de certificação ISO 9000 prevêem justamente a normalização 
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máxima do processo produtivo (“escrever tudo o que se faz, fazer tudo o que está 
escrito”), de maneira a controlar os imprevistos e anular a possibilidade de 
comprometimento da qualidade e da rapidez. A garantia de qualidade passa pela 
normalização do trabalho, em que todos devem executar o trabalho da mesma maneira: 
a melhor, e para tal é preciso integrar o saber-fazer operário. [Grifos meus] 
 

Tal integração do “saber-fazer do operário” ao processo de produção na empresa 

acaba nos remetendo, inevitavelmente, no caso da escola alvo, ao “saber-fazer” não 

apenas do aluno (como prescreve um dos pilares da UNESCO), mas ao “saber-fazer” 

dos profissionais da educação e, como pode ser conferido nas avaliações externas, ao 

“saber-fazer” dos representantes dos projetos integrantes da Iniciativa financiada pela 

Fundação Kellogg, pois foi o que fundamentou toda a formação dada pelo IIPE para a 

avaliação e apropriação (ressignificada ou “contextualizada”) de termos e práticas 

desenvolvidas pelos parceiros locais da América Latina e Caribe.  

Como traz Rosenfield (2004, p. 206-207), o trabalhador, criando uma solução 

diante do imprevisto, “contribui para a normalização das iniciativas” mas, ao invés de 

uma “autonomia real”, surge uma “autonomia outorgada”:  
 
A autonomia real remete à criação e à improvisação, enquanto a autonomia 
outorgada remete à prescrição “os trabalhadores devem ser autônomos”, de maneira a 
inserir o inesperado à regra. Esta deve conter o máximo de previsões e prescrições, 
para que a ação seja uniformizada e garanta a qualidade do trabalho de todos. [...] 
em seu sentido instrumental, a autonomia é outorgada enquanto instrumento de 
coordenação das relações de trabalho e visa atingir um objetivo econômico de gestão 
da empresa. [Grifos meus] 

 

Considerando que “a regra é elaborada no exterior do grupo executor, mas 

também no seu interior”, e que “Não se verifica nenhum mecanismo de reconhecimento 

pela originalidade que virou regra” (a não ser, acrescento aqui, o quadro com foto na 

parede da empresa homenageando o ‘funcionário do mês’), questionando como se dá a 

“desapropriação de um ato que foi fruto de uma margem de liberdade e/ou audácia”, 

Rosenfield (2004) indica que: 
  

Em nome de uma organização do trabalho mais autônoma, a hierarquia se afastou, e seu 
antigo papel de agente de reconhecimento do esforço ou da competência individual de 
cada operário desapareceu. [...] [Isto] foi sentido por muitos como um tipo de abandono. 
[...] A chefia assume um papel de condução da dinâmica do grupo – e o trabalhador 
muitas vezes lastima a perda do chefe duro mas coerente e disponível [...]. [Entretanto,] 
a autonomia incita à criação e à liberdade para em seguida integrá-las à norma, o autor 
desaparece e a criação torna-se regra para o trabalho bem feito – e este é julgado através 
do produto do trabalho coletivo (p. 208-210). 
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 Outro contraponto em relação ao que está sendo efetivado na escola é que, 

quando Rosenfield aponta que nesse processo de normatização da autonomia o “autor 

desaparece e a criação torna-se regra para o trabalho eficaz”, pode significar que o que 

consta no Plano de Gestão/2005 da EPEMT para justificar a “gestão democrática” sob 

as bases do “protagonismo juvenil” (e dos demais profissionais) como sendo uma 

“autoria coletiva”, no contexto de descentralização/desconcentração de tarefas para a 

reforma do Estado, torna-se extremamente frágil, já que parece tratar-se de uma 

autonomia outorgada, que, ideologicamente, busca integrar novas idéias e ações à regra: 
 

A autonomia torna-se um elemento técnico de sucesso [no caso das UEs, para as 
políticas educativas focalizadoras] e seu caráter de transgressão – pelo fato de opor-se 
às regras – tende a se apagar. A autonomia deve, a partir de então, integrar a regra. [...] a 
legalização das infrações assume um sentido bem particular para os que as executam. Se 
a infração é um ato de transgressão, de ruptura, sua legalização pode ser uma perda de 
sentido já que, quando é integrada à regra, o que era violação torna-se ordem a respeitar. 
[...] Para o trabalhador trata-se da passagem de uma racionalidade objetiva, 
caracterizada pela busca de autonomia, a uma lógica instrumental caracterizada pela 
lógica do máximo de eficiência econômica. Desapropriados de uma margem de 
liberdade, os trabalhadores perdem autonomia real. A autonomia que incitam as chefias 
é igualmente refutada já que, logo que resulta em algo positivo, ela é destruída como 
margem de criação e inovação para tornar-se uma regra impessoal comum a todos 
(Rosenfield, 2004, p. 210).  

 
Para a autora, a busca por autonomia, enquanto demanda institucional na 

empresa, “institucionaliza a criação e a espontaneidade de maneira a aumentar as 

formas de controle sobre as iniciativas dos trabalhadores”. O que também serve como 

um outro ponto de atenção para o caso da escola indicado pela autora (p. 211), é que: 
 
As margens de manobra denotam uma flexibilidade necessária aos esquemas de 
execução para encontrar soluções originais e cada vez mais eficazes, mas, é preciso 
assinalar: essa autonomia necessária não remete simultaneamente a mais liberdade 
real. Há um processo contínuo de busca de autonomia e de perda dessa mesma 
autonomia. G. Terssac afirma que a passagem de um universo de regras clandestinas a 
um universo de regras formais explícitas significa, finalmente, uma perda de autonomia. 
Fica claro que a busca de autonomia real não se situa necessariamente no interior da 
lógica da eficiência imediata, mas serve, sobretudo, a atingir o reconhecimento de uma 
identidade e de uma contribuição e chegar à realização de si. A autonomia se opõe à 
heteronomia [...].  [Grifos meus]  
 
Para Rosenfield (2004, p. 211), a autonomia outorgada impõe uma “socialização 

caracterizada pela não-coincidência entre o indivíduo-sujeito e seu ser social”: 
 
[...] essa coincidência, a partir de então impossível, está na origem da autonomia 
individual e de toda criação cultural. O indivíduo é condenado a viver a dualidade de ser 
ele mesmo (l’être-soi) [...] e, simultaneamente, responder às exigências sociais do 
trabalho que demanda “uma maneira de ser ele mesmo” no trabalho (le devoir être). Na 
realidade, esta dualidade termina por impedir, em parte, de ser ele mesmo (l’être-soi). 
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Segundo J.P. Durand (2004), [...] hoje, aqueles que dispõem de um emprego formal, 
mesmo trabalhando muito e/ou mais que antigamente [...] dizem-se satisfeitos com o 
seu trabalho. O autor cunha o conceito de “implicação constrangida” (implication 
contrainte) para dar conta deste paradoxo: é preciso maior implicação e investimento no 
trabalho se os empregados querem mantê-lo, mas, ao mesmo tempo, esse investimento 
tem recompensas simbólicas em razão do aumento da autonomia no trabalho, da 
criatividade e da margem de iniciativa que são conferidos ao trabalhador.  
 
Logo, o conceito de “autonomia outorgada”, segundo a Rosenfield (2004), é 

também buscado por Durand para dar conta deste mesmo paradoxo: ou seja, do 

“engajamento e adesão aos objetivos da empresa versus obrigação de se engajar”. 

Conforme Rosenfield (2004, p. 212), a autora citada contrapõe o conceito de 

“autonomia conquistada” ao de “autonomia outorgada”, já que na primeira a 

“autonomia é conquistada na medida em que ela é apropriada pelos trabalhadores, 

proporcionando uma auto-organização e se fazendo necessária para garantir os objetivos 

fixados” - o que pode ser o caso dos movimentos sociais ao verem seus direitos sendo 

fixados em leis. Agora, uma “autonomia outorgada”, como parece ser o caso da 

“autonomia” (institucional e individual) consentida em nome da “gestão democrática” 

vigente nos dispositivos legais como parte de políticas desregulamentadoras de direitos: 
 

[...] favorece a adaptação e a aceitação por parte dos trabalhadores dos novos padrões de 
produção, mas não atenua seu caráter de imposição. O paradoxo resultante da 
contraposição entre a imposição de autonomia e sua apropriação por parte dos 
trabalhadores lança uma renovação ao fenômeno da alienação do trabalho assalariado. 
Juntamente com as recompensas simbólicas, as condições de alienação são redobradas 
pelo mascaramento das relações salariais pela outorga de autonomia, o que reúne as 
condições daquilo que [Durand] denomina uma nova servidão voluntária. 

 
Ao questionar se a autonomia é um ganho para o trabalhador, a autora remete a 

discussão para “o papel do trabalho nas sociedades capitalistas e às reais possibilidades 

de tornar o trabalho autônomo, de se apropriar e lutar contra a heteronomia e a 

alienação”. Para Rosenfield (2004, p. 231), “falar em autonomia outorgada é apresentar 

a autonomia como um dom: o trabalhador está novamente em situação de objeto e não 

de sujeito”: 
 
 A separação entre a concepção e a realização, separação esta colocada em valor pelo 
taylorismo, é uma separação quanto em relação à linguagem, segundo a tese defendida 
por Zarifian (1996). No modelo tayloriano, [...] É a organização que fala deles [dos 
trabalhadores] por intermédio de seu setor de planejamento e métodos, e quando se 
procura falar deles como pessoas – introduz-se crescentemente a Psicologia no discurso 
sobre os trabalhadores, a fim de melhor compreendê-los enquanto sujeitos com seus 
desejos e afetos próprios –, nada muda quanto ao fato de que quem fala sobre eles não 
são eles mesmos e que eles permanecem sempre como objeto do discurso e jamais como 
sujeito da enunciação.  
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[...] [Nesse sentido,] é possível afirmar que a autonomia outorgada pela organização é 
novamente um método, uma maneira de trabalhar, concebido pelos agentes da 
concepção para o trabalhador. Excluído da produção da sua própria autonomia, o 
trabalhador é igualmente impedido de atingir a condição de sujeito, de sujeito da 
linguagem e de sujeito do ato produtivo. A linguagem legítima é a da direção sobre o 
“sujeito” trabalhador [pois é ela que prevalece].  

 
 Ainda no trânsito do “chão da fábrica” para o “mundo” da educação, discutindo 

a “tese sobre a revalorização do trabalho”, por meio do "modelo da competência" e de 

estudos sobre a "qualificação profissional" como dois campos de interlocução, Pedrosa 

(2002, p. 181) aborda o “sentido ideológico dos discursos do governo brasileiro e dos 

empresariados sobre as possibilidades que o atual estágio de progresso das forças 

produtivas abrem para as ‘relações entre educação e trabalho’”. Analisando a 

substituição do termo “empregabilidade” por “laboralidade” nos documentos das DCN 

para o ensino técnico, e dos PCN do ensino médio, o autor revela que: 
 

É necessário, para a permanência do sistema produtor de mercadorias, que a educação 
escolar prepare as pessoas de forma que estas tenham capacidade de "se virarem" na 
obtenção da renda necessária ao consumo: esse é o novo conteúdo da adaptação dos 
indivíduos à lógica da produção e do consumo. É por isso que o "modelo da 
competência" insiste na idéia de que, nas empresas modernas, a prescrição deixa de 
estar focalizada no posto de trabalho, nas operações de trabalho ou na maneira de 
trabalhar, para referir-se às "missões" ou aos "objetivos" dados às equipes. Na verdade, 
por traz da formação dessa genérica "competência" o que se busca é aumentar a 
elasticidade laboral dos despossuídos, de forma com que estes se adaptem ao novo 
modus operandi do capital (p. 185). 

 
Outra idéia presente no discurso do "modelo da competência", segundo o autor, 

é a “de que o atual estádio de desenvolvimento das forças produtivas sinaliza para um 

novo tipo de relação entre capital e trabalho, não mais uma relação de contradição, mas 

de mútua valorização”. Também, junto a esta idéia, Pedrosa (2002, p. 185) salienta que: 
 
[...] a perspectiva de que a "nova competitividade" e o "novo trabalho" caracterizam a 
emergência de uma nova ordem social, onde o trabalhador "não mais carrega a 
dimensão de portador das estruturas sociais": nas "novas" relações entre capital e 
trabalho os trabalhadores são "agentes da construção do cotidiano". Nesse ambiente é 
que o trabalho seria revalorizado: a utilização do "saber dos trabalhadores" seria 
estratégica na produtividade e na competitividade das empresas. Tudo isso, é que 
estaria impondo ao capital a necessidade de envolver não mais apenas o corpo, 
mas o espírito do trabalhador, sua subjetividade, sua criatividade e seu empenho.  

 
Avançando em relação à Rosenfield, o autor revela que nestas “novas condições 

de competitividade”, surgindo da “crise do modelo de gestão do capital fundado na 

produção em série de produtos padronizados para um mercado homogêneo” (do modelo 

fordista), “as empresas são forçadas a "enxugarem" suas estruturas, como forma de 
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reduzir os custos operacionais e tornar seus preços competitivos”, buscando “reduzir os 

tempos mortos” para o aumento da produtividade da empresa. Logo: 

 
[...] os tais mecanismos de estreitamento da relação entre a direção e o "chão" das 
fábricas ou os "processos participativos" na verdade caracterizam novos e mais 
eficazes mecanismos de interiorização do controle do capital sobre o trabalho. 
Essa, pois, seria a nova pedagogia do capital: formar trabalhadores capazes de 
gerirem com autonomia sua própria heteronomia (Pedrosa, 2002, p. 185). [Grifos 
meus] 

 
Ligado a isso, uma outra contradição flagrada por Pedrosa (2002) nos textos 

governamentais “desta ideologia da revalorização do trabalho”, é que:  

 
[...] Em diferentes momentos são utilizadas expressões como "aumento da 
produtividade",  "redução  de  postos  de trabalho" ou "escassas  oportunidades   de 
trabalho". No entanto, a despeito destas constatações, o que se afirma é a necessidade 
de formar a todos para todos os tipos de trabalho: esse é o sentido adaptativo da 
nova pedagogia do capital (p. 187). [Grifos meus] 
 
Se estendermos as influências de tal “pedagogia do capital” ao “Problema 

principal que o projeto pretendeu responder”, ou seja, ao considerado “Esgotamento da 

Escola Pública Básica (fundamental e média)”, a partir do diagnóstico revelado como 

uma progressiva “Perda de sentido da educação escolar” - conforme no Quadro 3 -, 

constata-se uma grande identidade com o que é apontado pelos especialistas da 

educação como sendo um “novo paradigma” buscado para um “novo modelo escolar”.  

Sobretudo porque, segundo a idéia semelhante a da indicada por Pedrosa que, 

mesmo constatando que tal “esgotamento da educação escolar” decorre “da crescente 

importância da mudança tecnológica na redefinição dos centros de poder mundial, que 

re-configura os sistemas econômicos, reduzindo rapidamente os postos de trabalho e 

acentuando a precarização das relações de trabalho”, por outro lado, ainda são nítidas as 

afirmativas da “necessidade de formar a todos para todos os tipos de trabalho”, 

reforçando o que deveria ser combatido e tratado como ideologia: a educação 

preponderantemente voltada para o trabalho.  

Como este “mundo do trabalho” é flexibilizado (ou mais “humanizado”) em seu 

modo de produção, dizer que a função da educação é a “educação para valores” (ou para 

a “nova cidadania”)  é, num tempo em que palavra e objeto se separam, talvez uma pista 

para se pensar o porquê “O Projeto não incidiu no desafio de colocar a educação escolar 

como alternativa para a integração à economia, em especial, ao mercado de trabalho. 

Por essa opção, não levou a praticar uma educação que respondesse a esse campo de 
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necessidades” - como o previsto antes da revisão do pré-projeto, e como o exposto nas 

conclusões da avaliação interna. Ou seja, o formato do Projeto pautado pelo “novo 

humanismo” parece que já estava cumprindo com tal papel, sem precisar ser declarado. 

Contudo, tratar a irracionalidade desta racionalidade técnica do capitalismo 

tardio como ideologia, é buscar o traçado de uma teoria crítica que deve, segundo 

Adorno (1995), vir de dentro da estrutura social que gera a ideologia.  

Num ensaio da década de 1950, já identificando que as denominadas “crises da 

formação cultural” ou o “colapso da formação cultural” não deveria ser objeto de 

especialidade apenas dos pedagogos ou almejar superar-se com uma Sociologia de 

justaposições, ou com reformas educativas isoladas, Adorno (1972) expõe que a crise da 

formação (inclusive nos sistemas educativos) é inerente ao problema da cultura. Para o 

autor, uma teoria que pudesse apreender tal problemática: 
 
Seria preciso derivar a su vez, a partir del movimiento social y hasta del concepto 
mismo de formación cultural, lo que se sedimenta [...] como una  espécie de espíritu 
objetivo negativo a partir de esta, que se há convertido en una seudoformacion 
socializada, en la ubicuidad del espíritu enajenado, que según su génesis y su sentido, 
no precede a la formación cultural, sino que la sigue. [...] Incluso el que la 
seudoformación haya pasado a ser la forma dominante de la conciencia actual, 
pese a toda la ilustración y a toda la información que se difunde – y con su ayuda –, 
exige una teoria que tome todo más ampliamente (p. 141-142). [Grifos meus] 
 
Como para Adorno a crise do processo formativo (e educacional) é expressão da 

crise social na civilização capitalista moderna, o “movimento social” a ser apreendido 

pela teoria crítica proposta por ele, refere-se à análise da tendência apresentada pela 

dinâmica histórica da própria formação cultural burguesa. Respaldada pelo ideal 

progressista da razão iluminista, buscando exercer o domínio da natureza interna e 

externa aos indivíduos, a constituição desta cultura trouxe em si o ofuscamento da 

“dialética do esclarecimento” (no dizer de Horkheimer & Adorno (1985)), traçando uma 

trajetória em que, ao mesmo passo que manifesta o seu avanço técnico-científico para o 

progresso, traz consigo a regressão.  

Todavia, tal contradição que é inerente ao esclarecimento – seja como 

mistificação/ou desmistificação das massas –, se levada em conta, pode impulsionar ao 

entendimento do porque a vida poderia ser melhor e não é, fazendo com que tal 

movimento regrida, surgindo a possibilidade na cultura, tanto da opressão, quanto da 

liberdade. Assim, seguindo esta formação cultural, a “semiformação”, como espírito 

alienado, sintomaticamente, tem sua socialização em massa no capitalismo tardio, 

difundida pela indústria cultural. 
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Tendo em vista tais considerações, fica nítida a impossibilidade de uma 

“autonomia real” que leve o trabalhador à “mais liberdade” e identificação de sentido ao 

trabalho, nas condições objetivas indicadas por Rosenfield (2004), já que, segundo 

Adorno (1972, p. 153-154, grifos meus): 
 
 
[...] la totalitaria figura de la pseudoformación no puede explicarse simplemente a partir 
del mejor potencial: el que el estado de conciencia postulado en otro tiempo en la 
sociedad burguesa remita por anticipado a la posibilidad de una autonomía real de la 
vida propia de cada cual, posibilidad que la implantación de aquél a recharzado y 
que se lleva a empellones a ser mera ideología. Pero aquella identificación tiene que 
fracasar, porque el ser singular no recibe nada en cuanto a formas y estructuras de una 
sociedad virtualmente descualificada por la omnipotencia del principio de cambio [...]. 
 
 
Ao realizar uma interpretação histórica da civilização ocidental na tentativa de 

entender a barbárie (ou a “semiformação”) - chegando a propor uma educação política 

para a desbarbarização (não abdicando, porém, o fato de que ela deva também ser para a 

adaptação, já que seria “impotente e ideológica” caso ignorasse tal objetivo de preparar 

os indivíduos para que se orientem no mundo) -, Adorno (1972 e 1995) revela que a 

educação deve questionar a formação a partir da forma social assumida pelo trabalho, a 

qual favoreceu a reificação da teoria e da prática.  

Para o autor (p. 124), “O único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz 

seria autonomia, para usar a expressão kantiana; o poder para a reflexão, a 

autodeterminação, a não-participação” [cega no coletivo, ou ainda, a não-identificação 

com a realidade como o já dado, pelo pensamento da contradição à realidade 

estabelecida]. Segundo Adorno (1972), tal processo de trabalho social e da formação 

cultural fundamentalmente articulados indica que: se a princípio, mesmo atrelado às 

necessidades de sobrevivência (ou da autoconservação), numa sociedade ainda carente 

de produtos, o trabalho podia ser considerado, prazerozamente, como experiência 

formativa – pois ainda guardava o ócio como fonte da reflexão crítica, e, 

conseqüentemente, da autonomia –, no passar dos tempos, este foi empregado em 

função das descobertas da ciência ordenadora (positivista), transformando-se em prática 

produtiva operacional (ou em trabalho alienado), remetendo-se exclusivamente aos 

moldes técnicos para a reprodução do capital, perdendo de si a sua finalidade humana. 

Aqui, as condições para a liberdade, são deslocadas da produção econômica para a 

esfera política, já que o capitalismo é a expressão dos interesses entre capital e trabalho. 



 

 

68

 Logo, se por um lado, no início da sociedade burguesa, a carência de produtos 

na esfera econômica impulsionava o autocontrole humano (estabelecido pela disciplina 

e pelo sacrifício, como forma de satisfação das necessidades) no domínio da natureza 

pelo trabalho, oferecendo bases para o desenvolvimento dos modos de vida capitalistas; 

por outro lado, o capitalismo aprisionou as forças produtivas com um fim em si mesmo, 

ocasionando um progresso que reproduz consigo a dominação regressiva, fundando as 

bases para a “semiformação”. Como evidenciado por Horkheimer & Adorno (1985) ao 

relatarem o protótipo da atividade esclarecedora (ou do processo civilizatório) na 

experiência do herói da Odisséia de Homero, Ulisses, quando volta para casa, não 

precisava mais se sacrificar, porém incorpora o sacrifício, renunciando a liberdade do 

pensamento e da prática. Também nesta “fase homérica” (na qual se altera a “posição 

histórica da linguagem: ela começa a transformar-se em designação”, configurando-se 

no “nominalismo”, pela “consciência da intenção”), os autores (p. 65) retratam que 

“Ulisses consegue romper o encanto do nome”, pois descobre “[...] que a palavra 

idêntica pode significar coisas diferentes.” 

Assim, numa sociedade onde os produtos são gerados em abundância, o trabalho 

produtivo (sacrificado), torna-se sem sentido, e, segundo os autores, a sua defesa passa a 

ser ideologia. Para os frankfurtianos, até o século XIX, com o trabalho sendo 

objetivamente necessário na economia, a dominação era dissimulada (a ideologia liberal 

caracterizada como falsa e verdadeira, ainda exercia uma função ambígüa: possuía uma 

racionalidade que permitia os indivíduos aderirem a ela pelo seu fundo de verdade - mas 

não realizava os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, pois o antagonismo das 

classes sociais impedia-os, tornando a ideologia, ao mesmo tempo, falsa). Outra 

constatação dos autores é que, nessa época, numa estrutura social complexa, na qual o 

Estado chega a assumir a responsabilidade por vários direitos (como o de uma 

“educação pública nacional”, por exemplo), a aparência de uma estrutura igualitária e 

justa ainda predominava, devido à racionalidade da ideologia iluminista citada.  

No século XX, com a cultura permeada pela racionalidade produtiva da indústria 

(advinda dos monopólios e oligopólios expandidos), a ideologia da racionalidade 

técnica passa a ganhar uma visibilidade totalitária (apresentando uma mudança 

qualitativa tornando-se basicamente “mentira manifesta”). Nesta sociedade totalmente 

administrada, conforme os frankfurtianos, a dominação se dá pela consciência, com 

conteúdos irracionais, sob a aparência de liberdade. Para Adorno (1972), estas são as 

condições objetivas que proporcionam a falsa formação: ou seja, a existência de uma 
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sociedade onde a economia ganha as faces da dominação política, na qual, mesmo com 

todo o aparato tecnológico para a produção de bens, o trabalho sacrificado não deixa de 

ser explorado e, ideologicamente, colocado como sendo necessário. Aqui, a 

irracionalidade de tal estrutura social fica nítida na dominação que se dá pela 

consciência com conteúdos irracionais, com a aparência de autonomia, ou de apenas, 

progresso. 

Frisa-se, no entanto, que, para Horkheimer & Adorno (1973), é a estrutura e 

posição específicas adquiridas pela técnica na sociedade moderna, em sua relação 

incongruente com as necessidades humanas, que merecem advertência, pois: 
 
[...] o mal não deriva da racionalização do nosso mundo, mas da irracionalidade com 
que essa racionalização atua. Os bens da civilização que nos horrorizam são os 
instrumentos de destruição ou os bens criados pela superprodução, que iludem os 
homens com sua engrenagem, tanto mais inútil quanto mais engenhosamente refinada. 
[...] O absurdo econômico em cuja teia a tecnologia se enredou, não já o progresso 
técnico como tal, faz pesar a sua ameaça sobre o espírito e agora, também, sobre a 
própria sobrevivência física da humanidade. [...] A técnica é dona não só do corpo 
como do espírito dos homens e há uma cortina de mistificação tecnológica, tal como 
existe uma “cortina monetária”, de que a teoria monetária nos fala (p. 98). 
 

Nesse sentido, a ideologia da racionalidade técnica da necessidade do trabalho e 

da formação do “cidadão produtivo”, torna-se mentira manifesta, claramente irracional. 

Assim, segundo Adorno (1972, p.153), tanto o antagonismo entre poderio e impotência 

econômica, quanto os limites objetivamente fixados da formação cultural, propiciaram a 

ideologia da integração obscurecer a cisão entre homem e natureza, com a promessa de 

autonomia e felicidade não cumpridas, alimentando uma falsa consciência que busca a 

identificação ao conteúdo de uma não menos falsa realidade. Para o autor, isto se torna 

possível devido à figura totalitária da “semiformação” poder explicar-se somente a 

partir do estado de consciência postulado noutro tempo na burguesia, que remetia à 

possibilidade de uma “autonomia real” da vida própria do indivíduo, transformada em 

heteronomia em sua implantação, e rechaçada à mera ideologia que naturaliza o 

existente como o já dado.  Desse modo, o autor considera que: 
 

[...] Quando a cultura [que surge da separação entre trabalho intelectual e trabalho 
braçal] simplesmente nega essa separação e finge uma união harmoniosa, regride a 
algo anterior ao seu próprio conceito. [...] Nenhuma sociedade que contradiga o seu 
próprio conceito, o de humanidade, pode ter plena consciência de si mesma (Adorno, 
1955, p. 17). [Grifos meus] 
  
Neste contexto, a perda da tradição filosófica como medida da regressão do 

pensamento (sintoma do desencantamento do mundo e do advento da ciência positivista 
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e operacional), segundo Adorno (1995), é também um agravante na constituição da 

subjetividade moderna, possibilitando o retorno da barbárie, já que: 
 
A ordem econômica [...] continua obrigando a maioria das pessoas a depender de 
situações dadas em relação às quais são impotentes, bem como a se manter numa 
situação de não-emancipação. Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão se 
adaptar à situação existente, se conformar; precisam abrir mão daquela subjetividade 
autônoma a que remete a idéia de democracia; conseguem sobreviver apenas na medida 
em que abdicam seu próprio eu (p. 43).  
 

Portanto, neste movimento em que o modo de existência capitalista foi sendo 

universalizado sob a configuração do trabalho produtivo (ocasionando a alienação do 

trabalho e do espírito, pela separação do sujeito com o objeto produzido, ou da forma e 

do conteúdo), a formação cultural inerente ao trabalho (e ao tempo livre) também fica 

comprometida, expressando o seu aspecto deformador revestido na “semiformação”, 

fruto da “semicultura” cada vez mais administrada, a qual se transforma em mera 

integração do indivíduo ao todo, e alimentada pelo culto aos fatos e pelo pragmatismo. 

Como decorrência da história, verifica-se na sugerida educação para o século 

XXI, encampada pelos organismos nacionais e internacionais, que a ideologia da 

racionalidade produtiva continua vigente, sendo expressa, por exemplo, nos diversos 

discursos mencionados (proferidos, muitas vezes, por intelectuais considerados de 

esquerda), e enfatizada pelas práticas e materiais pedagógicos distribuídos pela indústria 

cultural atualmente. Assim, com  o liberalismo não deixando de atuar, o neoliberalismo 

é apresentado como farsa, numa sociedade que segue militando a favor de uma 

democracia formal, negando objetivamente a sua realização plena, por indivíduos e 

coletivos autônomos.  

Logo, a formação da “nova cidadania” para o trabalho numa sociedade já em 

abundância como a nossa, não fazendo mais sentido, perpetua a “semiformação”, dando 

continuidade à “semicultura”, já calcada numa cultura deformada em suas bases. Aqui, 

o discurso “mistificador” também aparece quando a opinião pública e documentos 

oficiais (alarmando sobre o desemprego estrutural, inventam trabalhos que não geram 

mais lucros, para manter a ideologia de que o trabalho é necessário); ou buscam atribuir 

ao Estado uma aparência ilusória de fragilidade (sendo que suas instituições 

intermediárias se apresentam atravessadas por meandros controladores da gestão e dos 

indivíduos, operacionalizando a educação como geradora de competências, como parte 

das estratégias da denominada acumulação flexível do capital). 
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Como a autoconservação é tão necessária hoje, quanto nos tempos primitivos de 

nossa civilização, Adorno (1995, p. 32), considerando a sobrevivência de elementos 

nazistas na democracia potencialmente mais ameaçadora do que a sobrevivência destes 

contra a democracia, revela que o antídoto contra a alienação do sujeito em relação ao 

objeto (e da destruição da memória que impossibilita a experiência), é o estranhamento 

por meio do pensamento da contradição, que recupere a esperança vinda da elaboração 

do passado, numa formação cultural que supere os elementos da barbárie, entranhados 

na própria formação burguesa. 

Assim, com a formação moderna marcada pela instrumentalização, sinalizando 

uma relação esquizofrênica de exterioridade do sujeito impotente com o objeto, Adorno 

(1995) aponta o esclarecimento (regressivo, mas também podendo ser emancipatório), 

com os indivíduos reconhecendo a opressão (ou do que em sua consciência é 

mobilizado para), na tentativa da busca da liberdade (ou da verdadeira autonomia). 

Logo, a educação crítica, segundo ele, é a educação para a contradição e, somente por 

meio desta poderia vir-a-ser vislumbrado a resistência; para tanto, a teoria também deve 

ser crítica, mas vinda de dentro da sociedade. 

Marcuse (1982, p. 16), em meados da década de 1960 (assim como Horkheimer 

& Adorno (1985, p. 65) indicaram a alteração da “posição histórica da linguagem”) 

assinala que “as bases da crítica foram alteradas” pela ideologia da racionalidade 

técnica, já que em sua origem a teoria crítica, com o “pensamento bidimensional”, ao 

elaborar os seus conceitos, conseguia a “concreção numa mediação histórica [ocorrida 

na consciência e na ação política tanto da burguesia quanto do proletariado e, também:] 

entre teoria e prática, valores e fatos, necessidades e objetivos”.  

No século XX, o autor (p. 17) ressalta que a teoria crítica contaminada pelo 

pensamento burguês é desprovida de fundamento lógico para transcender a realidade, 

pois as mesmas categorias empregadas no passado, apesar de guardarem (os sentidos 

“essencialmente negativos, [de] conceitos oposicionistas, definindo as contradições 

reais da sociedade”), com a crescente integração da sociedade industrial, estavam se 

esvaindo como categorias críticas, “tendendo a tornar-se termos descritivos, ilusórios ou 

operacionais” 27. 

                                                 
27 Marcuse (1982, p. 17) se refere aos termos que configuravam esferas de tensão e contradição política, 
como: “sociedade”, “indivíduo”, “classe”, “família”.  
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Assim, tal “pensamento unidimensional” como expressão ideológica da 

sociedade estabelecida (ou do que denomina de “união dos opostos”), evidencia, 

segundo  Marcuse (1982, p. 23-24), que a: 

[...] Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão 
perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz 
de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é organizada. Tal 
sociedade pode, justificadamente, exigir a aceitação dos seus princípios e instituições 
e reduzir a oposição à discussão e promoção de diretrizes alternativas dentro do 
status quo. [Grifos meus] 
 

Contudo, Marcuse (1982) considera que: “A distinção entre consciência 

verdadeira e falsa, entre interesse real e imediato, ainda tem significado”, mas deve ser 

validada: o sujeito “tem de vê-la e passar da consciência falsa para a verdadeira, do 

interesse real para o imediato”. Todavia: 
 
[...] só poderá fazê-lo se viver com a necessidade de modificar o seu estilo de vida, de 
negar o positivo, de recusar. [No entanto,] É precisamente essa necessidade que a 
sociedade estabelecida consegue reprimir com a intensidade com que é capaz de 
‘entregar as mercadorias’ em escala cada vez maior, usando a conquista científica da 
natureza para conquistar o homem cientificamente. [...] [Assim, deve-se considerar 
que:] Toda libertação depende da consciência de servidão e o surgimento dessa 
consciência é sempre impedido pela predominância de necessidades e satisfações que se 
tornaram, em grande proporção, do próprio indivíduo (p. 17 e 23). [Grifos meus] 

  
Marcuse (1982, p. 28) também atenta para que: 

 
Sob o jugo de um todo repressivo, a liberdade (ou a autonomia) pode ser transformada 
em poderoso instrumento de dominação. O alcance da escolha aberta ao indivíduo 
não é o fator decisivo para a determinação do grau de liberdade humana, mas o 
que pode ser escolhido e o que é escolhido pelo indivíduo. [...] A eleição livre dos 
senhores não abole os senhores ou os escravos.  A livre escolha entre ampla variedade 
de mercadorias e serviços não significa liberdade se esses serviços e mercadorias sustém 
os controles sociais sobre uma vida de labuta e temor — isto é, se sustém alienação. E a 
reprodução espontânea, pelo indivíduo, de necessidades superimpostas não 
estabelece autonomia; apenas testemunha a eficácia dos controles. [Grifos meus] 
 
 

1. 4. Considerações sobre a UE, as bases legais e as instâncias intermediárias do estado 
 

O comprometimento da análise crítica apontado pelos frankfurtianos, ocasionado 

pela ideologia da racionalidade produtiva no capitalismo tardio, parece poder esclarecer 

vários dos aspectos presentes na ambigüidade do discurso das reformas educativas da 

década de 90, bem como tais discursos vão atravessando a escola, por meio das diversas 

fases de implementação de políticas, porém não sem apresentarem tensões. 

Nos relatos da diretora da EPEMT (em “paralelo” às reverências destacadas) vão 

aparecendo também contradições e impasses pelos quais a escola vem passando, todavia 
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com um certo sentido de “lamento”, ou de críticas que acabam sendo construtivas, 

desembocando em sugestões para a integração no (ou um maior ajuste operacional da 

gestão escolar em direção ao sugerido) “novo paradigma”. Isto pode ser evidenciado 

num duplo movimento: ora pelo reconhecimento de que “[...] as normativas legais 

sobre gestão democrática são extremamente lacunares e servem a ‘deus e ao diabo’ ao 

mesmo tempo”; ora pelo retorno a uma crença esperançosa nas diretrizes estabelecidas. 

Um dos pontos de tensão “encobertos”, porém sem deixar de ser um problema 

vivenciado pela escola, ligado às reformas curriculares do ensino médio e à sua função 

na contemporâneidade (mas que raramente é tocado nos estudos recentes) é que:  
 
 
A LDB, as DCNEM, bem como os PCN reconduzem [também] o panorama de 
expectativas quanto à missão do ensino médio que é a de aprofundar e consolidar os 
conhecimentos obtidos no ensino fundamental. Muitas vezes isto tem significado 
trabalhar com uma população que ainda não adquiriu a capacidade da leitura e escrita, 
não domina ainda os conhecimentos elementares da matemática.  
 
Somando estas características da população estudantil que ingressa no ensino médio e 
os índices de vulnerabilidade juvenil [da região]28, temos como tarefa principal rever as 
práticas pedagógicas, conteúdos e estratégias de ensino, além de plantar um novo 
modelo de relações interpessoais que contribua para o aprendizado da mediação de 
conflitos. Solucionar problemas e conflitos pacificamente passa a ser prioridade no 
cotidiano da escola (Plano de Gestão/2005).  

 
 

  
Se por um lado os dispositivos citados aparecem com o poder de reconduzir as 

práticas - como o demonstrado nas avaliações internas do Projeto (Vide Quadro 5) -, por 

outro, a diretora (em relatos enviados também em 2005 para esta pesquisa ou nos Planos 

de Gestão) revela que, os PCNEM, por exemplo, trazem em seus documentos  - tanto 

indicativas relacionadas ao “temas transversais” utilizados pelo Projeto de vídeo na UE 

(para a formação dos professores) - quanto possui, segundo ela, uma perspectiva “vaga” 

(ou “sem rumo”) em relação aos objetivos do documento, conformados pelas 

“competências, habilidades, áreas” (como se estas não estivessem presentes em outros 

dispositivos legais como sendo parte da mesma política):   
 

Os PCN não são entendidos nem pelos que o pariram; competências, habilidades, 
áreas, tudo isso continua mais discurso que prática efetiva. Na escola discutimos e 
formulamos conceitos provisórios sobre tudo isso. Estas orientações produziram uma 
primeira versão dos PCN, quase nenhum professor conseguia decodificar, então, foram 
lançados os PCN mais como nova tradução do que os primeiros quiseram dizer. Eles 
nem ajudam, nem atrapalham, propõem um trabalho interessante numa estrutura de 

                                                 
28 Expostos no Plano de Gestão/2005 da EPEMT - Ver Anexo 4. 
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linha de montagem que não remunera para pensar, apenas para fazer em série. Isto é 
um problema que os técnicos não querem enxergar (Relato da diretora - jun./2005). 
 

A “necessidade de dar materialidade às disposições da nova LDB e às mudanças 

nos sistemas de ensino” impulsionadas pelas DCNEM/98 (como consta no Plano 

escolar/2005), bem como o seu poder recondutor das práticas, parece também que foi 

relativizado. Ressaltando a ambigüidade no discurso da lei, a diretora avalia que:    
 
Penso que nossas práticas não foram abaladas pela LDB, ao contrário, ela legalizou 
parte de nossas práticas vistas anteriormente como “fora da lei”. [...] O que impacta 
da LDB é de fato a progressão continuada e a idéia de que a escola é para todos; que 
não há perfil de entrada no Ensino Médio, mas há de saída. Tem sido difícil para os 
professores entenderem que precisam ensinar a partir do que os garotos e garotas 
trazem. Recebemos alunos da progressão continuada e a performance intelectual deles 
não é a daquele público antes selecionado pelo sistema, então, as aprendizagens hoje 
seguem nessa direção, de descobrir e executar que coisas podemos fazer para além de 
teimar na análise combinatória e na molaridade...  
 

Ao que aparenta, há um deslocamento da problemática, ou seja: o “problema” 

que poderia remeter os educadores a uma reflexão crítica direcionada aos conteúdos 

(mesmo que reduzidos aos elementares “ler, escrever e contar” - numa escola que ainda 

não deu conta nem destes), é tratado de forma instrumental como “resolução de 

problemas” contextualizados, coerente com a formação demandada pela “cidadania 

moderna”. Logo, para a educação de alunos “vulneráveis” ingressantes no “novo ensino 

médio”, considera-se como mera função da escola re-planejar “práticas pedagógicas, 

conteúdos e estratégias” conforme “tarefas” advindas de políticas focalizadoras. 

Atentando para o significado singular tomado pela palavra “vulnerabilidade” ao 

ser relacionada à pobreza (já que “possibilita que sejam delineados graus de 

mensuração, mais ou menos vulneráveis, quando absorvidos pela linguagem estatística, 

sobretudo indicando a suscetibilidade do pobre em relação à violência e a 

criminalidade”), Silva (2005, p. 29) ressalta que, apesar do uso corriqueiro de tal termo 

(“para designar uma maior propensão que determinados grupos teriam para prejudicar a 

si e a outrem de alguma forma, pois seriam sempre mais susceptíveis a determinados 

agentes externos”), ele deve ser questionado, pois, “Suscetibilidade é uma palavra que 

se constrói ideologicamente, nos termos de Thompson”. 

A autora revela que “o termo vulnerabilidade passou a construir ideologicamente 

uma imagem de ‘fraqueza’, de ‘suscetibilidade’ de determinados grupos em relação aos 



 

 

75

demais indivíduos da sociedade, que não são ‘vulneráveis’”29. Para Silva (2005, p. 45), 

em propostas pautadas “na transformação de crianças e jovens em verdadeiros ‘agentes 

multiplicadores’ para o melhoramento da região onde moram”, a escola exerce um 

papel bastante específico, quando o objetivo maior de uma ação é a solução dos 

problemas, pois verificou-se nas proposições que: “[...] uma vez que não se consegue 

mudar a “cultura” arraigada dos adultos, deve-se investir na formação das crianças para 

que possam se tornar os agentes de mudança”. Como observa a autora, nessa 

perspectiva: 
 
[...] a escola assume uma função que perpassa o ensino dos conteúdos, de forma a 
atentar para aquela educação amplamente chamada de “educação para a cidadania”. [...] 
[Percebe-se que] o “tornar cidadão” cada vez mais está se tornando intrínseco ao 
papel fundamental da escola. [...] Fica nítida a apropriação de um discurso político 
que impunha a bandeira da qualidade social, da democratização e do respeito às 
diferenças, mas que não sofre uma análise profunda, suficiente capaz de desvelar 
seus significados “ocultos” (p. 45 e 55). [Grifos meus] 
 
No caso em estudo, não se questiona sobre o que está sendo exigido do ensino 

médio em nome dos conteúdos apreendidos para a utilidade imediata, e nem de que:  
 
[...] o ensino médio [e a escola] se encontra[m] diante de um movimento contraditório: ao 
mesmo tempo em que passa a ser mais demandado, devido ao incremento no número de 
matrículas devido as estratégias de focalização do ensino fundamental, perde o seu caráter 
de obrigatoriedade desde a Emenda Constitucional 14 [que institui o FUNDEF].   
 
Também, [não se questiona] os desafios considerados pelas reformas [...] no âmbito 
educacional, “[...] explicados pelas exigências que se apresentam para a educação, a partir 
das mudanças ocorridas na organização do trabalho, que reforçam a educação geral e a 
adoção de outras matrizes curriculares” (Oliveira, 1999, p. 47). 

  
Outra avaliação em que a diretora lança sobre a LDB/96, demonstrando 

novamente pontos de tensão encobertos (pela aproximação em direção ao “novo 

paradigma”, afastando-se do vislumbramento do sentido ideológico da lei que, quando 

beira à crítica ao que é revelado na sua implementação, sem as condições propícias, 

retorna à mistificação da realidade) é que: 
 
A escola inaugurada com a nova LDB é uma escola que se reconhece como escola para 
as massas; a política ainda não garante que ela seja a escola a qual todos têm 
direito porque o modelo estrutural ainda é aquele que homogeiniza e não aquele 
que atende necessidades específicas das comunidades. Essa autonomia da LDB é do 

                                                 
29 Segundo Silva (2005): A Fundação SEADE procurou estudar o “risco” de envolvimento da juventude 
paulistana com o crime, demonstrando, que os “vulneráveis são aqueles que estão no limiar entre o crime 
e a vida honesta”. [...] O índice de vulnerabilidade juvenil [...], volta-se para questões sociais e não só 
econômicas, marcando, de forma pontual, que a vulnerabilidade não é um fator intrinsecamente 
relacionado à pobreza (p. 30-31). 
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sistema e não das unidades escolares; há mais desconcentração de tarefas do que 
partilha de poder; no fundo há uma desresponsabilização do aparelho estatal central 
e transferência  para os locais, às escolas e suas comunidades.  
 
A gestão da escola se pauta na responsabilidade em resolver problemas, porém sem 
domínio sobre questões essenciais tais como a seleção do pessoal, recursos 
financeiros e outros entraves. Os problemas impõem a necessidade de mudança de 
atitude diante do trabalho da escola e isso é bom, mas não há em contrapartida apoio 
do sistema que continua enquadrando as escolas e as gerenciando como unidades 
idênticas cuja unidade de medida é o número de cabeças para a partilha de 
recursos. [Grifos meus] 
 

Como pode ser observado, pontos de contradição na implementação das bases 

legais e as declarações da diretora da escola são revelados, porém sem o avanço de uma 

crítica abrangente desta última às reformas em curso. Nota-se o mesmo “problema 

central” apontado no Projeto para ser resolvido: o “esgotamento do modelo escolar” 

(como que admitindo o fracasso da escola), ou de todo o sistema esgotado pelo “modelo 

estrutural” que homogeiniza as UEs, sem atender as necessidades das comunidades.  

Todavia, a tensão ocasionada pelo reconhecimento de que “há mais 

desconcentração de tarefas do que partilha de poder” ou de que “há uma 

desresponsabilização do aparelho estatal central e transferência  para os locais” é 

amenizado pela crença de que “a política [a lei] ainda não garante que ela [a escola] 

seja a escola a qual todos têm direito” já que, para isso ocorrer, “todos” devem se 

envolver com a causa da “gestão democrática”.  

Em outras palavras, a diretora da EPEMT justifica com o termo “aprendizagens” 

a positividade contraditória vista na lei, ao confrontá-la com o “atraso” diagnosticado no 

sistema escolar. Nesse sentido, a autonomia da escola é colocada como um exercício 

coletivo ainda a ser alcançado, e, mesmo sendo reconhecida como uma ‘autonomia 

relativa’ (ou até “outorgada”, pois mediada pelas decisões políticas de grupos externos), 

ela deve ser ajustada à pauta da EPT e esta, garantida pela agenda governamental:  

 
A autonomia da escola proclamada na LDB é ainda um exercício e muitas vezes 
contraditória com a autonomia dos sistemas de ensino [arcaido]. Também uma 
educação voltada para a promoção ainda não encontrou base sólida e novos 
instrumentos para se construir, pois as estruturas de nossas escolas permanecem as 
mesmas da escola voltada para a seleção e classificação. Nossos sistemas de ensino 
ainda não encontraram a medida exata da autonomia que irão delegar às UEs. O 
momento é de desafios e de muitas aprendizagens não apenas para os docentes das 
escolas, mas também para os governos que assumem – mesmo que indiretamente – o 
compromisso de garantia do Direito à educação para todos (Plano de Gestão/2005). 
[Grifos meus] 
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Tal contradição da “autonomia proclamada na LDB” em relação a dos sistemas 

do ensino assinalada pela diretora ganha um relevo ainda maior nos embates e impasses 

sofridos pela EPEMT com a reforma do ensino técnico, a partir do Decreto 2208/97. 

Aqui as afirmativas de que “esta é uma de tantas outras escolas que [...] permanece 

invisível aos olhos das políticas governamentais que tendem a administrar-nos como se 

fôssemos unidades idênticas, uniformes”  faz sentido serem retomadas.  

Na verdade, em relação às consideradas “Políticas governamentais 

homogeneizadoras”, observa-se que o “tom” e o conteúdo das críticas lançadas pela 

diretora a elas variam, dependendo das tensões imediatas (ou à longo prazo) vindas à 

tona pelo grau de diálogo estabelecido com os seus interlocutores na UE. Ou seja, se a 

um órgão próximo (de sua dimensão concreta, como a SEE/SP ou a DE), ou se 

“distantes” (como órgãos mais colados ao plano “abstrato” dos dispositivos legais da 

LDB/96 (como o MEC), ou das DCN (como o CNE) - ou a organismos internacionais), 

a crítica pode ser mais ou menos contundente, ou até chegar à morosidade colaborativa, 

mas terminando, de todo modo, com a apropriação instrumental de tal política pela UE. 

Em relação à LDB/96 e às diretrizes, foram abordados vários aspectos. Agora, 

vale observar alguns exemplos dos “olhares” da EPEMT lançados para a SEE/SP e para 

a DE, traçando frentes de lutas vivenciadas pela escola em função da defesa da 

manutenção de seus cursos técnicos. Apontando o que considera ser o descompasso 

entre órgãos intermediários do estado e UEs, a diretora indica, no seu entender, a 

necessidade de ajustes para que a autonomia escolar de fato aconteça, já que:  
 
• O tratamento dado pelos órgãos intermediários em relação ao nosso Regimento Escolar (RE) 

revela o quanto a questão da autonomia da escola e as normas do sistema carecem de ajustes. 
Presumimos que a política da SEE e suas metas de renovação na gestão enfrentam também 
muitas resistências nos staff intermediários, pois as nossas diferenças não raras vezes são 
interpretadas como ilegalismos - apesar do RE aprovado e do discurso da necessidade de que 
cada escola desenvolva seu projeto pedagógico. Talvez, na prática, a uniformidade entre UEs 
ainda seja o "ideal de escola", que para ser supervisionada, dispensa analisar tudo o que é 
diferente e torna suficiente a verificação do cumprimento de padrões aprioristicamente 
determinados do exterior.  

 
• Nos deparamos com uma prática de desvalorização do trabalho pedagógico da escola, de 

descompromisso dos órgãos intermediários da SEE no sentido de que os planos de trabalho 
não encontravam - e talvez não encontrem ainda - respaldo para serem executados. Num 
quadro de políticas homogeneizadoras, os recursos destinam-se a projetos externos à escola, 
não contemplando sequer de maneira marginal, as necessidades de UEs em particular. 
Somado ao problema da ausência de recursos, a própria escola não havia acumulado 
suficientemente informações sobre o que era entendido como problemas a serem solucionados 
[Foi o que realizaram, impulsionado pelos projetos, como já mencionado] (Plano de 
Gestão/2005).  
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Percebe-se que não apenas o “modelo escolar” referido é criticado, mas também 

a organização de trabalho centralizadora das demais instância intermediárias do estado 

(como as DEs e a SEE/SP), por permanecerem atreladas a uma estrutura não ajustada às 

necessidades das UEs, e, conseqüentemente, às necessidades da comunidade. Segundo a 

diretora, as instâncias desvalorizam os trabalhos diferenciados que acontecem nas 

escolas, enquadrando-as com padrões homogêneos delegados em lei.  

Contudo, no sentido de sanar tais contradições identificadas entre a autonomia 

proclamada na LDB/96 e a dos órgãos intermediários reveladas no processo de sua 

implementação, a necessidade de ajustes destes órgãos aos projetos descentralizadores 

executados pela UE é assinalada pela diretora, para que se concretize, segundo ela, uma 

autonomia não apenas como “resolução de problemas” mas, inclusive, com o “domínio 

sobre [...] a seleção do pessoal [e de] recursos financeiros”.  

Trazendo a questão da “progressiva autonomia financeira” para as escolas (nos 

termos da lei), o que a diretora reivindica parece que em parte esteve presente, por outro 

lado, na experiência com o Projeto, já que ele foi inserido “informalmente” na UE por 

meio da mesma lógica descentralizadora que outorga para unidades públicas do ensino 

fundamental o “Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE), tendo em vista que a 

“ONG era executora do orçamento”, repassando a verba advinda da Iniciativa para o 

desenvolvimento das atividades do seguinte modo: 
 
O projeto já delimitava os custos em cada organização; [logo,] as decisões eram 
colegiadas na coordenação do Projeto30. As compras aconteciam assim: as 
organizações faziam as cotações e decidiam o que iriam comprar, seguindo as normas 
para prestação de contas e quem pagava era a ONG [...] 31.  
  
No caso de escolas públicas do ensino fundamental que contam com o PDDE, as 

“unidades executoras” possuem a função de “administrar recursos transferidos por 

órgãos federais, estaduais, municipais, advindos da comunidade, de entidades privadas e 

provenientes da promoção de campanhas escolares, [para] fomentar atividades 

pedagógicas [...]” (Peroni & Adrião, 2004, p.12). Todavia, no caso do desenvolvimento 

do Projeto na EPEMT algo semelhante aparenta ter ocorrido, com o diferencial de que a 

ONG, representando a comunidade escolar junto à Iniciativa, como uma espécie de 

“unidade executora”, foi a responsável “pelo recebimento e execução dos recursos”, 

porém, sem o intermédio das esferas governamentais, mas, diretamente, com o da esfera 

privada. Ou seja, a ONG executando o orçamento, recolhe e administra os recursos 
                                                 
30 Composta por um representante de cada uma das sete organizações parceiras locais. 
31 Ver nos Anexos 6 e 7, os quadros descritores das despesas, já mencionados. 
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vindos diretamente da filantropia exercida pela Fundação Kellogg, sem, no entanto, 

qualquer ligação com as esferas de governo como acontece no PDDE32.  

Quanto à introdução deste programa nas UEs do ensino fundamental, a diretora é 

da opinião de que: 
 

[...] Parece que [o PDDE] é a única alegria das escolas [de Ensino 
Fundamental], pois o uso não vem definido de fora como as parcas verbas do 
estado para as escolas [do Ensino Médio]. Há um percentual definido como 
parâmetro para os gastos, mas há maior autonomia das escolas para o 
utilizarem. Parece bom e gostaríamos de tê-lo. 
  
 
Discutindo aspectos pertinentes para a reflexão sobre tal autonomia financeira 

também requerida pela diretora como necessária à UE (o que outra vez revela o 

deslocamento da crítica em relação ao problema, inspirando ressalvas), Peroni & Adrião 

(2004, p. 14-15) atentam para que a novidade do PDDE nas escolas reside nos 

mecanismos adotados pelo governo federal como condição para que seja efetuado o 

repasse dos recursos, e na similaridade que guardam com a perspectiva de publicização 

exigida para a configuração do que denominam de “público-não estatal”, já que: 
 

O Programa induz [...] no momento em que instituiu as unidades executoras [UEx], a 
constituição de uma estrutura formal de gestão paralela a do estabelecimento público de 
ensino. Tais estruturas, corporificadas nessas Unidades, parecem se adequar à proposta 
de organizações públicas não-estatais previstas no Programa de Reforma do Estado33. 
[...] [O que] pode ser encontrada na exigência do PDDE à constituição de UEx, de 
caráter privado, para gerirem os recursos recebidos. Ao que parece, a idéia que sustenta 
o proposto funda-se na tese de que, dada a inoperância da gestão pública, a 
descentralização dos recursos deveria acontecer por intermédio do órgão público, porém 
entre instituições dele autônomas, como é o caso da FNDE e das UEx. Dessa maneira, 
[...] o PDDE induz a uma descentralização de recursos públicos que se dá entre 
instituições de caráter privado (UEx) ou autárquico (FNDE), ocasionando certamente 
mudanças nas práticas de gestão da educação pública [...].  
 

                                                 
32 Segundo Peroni & Adrião (2004, p. 11), institucionalizado em 1998 em escolas de EF que atendam a 
educação especial e indígena, e atualizado em 2003, o PDDE foi um programa criado em 1995 como 
parte do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE) para agilizar a 
assistência financeira da Autarquia FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com 
recursos provenientes do Salário-Educação, distribuídos em função da matrícula no EF. Conforme as 
autoras (com base nos manuais de implementação do programa), desde 1997 exigiu-se que o repasse de 
“dinheiro para custeio e manutenção de suas atividades” ocorresse diretamente para “unidades 
executoras”, criadas por escolas públicas ou por ONGs, sem fins lucrativos, que oferecessem educação 
especial, sendo entendidas como: “de direito privado, sem fins lucrativos, representativos da comunidade 
escolar (caixa escolar, conselho escolar, APM, etc.), responsável pelo recebimento e execução dos 
recursos financeiros recebidos pelo FNDE” (p. 12).  
33 Segundo as autoras, a forma mais orgânica que as intenções de reforma no padrão de investimento e 
funcionamento estatal adquiriu no Brasil, foi o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 
(denominado MARE, em 1995), durante a primeira gestão de FHC, coordenado pelo ex-ministro Bresser 
Pereira. 
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Merece destaque, também, o apelo propagandístico [...] de estímulo à autonomia e à 
participação da comunidade local no manuseio dos recursos repassados, uma 
espécie de parceria entre a estrutura formal da administração pública, representada pela 
direção da escola e os usuários dessa escola, representados em uma associação privada, 
como mecanismo para o aumento da eficiência no uso dos recursos públicos. Vale 
lembrar que essa associação pode além de gerir recursos públicos, captar recursos 
privados34. [Grifos meus] 
 

Demonstrando a discrepância entre o que é proclamado, e o que é realmente 

implementado (ou o que está em fase de implementação) - não significando, porém, 

falta de controle por parte do poder central -, outro dado pertinente a ser analisado a 

partir dos fatos ligados à relação estabelecida entre SEE, DE e escola, na “constituição 

de uma estrutura formal [ou não] de gestão paralela a do estabelecimento público de 

ensino”, refere-se à presença (ou da não presença) “contratual” destas primeiras 

instâncias estatais na UE, no momento da efetivação de parcerias.  

Segundo a diretora, para a realização de suas parcerias, desde os primeiros 

contatos com os parceiros locais, até com os organismos internacionais participantes do 

Projeto, a escola não precisou assinar nenhum contrato entre APM e parceiros, como 

reza o Artigo 1º da resolução n. 234 expedida pela SEE/SP e FDE em função do 

“Programa Escola em Parceria” lançado em 1995 35. Assim, o descompromisso dos 

órgãos intermediários novamente é reclamado pela diretora, evidenciando o 

descompasso (ou o desconforto) entre/e inter instâncias, causado pelas medidas 

executadas em nome da reforma do estado, na fase de sua implementação:    
 

Nada do Projeto teve a participação da SEE, aliás somos invisíveis a eles; ninguém se 
ocupou para querer saber se estávamos desenvolvendo novas metodologias de 
aprendizagem ou treinando guerrilheiros. Apesar de termos enviado documentos para 
os órgão intermediários, nem localmente houve reconhecimento da experiência.  
 
[Para participar da Iniciativa] Foi assinado um acordo entre a ONG e a Ação 
Comunitária Paroquial pelo Projeto, junto com a Kellogg. As demais instituições não 

                                                 
34 Para Peroni & Adrião (2004, p. 16), na área educacional, tais propostas trazem as perspectivas do 
Quase Mercado na gestão pública (flexibilidade e eficácia) e induzem à criação de uma esfera pública 
não-estatal (e competitiva) a partir da transformação do próprio Estado, via tentativas de transformação na 
gestão da educação. Logo, o que denominam de publicização como sendo um processo de transformação 
de “uma organização estatal em uma organização de direito privado, pública, não-estatal” (idem p.8), 
indica uma forma “intermediária” de propriedade, entre as tradicionais, propriedade privada e estatal. 
Conforme as autoras (p. 16), para Bresser Pereira, tais atividades, por contarem com aportes financeiros 
estatais, e se referirem a serviços e instituições para os quais a privatização pura e simples não se 
aplicaria, são indicadas para os casos da área social, como por exemplo, os da educação.  
35 Neste documento, como já foi mencionado, caberia à EPEMT “exercer a sua autonomia” se 
responsabilizando em assinar um contrato de parceria (seguindo o modelo do “Protocolo de Intenções” 
anexado à resolução) para que, por meio da APM, a UE pudesse tanto “[...] desenvolver ação conjunta 
com a comunidade ([...] sociedade civil, Indústrias, Empresas, Comércio etc)”, quanto proceder com a 
“avaliação de resultados” dos projetos realizados.  
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precisaram assinar, pois havia o acordo no projeto de trabalho de cada organização. 
Quanto ao acompanhamento pela SEE nesse projeto não houve acompanhamento. Se 
ela acompanha outros eu não sei (Respostas enviadas por e-mail em 2005). 

  

É interessante notar o desconhecimento do “Programa Escola em Parceria” pela 

diretora, bem como de tal resolução que o institui. Ao ser questionada sobre, a diretora 

define, de modo curioso, outras iniciativas favorecidas por tais medidas:   
 
Isso era o “Programa Parceiros do Futuro”? Um programa para diminuir a violência 
nos lugares onde os violentos moram. Parece piada, mas é verdade. Não, a escola não 
fez parte desse programa. Nele a SEE pagava oficineiros e eventos para acalmar a 
plebe rude, mas não houve muito sucesso, custava caro... não tinha vínculo com a 
escola, apenas utilizava o espaço. O próximo programa foi o “Escola da família”. Aí 
tenta-se solucionar os defeitos do primeiro e dar dinheiro para instituições particulares 
por meio de bolsas a universitários que se tornaram monitores da escola da família. 
Também inseriram a figura do educador profissional que é da escola e deve constituir-
se como o elo entre a escola na semana e no final de semana. Para nós contribui para 
manter as atividades do Projeto nos finais de semana que já existiam antes.[...] 
Aderimos a ele no primeiro ano de existência, acho que em 2002 [inicia-se em 
2003 nas UEs]. Contamos ainda com o trabalho de professores e alunos no 
estilo do Projeto (Respostas enviadas por e-mail em 2005). 
 
Assim, demonstrando que as UEs não são “invisíveis às SEEs”, e que não houve 

“Ausência de política do estado para a nova Educação Profissional” (pois elas estão 

atreladas às reformas curriculares encampadas pela UE), e sim o contrário, já que várias 

políticas são lançadas para atender agendas determinadas externamente às instâncias 

intermediárias, os “desconfortos”, as adequações e experimentações esboçadas, causam 

mesmo a impressão, por um lado, do descompromisso, e, por outro, de um controle 

centralizado que insiste em não se ajustar às demandas da escola, pois são elas que 

devem tomar parte na autonomia que lhe é outorgada. 
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 
 
 
2. 1. Bases teóricas sustentadoras da Iniciativa nas avaliações externas  
 

São inúmeros os dados de que a “gestão participativa” pautada pela 

flexibilização do currículo vem sendo utilizada para o encaminhamento de reformas 

educativas em diversos países. Barroso (s/d), em texto intitulado “Para o 

desenvolvimento de uma cultura de participação na escola: Componentes e passos 

operativos para uma ‘gestão participativa’ a exemplo do caso das escolas de Portugal” 

(no qual sugere passos para a implantação de tal gestão na escola), traz elementos 

relevantes sobre as bases teóricas que respaldam as práticas reformistas, podendo 

indicar pistas para se pensar não apenas a avaliação externa realizada pelos especialistas 

do IIPE (na qual um dos objetivos revelados foi desenvolver uma “cultura avaliativa” 

nas instituições por meio dos projetos), bem como a tendência que parece estar sendo 

tomada pela “gestão democrática” outorgada como autonomia pela LDB/96 nas UEs. 

Se por um lado Barroso (s/d) considera alguns entraves para a “gestão 

participativa” na escola, como, por exemplo, que: 
 
[...] Sob o conceito amplo de ‘participação’ misturam-se medidas de natureza e alcance 
diferentes, cujos efeitos sobre as estruturas de gestão, modos de organização e 
resultados da escola podem ser muitas vezes contraditórios, [e que] o aparente consenso 
sobre a necessidade de ‘aumentar a participação’ esconde divergências profundas 
quanto às razões políticas e administrativas de tal fato, quanto à distribuição de poderes 
entre os diferentes “atores” e “parceiros” educativos: professores e outros trabalhadores 
não docentes, alunos, pais, elementos da sociedade local, autarcas etc”. 
 
[Além de que,] [...] vários autores denunciam uma certa «hipocrisia» [...] por parte do 
poder político central, na adoção desencontrada destas medidas de descentralização, 
gestão centrada na escola, e de gestão participativa [como] [...] mera retórica 
liberalizadora, necessária para preservar, sob a aparência de um processo de 
devolução/participação, do controle, por parte do Estado e da sua Administração 
Central, do funcionamento do sistema e da garantia da adequação dos resultados aos 
seus objetivos. [E que] tais conflitualidades subjacentes aos processos de redistribuição 
de poderes entre o centro e a periferia do sistema que tem caracterizado, principalmente 
nos últimos anos, a evolução da administração da educação em vários países (dos 
Estados Unidos e Canadá à Austrália e Nova Zelândia, passando pela maior parte dos 
países europeus), não é vista por muitos estudiosos destes temas, como um processo 
acidental e inocente. 
  
[Constatando que, nestes países,] o aumento da participação das autarquias (com a 
descentralização) fez-se, muitas vezes, com a diminuição da autonomia das escolas e 
contra a participação dos professores ou dos pais. Ou então, o aumento da participação 
dos professores (com a gestão participativa) fez-se contra a participação dos pais e com 
a marginalização dos alunos. E ainda, em muitos casos, o aumento da participação dos 
pais e de elementos da sociedade local, fez-se com a diminuição do poder das autarquias 
e a marginalização dos professores e dos alunos (p. 3 e 4). 
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 Por outro lado, o autor indica meios para subsidiar a participação na gestão escolar a 

partir do caso de Portugal, advertindo que estas “medidas só podem ser tomadas pelo poder 

político, no quadro de um longo e faseado processo de evolução que a Lei de Bases 

[portuguesa] anunciava, mas que está longe de ser cumprido”, precisando, para terem 

êxito, encontrar nas UEs “um meio propício ao seu desenvolvimento”, o qual passa pela 

existência de uma “real «cultura de participação» que afete o quotidiano escolar, desde 

as atividades na sala de aula, ao funcionamento dos diferentes órgãos de gestão, às 

relações com os pais e famílias dos alunos, às práticas de liderança inerentes aos 

diferentes cargos, à vida em comum” (p. 4). Para Barroso (s/d), tais condições visam:  

 
[...] a autoridade delegada do poder central ou local na escola; as competências 
profissionais dos professores (enquanto especialistas do ensino) e de outros 
trabalhadores não docentes; os direitos dos alunos enquanto «autores» do seu próprio 
crescimento; e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos (p. 18). 
 

 Segundo Barroso (s/d, p. 17), a experiência de várias escolas mostra que, mesmo 

em contextos legais pouco favoráveis e de autonomia limitada, foi possível criar 

“estruturas informais de participação”. Para que isso ocorresse:  
 
 

[...] muito contribuíram as convicções, a experiência e o espírito de iniciativa de alguns 
responsáveis pela gestão, e de grupos inovadores, que procuraram operacionalizar, 
muitas vezes de maneira intuitiva, essa cultura de participação [...], vencendo as 
inúmeras barreiras que resultam dos condicionalismos legais, dos conflitos de interesses 
entre os diferentes grupos em presença, da hostilidade, indiferença ou simples 
dificuldade de muitos professores, pais e alunos em realizarem um trabalho coletivo. 

 
 
 

No caso da EPEMT, apesar de ter que enfrentar os “moldes tradicionais” das 

relações sociais pouco adeptas à democracia (dificuldades frequentemente mencionadas 

pela diretora), ela encontra na LDB/96 um forte apoio, com a lei e demais derivados 

dispostos a implementar nas escolas brasileiras na década de 1990, sob o caráter da 

“gestão democrática”, algo bastante similar ao que o Quadro 6 apresenta: 
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Quadro 6: História da evolução da administração da educação em Portugal (a partir de 1976) 
Fases Estratégias divergentes quanto à medidas e beneficiários do  

processo de «participação» na gestão das UEs 
 

1ª  
.Adoção de princípios e estruturas de gestão participativa nas escolas, centradas nos professores (e em 
menor grau nos trabalhadores não docentes e alunos), sem atingir, de igual modo, à descentralização da 
administração e à autonomia das escolas, bem como à participação dos pais e representantes da sociedade 
local. 

 
 

2ª  

.Aprovados normativos que aparentemente consagram maior participação dos pais e da comunidade na 
gestão das UEs, sem que fosse reforçado o poder das autarquias, além de ameaçar o poder profissional 
dos professores, com medidas restritivas da gestão participativa. Do lado formal-legal, a solução deste 
problema foi encontrada no ordenamento jurídico que distribuísse atribuições e competências para o 
funcionamento das escolas e ao cumprimento da sua missão, de um modo coordenado e equilibrado, 
pelos diferentes atores e parceiros. 

Soluções 
a) Descentralizar → Distribuir poderes de decisão e meios às autarquias + Colaboração com outros parceiros 
educativos locais = Definição e execução de uma política local de educação, nos domínios da adequação local do 
currículo, da integração com outros equipamentos sociais, da organização de atividades de extensão curricular, na 
gestão da rede escolar, na construção de equipamentos e na afetação e manutenção de outros recursos. 
b) Transformar cada UE (ou escolas afins) numa unidade autônoma de gestão → Conceder poderes e meios 
para os seus órgãos próprios definirem uma política de estabelecimento de ensino e elaborarem os seus planos de 
desenvolvimento - projeto educativo/planos de ação - de acordo com a especificidade dos alunos, e no respeito 
pelos interesses, nem sempre convergentes, dos pais, dos professores e dos outros trabalhadores da escola. 
c) Instituir e desenvolver nas UEs →  Estruturas e processos de gestão participativa - que envolvam os seus 
«trabalhadores», incluindo como tal, não só o pessoal docente e não docente, mas também os alunos e outros 
elementos que contribuem igualmente para a produção do trabalho escolar, na tomada de decisão sobre a 
organização e execução das atividades necessárias à realização das finalidades e objetivos da escola. 
d) Preservar para o Estado (para a sua administração central) a função de regulação → Necessária para 
garantir a unidade e qualidade do serviço público nacional de ensino e para corrigir as assimetrias existentes. 
Fonte: Barroso (s/d, p. 4 e 5) 

 

Um aspecto curioso nas informações apresentadas no quadro, é que no item (c) 

apontado, especificando os objetivos de instituir e desenvolver nas escolas de Portugal 

“Estruturas e processos de ‘gestão participativa’ que envolvam os seus 

«trabalhadores»”, é entendido como trabalhadores “não só o pessoal docente e não 

docente” (ou àqueles que devem ser incluídos como tal), “mas também os alunos e 

outros elementos que contribuem igualmente para a produção do trabalho escolar, na 

tomada de decisão sobre a organização e execução das atividades necessárias à 

realização das finalidades e objetivos da escola”. Ou seja, não apenas os docentes e 

demais funcionários da escola são denominados como trabalhadores, mas os alunos e 

qualquer pessoa da comunidade é transformado em “trabalhador” pelos objetivos da 

escola. Assim, percebe-se que o “mundo do trabalho” toma os espaços públicos e 

privados, dentro ou fora da escola, o que parece naturalizar na escola categorias 

emergentes definidas como “trabalhadores autônomos”,  sob o sígno do “trabalho 

voluntário” e do “trabalho protagônico”.  

Logo, definindo o conceito de “gestão participativa” segundo as teorias da 

administração em geral, como aquela que “corresponde a um conjunto de princípios e 

processos que defendem e permitem o envolvimento regular e significativo dos 
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trabalhadores na tomada de decisão”,  num envolvimento manifestado “na participação 

dos trabalhadores na definição de metas e objetivos, na resolução de problemas, no 

processo de tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da execução” 

(podendo ainda “assumir graus diferentes de poder e responsabilidade e afetar quer a 

organização no seu conjunto, quer cada trabalhador e o seu posto de trabalho, embora 

esteja sempre orientado para a realização das finalidades da organização”), Barroso (s/d, 

p. 7) indica que: 
 
No quadro da evolução das teorias da administração, a «gestão participativa» tem a sua 
origem [...] a partir dos célebres estudos conduzidos entre 1924 e 1933, por Elton Mayo, 
na Western Electric’s Hawthorne, nos Estados Unidos. Estes estudos e a investigação 
que se lhes seguiu mostraram a importância do «fator humano» nas organizações 
relativizando, assim, a idéia de que era possível uma racionalidade da gestão baseada na 
«organização científica do trabalho», como defendiam Fréderic Taylor e os seus 
seguidores, desde o princípio do século. Contudo, apesar de, desde esta altura, e do 
ponto de vista teórico e empírico, se dar como adquirida a importância dos sentimentos 
e dos fatores afetivos e psicológicos para explicar o comportamento dos indivíduos nas 
organizações, só muito lentamente é que se introduziram modificações nos processos de 
gestão nas empresas e outros serviços, de acordo com esses princípios. 
 
Um dos momentos em que se assiste a uma aceleração no desenvolvimento de formas 
de gestão participativa situa-se nos finais da década de 60, até meados da década de 70, 
na Europa, onde, por efeito de movimentos políticos e sociais diversos, os trabalhadores 
e as suas organizações sindicais passam a reivindicar modalidades mais democráticas de 
gestão que levam à introdução de diversas formas de «cogestão» em muitas empresas e 
a experiências «autogestionárias». [...] a partir da década de 80, tem-se assistido ao 
aparecimento de múltiplas propostas de «estruturas e processos de participação», no 
quadro de uma profunda modificação dos princípios e métodos da gestão empresarial.  
 
 
Dentre as modificações ocasionadas nas empresas pelas “estruturas e processos 

de participação” mencionadas pelo autor, “[...] segundo a caracterização que Lise 

Demailly (1991) faz do «ideal-tipo» de gestão participativa nas empresas industriais 

[...]”, além de várias já citadas por Rosenfield (2004, p. 8), encontram-se as de: 
 

• avaliação (e progressão na carreira) a partir das capacidades técnicas, mas também da 
implicação e do grau de participação, envolvendo neste processo os profissionais de base e a 
hierarquia;  

 
• a criação de «ilhas de produção» através da autonomia e funcionamento coletivos, à volta de 

projetos contratualizados, e larga delegação de poderes de decisão;  
 
• utilização da preocupação pela qualidade, como forma de estabelecer relações entre as 

atividades concretas dos trabalhadores e as finalidades da empresa (criação de estruturas de 
participação, coletivos de trabalho, rede de comunicação, grupos de projeto etc).  
 
 

O autor (p. 8) constata, portanto, que o desenvolvimento recente da “gestão 

participativa” deve-se, essencialmente, a dois fatores:  
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Ao domínio das teorias da administração e da análise organizacional - vários autores 
têm vindo mostrar [...] a importância dos indivíduos (da sua racionalidade, da sua 
autonomia e das suas estratégias) nas organizações. É neste contexto que se fala dos 
«atores» organizacionais e da sua «racionalidade», das organizações como «arenas 
políticas», da «autonomia», «estratégias» e «jogos relacionais» dos atores, das 
«dinâmicas da ação organizada» etc.  
 
[Além da] influência crescente dos princípios e modelos japoneses, com a criação de 
dispositivos de «desenvolvimento organizacional» baseados na partilha de 
responsabilidades pelas equipes de trabalho; com o aparecimento dos «círculos de 
qualidade» como forma de associar voluntariamente os trabalhadores à resolução de 
problemas e ao processo de tomada de decisão; com o desenvolvimento do trabalho em 
equipe; com a co-responsabilização dos trabalhadores na elaboração dos projetos da 
organização e conseqüente comprometimento na sua execução etc.  

 
 Logo, Barroso (s/d, p. 9) salienta que é possível dizer que exista atualmente um 

“largo consenso quanto à necessidade de introduzir formas de «gestão participativa» nas 

organizações (públicas ou privadas, industriais ou de serviços, lucrativas ou sem fins 

lucrativos), embora [...] as motivações possam ser muito diversas”.  

Nas escolas, o autor ressalta que também “se assistiu a um movimento idêntico” 

ao da empresa, porém “só recentemente se tenha generalizado o conceito” de “gestão 

participativa”. Segundo ele, “para isso muito contribuíram (para além da própria 

evolução das teorias das organizações e da administração educacional) os estudos 

realizados no domínio das «escolas eficazes»”: 
 
[...] a maior parte destes estudos, efetuados a partir dos finais da década de 70, mostram 
a importância dos fatores organizacionais no rendimento escolar dos alunos, em 
particular os relacionados com a sua gestão. Entre estes fatores destacava-se a existência 
de um estilo de gestão que promovesse a participação dos professores na planificação 
das atividades, o trabalho em equipe, formas de gestão colegiais, e uma «cultura de 
reforço mútuo» na resolução de problemas e no desenvolvimento profissional. 
 
Numa perspectiva oposta à de Barroso, “embora não negando a importância da 

participação”, mas focalizando “um nível diferente do processo de construção de 

programas educacionais”, Popkewitz (1992, p. 97), a partir de estudos de casos nos 

EUA em fins do século XX (explorando as relações entre política, poder e cultura que 

subjazem tais programas pedagógicos e as teorias que os informam, bem como o papel 

exercido pelo currículo nos mesmos), aborda que uma das contradições apresentadas 

por eles, encontra-se na linguagem, pois: 
 

Em um certo nível, a aquisição de força política [parte central da retórica atual nas 
reformas educacionais nos EUA] atende a pressões sociais para incluir mais pessoas no 
sistema do processo político; em outro nível, o discurso da aquisição de força política 
transforma as condições culturais de uma forma tal que introduz novos sistemas de 
controle. 
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As discussões públicas centram-se nas formas pelas quais professores e comunidade 
podem adquirir responsabilidade e autonomia em suas práticas. Estas práticas são às 
vezes contraditórias. As legislaturas estaduais reelaboram as regras de credenciamento 
para aumentar a participação dos pais na tomada de decisão na escola e no 
credenciamento dos professores enquanto as reformas relativas aos professores têm-se 
centrado nas formas pelas quais a organização das escolas pode aumentar a 
responsabilidade do professor. Para os pais e comunidades da minoria, o maior 
envolvimento nas práticas da escola torna as escolas mais atentas aos valores e questões 
locais numa importante instituição cultural. Supõe-se que uma maior participação dos 
professores aumente a qualidade do ensino e do profissionalismo ao proporcionar maior 
responsabilidade e autonomia. 

 
Examinando “as noções de autonomia e poder”, Popkewitz (1992, p. 98) indica 

que “há certas regras e imperativos culturais que subjazem a essas noções. Distinções 

culturais são transformadas e limitadas pelas normas e padrões da burocracia. É dada 

prioridade a uma certa idéia de relações abstratas e anonimato funcional”. Assim, 

segundo o autor: 
 

Nesta abordagem administrativa da política, rituais de envolvimento comunitário dão 
plausividade à ordenação social do fracasso e do sucesso escolar. A participação cria a 
impressão de um sistema político pensado para traduzir desejos individuais em política 
pública. [...] os rituais de participação estão sujeitos ao discurso contido em relações 
institucionais. Os sistemas que definem não apenas o que é aprendido, mas também 
como a aprendizagem deve ser efetuada, não são nunca problematizados.  
 

 Num outro estudo, Popkewitz (1997), ao tratar da “profisssionalização como 

discurso político” e “questões de controle” em um dos relatórios sobre a reforma 

educativa norte-americana, revela que neste relatório “o ensino deve tornar-se mais 

profissional através de um maior treinamento, da diferenciação dos padrões dos quadros 

profissionais e de maiores relações do trabalho acadêmico”. Para o autor (p. 49): 
  

Os atuais relatórios, como aqueles dos psicólogos educacionais da virada do século, 
defendem a importância de um conhecimento funcional empírico para orientar o 
progresso educacional. [...] Em aspectos fundamentais, as ideologias do passado sobre a 
especialização e o controle social são reafirmadas e recebem um novo status e uma nova 
vitalidade, sob a retórica do profissionalismo.  

 
 Contudo, deve ser levado em conta que, segundo Popkewitz (1997, p. 221): 
 

As estratégias do programa de reforma e a linguagem do profissionalismo inserida nas 
mesmas, aos professores [...] deram atenção ao trabalho extra e a um maior 
monitoramento que voltaram o ensino para questões de eficiência e de avaliação.  
 
Observando o significado social das reformas num caso específico (da cidade de 

Wisconsin), Popkewitz (1997), além de atentar para que “nas reformas atuais, a 

regulamentação é formulada através de órgãos administrativos cujas funções oficiais se 

relacionam com a aplicação dos programas políticos” (p. 221), o autor indica tanto o 
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que denomina de “racionalidade instrumental e a construção de um senso comum da 

escola”, quanto “a retórica da Participação” e as “práticas da democracia” (que 

“substitu[em] as práticas de participação democrática”, sendo constatado por ele como 

“redefinição ou estreitamento da noção de democracia”), já que:  
 
A definição do ensino e da formação de professores como uma área administrativa, 
ocorre sob a retórica do controle democrático. Os debates públicos abordam a 
necessidade de tornar a formação de professores e o ensino mais confiáveis e mais 
profissionais - objetivos que possuem tendências conflitivas em seu valor aparente.  
 
A formação de professores deve demonstrar a sua resposta aos interesses da 
comunidade em geral, sujeitando-se às medidas de confiabilidade das regulamentações 
administrativas e interpretada pelas mesmas. Através das palavras como 
profissionalismo e confiabilidade, os professores e os formadores de professores 
devem racionalizar o seu trabalho e proporcionar indicadores que definam o 
desempenho e a competência (Popkewitz, p. 221-226). [Grifos meus] 
 
Para o autor, tal “retórica da participação e da credibilidade profissional” serve 

para “vincular os valores administrativos às convicções sociais maiores”, logo: 
 

Os sistemas de credenciamento são feitos como um reflexo da transformação das 
prioridades da comunidade, com mudanças abertas ao debate público através de 
audiências legislativas e administrativas, antes da passagem de um novo código. O 
programa de incentivo aos professores foi proposto como resposta a necessidades 
municipais específicas e à organização das escolas. Foi solicitada a participação de 
vários membros da comunidade local - integrantes dos conselhos escolares, sindicatos 
de professores e administradores.  
 
[...] A soma desses interesses produz o contrato social que maximiza tanto o bem 
individual como o bem coletivo. Afirma-se que nas sociedades modernas, as 
complexidades da regulamentação exigem que os interesses individuais sejam 
articulados através de associações e grupos que concorrem dentro do espaço público 
pela alocação de valores. A questão de quem legisla é colocada como a competição 
de diversos grupos, e a política pública é produzida pêlos resultados das suas 
negociações (p. 226). [Grifos meus] 

 
Desse modo, Popkewitz (1997) ressalta que: 

 
Nesta versão da democracia, o critério da participação é o da inclusão do interesse 
como definido pelo grupo ou pelo papel. Assim, é considerada eqüidade a 
participação de grupos de atividade; ou seja, ser membro da comunidade, 
professores, administradores, estudantes ou grupos constituintes envolvidos no 
planejamento. Uma noção de "comunidade" pressupõe negociações entre os diversos 
grupos que têm o mesmo poder. [...] A democracia torna-se uma forma de teoria dos 
papéis que define a participação como a representação de diferentes grupos nos 
processos de tomada de decisão (p. 227). [Grifos meus] 

 
O autor revela ainda que não há questionamentos quanto a esta forma de 

democracia, “ao invés disso, a forma de participação é enfatizada e glorificada como 

uma forma de controle democrático, enquanto a geração de trabalho administrativo 
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enfraquece esse impulso democrático” (p. 227). Assim, “questões sobre a escolarização 

e sobre o trabalho dos professores são definidas diretamente em relação às questões de 

procedimento” e: 

 
As regras administrativas distanciam os participantes das fontes de interesse envolvidas 
nas distinções e categorias formadas. A atenção não é dirigida a pessoas específicas que 
ditam as regras, mas às regulamentações que colocam a atenção naquilo que o programa 
exige. Nenhuma pessoa ou órgão parece estar no controle. A responsabilidade pela 
qualidade do ensino e da formação de professores torna-se difusa através dos rituais 
simbólicos da democracia, enquanto diversos padrões de regulamentação social 
proliferam ostensivamente para garantir a credibilidade. Além disso, as distinções de 
uma teoria de grupo de interesse político faz da categoria dos grupos, e não da 
epistemologia, o critério de legitimidade. Os padrões de verdade e dos critérios de 
competência individual permanecem sem serem investigados.  
 
Nesse sentido, como salienta Popkewitz (1997, p. 227): 

 
A proliferação das práticas torna difícil a discussão sobre o estilo de argumento 
apresentado. A oposição às regras administrativas é marginalizada ou enquadrada em 
relação às categorias e distinções publicamente sancionadas. Os rituais da reforma 
tornam as suas relações estruturais uma questão de suposições. [...] Dessa forma, o 
discurso de reforma proporciona autocontrole e monitoramento.  

 
Outro aspecto pertinente, segundo as palavras de Popkewitz (1997), é que, sobre 

tais “efeitos do poder”, vai se desenhando algo peculiar, conforme esse discurso da 

reforma, podendo ser exemplificado, pelas práticas docente, como: 

 
As práticas dos professores contêm regras epistemológicas e, ao mesmo tempo, 
contribuem para a produção de regras e padrões que devem monitorar o seu trabalho. 
Dentro do sistema escolar, [...] é saudado o novo trabalho dos professores para 
desenvolver propostas "subvencionadas", mas essa prática geralmente significa 
aprender uma linguagem instrumental e um estilo de pensamento, além de redigir as 
subvenções e as propostas. Esses especialistas com raciocínio instrumental 
assumem poder acadêmico ou até intelectual (p. 228). 
 
Em relação ao estado, o autor (p. 229) indica que “as reformulações das relações 

de poder impõem novas interpretações do estado na escola” e “[...] o papel dos órgãos 

governamentais ou o problema tradicional de quem toma as decisões sobre programas 

educacionais ou sobre o conteúdo dos cursos”, assim: 

 
Os elementos dentro do governo e da sociedade civil, tais como as universidades e os 
grupos profissionais, se inter-relacionam na formação de padrões para a regulamentação 
social. As mudanças impõem uma redefinição do significado de democracia. Não 
somente os interesses representados têm sido confinados; [mas] a participação 
existe dentro de um âmbito restrito de problemas e possibilidades. [Grifos meus] 
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Nesse sentido, preocupado com este confinamento da democracia, Popkewitz 

(1997) indica que “[...] a limitação da democracia é o resultado de uma variedade de 

relações institucionais e de regras epistemológicas. Há uma conjunção através da  

formação da política pública e da estruturação das práticas escolares”. Como se 

estivesse definindo a “dialética do esclarecimento” segundo a definição de Horkheimer 

& Adorno (1985), o autor assinala que:  
 

As regras administrativas e os programas de incentivo aos professores, assim como a 
política pública de reforma e programas de pesquisa educacional, são expressos em 
termos mais humanísticos e progressistas. Eles devem trazer a democracia para todos, 
favorecer o crescimento econômico e a renovação cultural e estimular o 
desenvolvimento individual. Mas, juntamente com os sonhos milenares e a retórica 
progressista surgem novas tecnologias [repressivas] que penetram e organizam a vida 
diária, suas esperanças e seus desejos (p. 229).   
 
Quanto à escola, Popkewitz (1997) evidencia que “a racionalidade das regras e 

procedimentos ajudam a escola a parecer moderna, avançada e cumpridora das suas 

tarefas, merecendo assim a confiança permanente do público (Weick, 1976)”, pois: 
 

[...] os rótulos de profissionalismo e confiabilidade, une discurso prático e define 
possibilidades da situação do ensino. Novas regras que tornam rotineiro o trabalho dos 
professores têm se tornado possíveis, já que o status deve ser conquistado através do 
desempenho vinculado a uma noção de "ciência". Essas práticas têm sido apoiadas por 
uma literatura profissional e pêlos relatórios nacionais sobre reforma que abordam as 
estratégias e os procedimentos de implementação. Separar o discurso e as práticas 
institucionais significa distorcer a forma de circulação do poder dentro dos diversos e 
entrelaçados níveis. As práticas de reforma contemporâneas contêm palavras de 
profissionalismo e ciência que têm feito parte do vocabulário da escolarização desde o 
século XIX. [...] Elas têm sido e são elementos da regulamentação social da 
escolarização. Suas suposições e implicações mudaram na medida em que as ecologias 
das epistemologias e os padrões institucionais passaram a conter novas relações sociais 
(p. 230-231).  
 
Tratando os relatórios da reforma norte-americana (pesquisados por ele) como 

“práticas sociais” surgidas na dinâmica da política definida por relações variadas, nas 

quais os grupos competem para estabelecer ou legitimar suas posições perante a escola, 

Popkewitz (1997) aponta que: 
 

[...] [Como] um programa político para as elites, os relatórios fornecem uma cobertura 
simbólica sob a qual grupos específicos de interesse dentro da escola podem perseguir 
os seus fins determinados atribuindo-os à sociedade como um todo. [...] na formulação 
dos programas, são estabelecidas coalizões entre as fundações filantrópicas, entre as 
associações profissionais, os orgãos de pesquisa do estado [...], os professores e 
pesquisadores universitários da área de educação, a indústria de testes, os 
administradores escolares, os sindicatos de professores e as indústrias. Cada grupo 
adota uma postura para dar orientação aos programas escolares e seus discursos 
se entrelaçam em vários níveis da prática institucional. Os discursos dos relatórios 
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fazem com que as regras específicas da prática pareçam consistentes com o bem 
geral e o interesse público (p. 143). [Grifos meus] 
 

A mediação entre tais coalizões e a escola, segundo Popkewitz (1997, p. 143), 

reflete na posição do estado, como problema de governo: “há um discurso estadual 

emergente preocupado com o estabelecimento e a renovação do papel da escola, ou seja, 

as escolas devem representar a sociedade como um todo, as relações sociais e 

econômicas específicas que definem a ciência e a tecnologia”.  

Quanto à base teórica que notavelmente influencia as reformas educativas 

contemporâneas (e também visivelmente as avaliações externas do Projeto), substrato 

da “linguagem da aprendizagem no currículo atual”, conforme Popkewitz (1992): 
 
[...] é extraída das teorias econômicas e políticas da Grã-Bretanha dos séculos XVIII e 
XIX e é remodelada como uma forma de proporcionar soluções práticas para a 
socialização das crianças. O conhecimento e as pessoas deveriam ser tratados como 
“coisas” ou mercadorias que seriam manipuladas de uma maneira ordeira e eficiente tal 
como ocorre no mercado. A lógica é a lógica da máquina, mas transportada para a vida 
social. [...] O discurso psicológico da pedagogia como aprendizagem cristaliza esta 
estrutura particular de pensamento através de suas formas lingüísticas e a faz 
parecer universal e apropriada para todos.  
 
[...] Mesmo em noções de “solução de problemas”, encontramos uma orientação e 
disposição particular para com o mundo e suas relações. Boa parte da Psicologia 
cognitiva atual supõe que a solução de problemas implica numa mediação de 
mundo e o conhecedor. O fato de que a mediação ocorra num determinado tempo e 
espaço não tem conseqüência alguma. [...] o tempo é definido como consistindo de 
elementos atomizados, lógicos e seqüenciais. Incorpora-se uma visão de progresso que 
se baseia numa concepção da soma das partes que organizam o todo. Esta concepção 
emerge de uma noção protestante particular da sociedade, que é vista como baseada em 
contatos sociais e num individualismo que liga a salvação ao esforço pessoal 
[dignificado pelo trabalho]. Relações lineares, categorias taxonômicas, e seqüências 
universais, tais como as encontradas em discussões de “solução de problemas”, 
excluem considerações da forma como relações estruturadas de classe, gênero, 
raça, e etnia, produzem distinções e diferenciações na sociedade (p. 102-103). 
[Grifos meus] 
 

Assim, Popkewitz (1997, p. 184) ressalta que, na verdade: 
 
A epistemologia [da Psicologia cognitiva] é uma mistura do empirismo britânico 
emprestado pelo behaviorismo americano e a filosofia continental, segundo a qual o 
todo não pode ser reduzido às suas partes isoladas e individualmente distintas (Brewer 
& Nakamura, 1984). Quando trazido para a pesquisa da instrução, o enfoque é o de 
solução de problemas. Como as pessoas procuram chaves para definir o contexto 
relevante do qual extrair as estratégias e práticas apropriadas? (Bransford. Sherwood, 
Haselbring, Kinzerr & Williams, s/d). 
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O autor (p. 103) também questiona as pressuposições do discurso sobre o 

“multiculturalismo”, considerando que as mesmas não servem apenas para “representar 

o mundo”, mas: 
 
As práticas discursivas têm o potencial de disciplinar o indivíduo em termos de 
conjuntos implícitos de regras, normas e relações. [...] as práticas pedagógicas, embora 
expressas através das preocupações humanistas mais nobres, contêm tecnologias 
práticas que dividem as interações sociais em elementos atomizados, os quais tornam o 
indivíduo aberto à observação, à supervisão, e ao controle. O indivíduo, como Michel 
Foucalt (1973) argumentou, é feito de objetos de exame e de regulação. As estratégias 
de educação disciplinam o “eu” num autocontrole que permite que o poder opere 
através dos indivíduos na medida em que eles vigiam seu próprio pensamento e sua 
própria prática. O indivíduo  torna-se visível à observação, ao escrutínio, à supervisão, e 
ao controle,  enquanto, ao mesmo tempo, os arranjos de poder que subjazem às nossas 
práticas e relações se tornam mais invisíveis. [Ou a “mentira manisfesta”, característica 
da ideologia da racionalidade tecnológica, vem à tona].  
 
Aqui, Popkewitz (1992, p. 103) ressalta que as relações de poder são mais 

difíceis de serem discernidas considerando que “o discurso institucional traduz as 

preocupações políticas em termos de problemas científicos, fazendo com que as 

regulações das questões humanas apareçam como independentes de valores e como 

sendo técnicas por natureza”. Logo: 
 
Os pensamentos e comportamentos mais íntimos tornam-se objetos de definição 
cultural, podendo ser medidos e manipulados através das ciências humanas. Ao centrar-
se nos comportamentos dos professores, ou numa Psicologia que não tem nenhuma 
noção explícita de sociedade, não vemos mais os professores ou os estudantes como os 
objetos de preocupação política, mas como recipientes de aprendizagem.  

 
Segundo o autor, as estratégias de planejamento curricular deixam de 

compreender que “nossas questões são elas próprias parte de um processo histórico; que 

os dados são referidos sempre a um campo social de ‘teoria’ que nos permite situar os 

‘dados’ e fazer com que os fenômenos adquiram sentido”, transparecendo que: 
 

A assim chamada revolução da ciência cognitiva é ela própria uma elaboração e 
ampliação das metodologias behavioristas que deviam supervionar e controlar o 
indivíduo (veja O’ Donnell, 1985). Ela incorpora valores, prioridades, e visões do 
mundo social que são moldadas e modeladas por um discurso que veicula poder. As 
diferenças são transformadas num estilo particular de raciocínio que proporciona 
integração social e sucesso, de acordo com normas que são historicamente subordinadas 
a concepções burguesas, protestantes, de salvação e sucesso terreno. Os dados das 
percepções, atitudes, e crenças precisam ser continuamente vistos numa perspectiva 
social e cultural (p. 103-104). 

 
 Saindo do terreno norte-americano, e passando novamente pelo campo europeu, 

com o intuito de refletir sobre tais possíveis influências teóricas nas políticas brasileiras 

expedidas na década de 1990 - buscando trazer para a discussão referenciais que 
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embasaram a Iniciativa (como os expressos nas avaliações externas, bem como os não 

declarados mas presentes nas avaliações internas) -, o estudo realizado por Antônio 

Flávio Moreira sobre a “teorização” de César Coll como suporte tanto na reforma 

espanhola quanto na empreendida no Brasil (via os PCN) parece complementar os 

trabalhos aqui abordados, aproximando mais a análise do objeto a ser apreendido.  

Moreira (1997), realizando uma crítica à visão de currículo segundo César Coll 

(psicólogo espanhol, consultor da equipe que elaborou os PCN no Brasil), associa o 

pensamento de Coll à “teorização” tradicional do campo do currículo, evidenciando o 

seu caráter “psicologizante”, não sem analisar as concepções de educação, cultura e 

currículo presentes em sua obra, revelando o modelo de desenho curricular proposto e 

as fontes sugeridas para subsidiar as decisões curriculares, conforme sugere o Quadro: 
  

 

Quadro 7: Educação, Cultura e Currículo para César Coll 
Educação 

. Conjunto de atividades nas quais um grupo assegura que seus membros adquiram a experiência social 
historicamente acumulada e culturalmente organizada = desenvolv/o individual e socialização articulados. 
 
. Finalidade → Promover crescimento humano = Procs. psicológicos do indivíduo decorrentes da interação com o 
seu meio ambiente, mediatizado pela cultura (a família, a escola, os adultos - principais agentes mediadores). 
  
. Crescimento pessoal → Processo pelo qual o indivíduo torna sua a cultura do grupo social a que pertence. 

Cultura 
. “idéia de cultura” (engloba múltiplos aspectos: conceitos, explicações, raciocínios, linguagem, ideologia, 
costumes, valores, crenças, sentimentos, interesses, atitudes, padrões de condutas, tipos de organização familiar, 
do trabalho, economia, social, tecnológica, tipos de habitat etc) = Respostas coletivas dos grupos sociais, 
elaboradas ao longo de suas histórias, no esforço por superar dificuldades encontradas. 
    . declaração de princípios gerais 
    . teoria educativa                      
    . planificação 
    . o que se prescreve 

                              (mediação) 
                  →        Currículo         ← 

 
                (Transmissão de valores) 

. sua tradução operacional 

. prática pedagógica 

. ação 

. o que sucede nas aulas 
 Elaboração de desenho curricular = Traduzir princípios em normas de ação úteis e eficazes  

(Orientador do trabalho docente) 
Qualidade de ensino = capacidade dos sistemas educativos para planificar, aplicar e avaliar um currículo 
ajustado à diversidade de capacidades, interesses e motivações dos alunos.  

Modelo de desenho curricular de Coll   
(para atender a diversidade dos estudantes) 

Níveis de concretização  
decisões na administração central  +  na escola + competência de cada profr na sala de aula 

 
Considera as informações 

Semelhanças com o 
modelo racional de Tyler 

(a) o que ensinar — conteúdos 
(conceitos/sistemas/destrezas/normas/valores etc) + 
objetivos (processos de crescimento que se deseja 
provocar); 
(b) quando ensinar — maneiras de ordenar e seqüenciar os 
conteúdos e os objetivos;  
(c) como ensinar — maneira de estruturar as atividades de 
ensino/aprendizagem; 
(d) que orientam decisões sobre o que, como e quando 
avaliar. 

(a) que objetivos educacionais a escola deve 
procurar alcançar?;  
(b) como selecionar experiências de aprendizagem 
que possam ser úteis na consecução desses 
objetivos?;  
(c) como podem ser organizadas as experiências de 
aprendizagem para um ensino eficaz?  
(d) como se pode - avaliar a eficácia das 
experiências de aprendizagem? 
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Fontes utilizadas por Coll para a definição de objetivos/conteúdos + Planos de ação 
1. Sociologia 
É útil por fornecer 
subsídios ao processo de 
preparar as crianças e os 
jovens para o 
desempenho futuro dos 
papéis que se esperam de 
adultos,  integrados à vida 
social. 

2. Psicologia  
Trata dos proc. subjacentes 
ao crescimento pessoal 
(intenção educativa básica) 
+ Focalização da 
aprendizagem (Psicologia 
cognitiva e construtivista). 

3. Epistemologia 
Trata da separação dos 
conhecimentos essenciais 
dos secundários nas 
disciplinas = identificação 
de suas estruturas internas 
e suas inter-relações. 

4. Prática pedagógica  
Trata das modificações e 
correções derivadas da 
concretização e do 
desenvolvimento do currículo, 
constituindo uma das fontes 
do processo de elaboração e 
revisão do desenho curricular.

Fonte: Elaborado a partir de Moreira (1997). 
 

Referindo-se a outros de seus artigos36, Moreira (1997) indica que a perspectiva 

de Coll em relação à educação (como aquela que considera a articulação entre “os 

processos de desenvolvimento individual e de socialização”) negligencia as questões 

referentes às complexas relações entre educação e sociedade, pois: 
  

Não se critica [...] nem a ingenuidade do modelo no qual a educação é vista como 
"determinante" da sociedade mais ampla, nem o reducionismo do modelo que 
caracteriza a educação como "determinada" pelas demandas da estrutura social, da 
economia e da tecnologia (Young, Whitty, 1977). Não se analisam os possíveis efeitos 
que mudanças no currículo e na prática pedagógica podem provocar na formação da 
consciência do estudante e, como conseqüência, na organização social. Não se acentua 
que a educação tem sido utilizada para reproduzir uma estrutura social hierarquizada e 
conservar determinados grupos sociais em situação de opressão e submissão. Não se 
pondera o fato de que a sociedade tem colocado a escola mais a serviço da manutenção 
da ordem que da promoção do desenvolvimento de seus membros (Delval, 1990). Como 
resultado, o processo educativo é despido de seus aspectos ideológicos e políticos e o 
currículo acaba sendo visto como elemento neutro de transmissão cultural. Ou seja, 
deixa-se de inserir as decisões curriculares, necessariamente referentes à cultura e a 
significados, nas lutas políticas e econômicas de que tais significados são uma 
expressão (p. 95). 

 
 

Com a “idéia de cultura” para Coll constituindo “respostas coletivas dos grupos 

sociais, elaboradas ao longo de suas histórias, no esforço por superar dificuldades 

encontradas”, Moreira (1997, p. 95) adverte que, nesse processo, “as participações dos 

diferentes grupos sociais são desiguais e envolvem conflitos, o que torna a cultura um 

espaço de luta pela superação ou pela preservação de desigualdades sociais [...]”. 

                                                 
36 O autor (p. 94) cita seus escritos (publicados em 1995 e em 1996), nos quais analisa a definição dos 
PCN, discutindo “a concepção de currículo nacional, as justificativas apresentadas para sua implantação 
em nosso país, o processo de sua elaboração, bem como o conteúdo de alguns dos documentos já 
divulgados, situando sempre a discussão no contexto das estratégias neoliberais para a educação”. 
Explora “críticas dirigidas às experiências de currículo nacional desenvolvidas em diferentes países”, 
propondo, contudo, “o estabelecimento de princípios comuns que orientem a construção de currículos nas 
escolas, como alternativa à detalhada definição de conteúdos, estratégias e procedimentos de avaliação”, 
as quais percebe caracterizando os PCN. Por fim, questiona “a "transferência" de idéias inspiradoras da 
reforma espanhola, principalmente do pensamento de César Coll, professor da Universidade de 
Barcelona, mentor da mencionada reforma e, no Brasil, consultor de equipes responsáveis por diversos 
documentos componentes dos PCN”. 
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Entretanto, tais embates, segundo o autor, não são considerados por Coll, já que a “[...] 

cultura acaba por reduzir-se a um conjunto inerte de valores e conhecimentos a serem 

transmitidos na escola de forma não problemática [...]”.  

Para que a “transmissão de valores” aconteça, Moreira (1997, p. 96) indica que 

para Coll, o currículo é entendido como necessário, sendo “um elo que se situa entre a 

declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, entre a teoria educativa e a 

prática pedagógica, entre a planificação e a ação, entre o que se prescreve e o que 

realmente sucede nas aulas”. Logo, o autor assinala que: 

 
O currículo explicita [...] o projeto que preside as atividades educativas escolares. Nele 
corporifícam-se uma série de princípios distintos — ideológicos, pedagógicos, 
psicopedagógicos — que, em seu conjunto, revelam a orientação geral do sistema 
educativo. Pode-se distinguir o projeto ou desenho curricular do desenvolvimento ou 
aplicação do currículo, correspondentes a duas fases da ação educativa que, ainda que se 
nutram mutuamente, não se confundem. Elaborar um desenho curricular supõe [...] 
traduzir princípios em normas de ação úteis e eficazes. Parece ser essa a maior 
preocupação de Coll: a tradução dos princípios que informam o currículo em um 
desenho orientador do trabalho docente. A conseqüência dessa valorização é a 
secundarização da discussão dos princípios, o que acaba por atribuir à teoria um caráter 
eminentemente prescritivo. 

 
Desse modo, Moreira (1997) afirma que “ao oferecer informações concretas ao 

professorado, o desenho curricular é visto como contribuindo para melhorar a qualidade 

da prática pedagógica”, assim “[...] qualidade de ensino é compreendida como a 

capacidade dos sistemas educativos para planificar, aplicar e avaliar um currículo 

ajustado à diversidade de capacidades, interesses e motivações de todos os alunos e 

alunas [...]”. No entanto, para Moreira (1997, p. 96), tal “concepção de qualidade [...] se 

restringe às necessidades e interesses individualmente considerados”, negligenciando-se 

“o caráter político da discussão sobre qualidade de ensino”, pois não enfrenta as 

questões: “a quem essa visão de qualidade de fato beneficia? que tipo de visão de 

mundo e de comprometimento pode desenvolver? que tipo de mudança social se espera 

que ela ajude a desencadear?”.   

Duas semelhanças entre o modelo curricular de Coll com o de Tyler são 

apontadas por Moreira. A primeira refere-se à discussão sobre o “como fazer”, 

privilegiada em detrimento das demais: 

Essa supervalorização do como fazer tem sido criticada em autores como Bobbitt e 
Tyler, cujas obras foram bastante divulgadas. Segundo Jackson (citado por Pinar, 
Reynolds, Slattery e Taubman, 1995), tal sucesso derivou tanto das prescrições como do 
forte apelo ao senso comum que se encontram nas duas teorias.  Sugiro  que  as mesmas 
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razões, acrescidas ao tom sedutor e "moderno" do discurso, podem ser evocadas para 
explicar, ao menos parcialmente, o recente prestígio das reflexões de Coll. 

Ainda como Tyler, Coll propõe fontes para subsidiar tanto a definição das intenções 
constantes do desenho curricular - objetivos e conteúdos - como a formulação do plano 
de ação a seguir na educação escolar. Tais fontes contribuem para que de objetivos e 
conteúdos mais amplos se chegue ao momento de definição de objetivos e conteúdos 
mais específicos, orientações didáticas e procedimentos de avaliação no nível de sala de 
aula (Moreira, 1997, p. 97). 

  

 Para apoiar as definições referentes tanto aos objetivos e conteúdos, quanto aos 

“planos de ação” das UEs, Coll utiliza vertentes analíticas de quatro fontes apontadas 

pelo autor, e indicadas no Quadro 7. Por exemplo, a análise sociológica, determina:  

[...] as formas culturais cuja assimilação é necessária para que o aluno se torne 
membro ativo da sociedade e agente [...] de criação cultural. [...] refere-se às demandas 
sociais e culturais, ao sistema educativo, aos conteúdos que favoreçam a socialização 
dos alunos, bem como à assimilação dos saberes sociais e do patrimônio cultural da 
sociedade [...] (Coll, 1992; MEC, Espanha, 1995 apud Moreira, 1997, p. 97). 

 
 

Segundo Moreira, ao caráter conservador atribuído à educação escolar por Coll, 

“contrapõe-se o argumento de que a educação pode despertar nos alunos uma  atitude 

crítica diante dos conhecimentos, valores e relações sociais dominantes”, podendo 

“cooperar para criar cidadãos e cidadãs capazes de modificar tais relações”. Ainda, de 

forma semelhante a Popkewitz, o autor questiona que nessas perspectivas: 
 
Apesar do espaço para a contestação, não se aprofunda a discussão dos conflitos e 
interesses que permeiam os processos de produção e de reprodução cultural. Não se 
exploram as conexões entre os processos educativos e as relações de classe social, 
gênero e raça. Não se discute a luta em torno de significados em que, como educadores, 
estamos envolvidos (Apple, 1995). Não se analisa de quem são de fato as demandas 
apresentadas ao sistema educativo e a quem seu atendimento vai favorecer. Não se 
explicitam as estruturas de poder e dominação a que tais demandas se associam. 
[Enfatiza-se] a integração do aluno à ordem social vigente e [acaba] por secundarizar os 
aspectos de opressão, contestação e resistência, envolvidos na prática curricular.  

 
A solução advogada por Coll (1992) para fazer face às dissonantes demandas que os 
diferentes grupos sociais apresentam à escola é simplista: um desenho curricular aberto 
que ofereça certo grau de liberdade para o professor e para os alunos. Além disso, a 
preocupação com a homogeneização é rapidamente retomada na exemplificação de 
objetivos, saberes e valores que devem ser comuns a todos os estudantes: educar para a 
tolerância, para a convivência pacífica e democrática, para a participação cidadã, para o 
respeito aos direitos humanos e para o reconhecimento da igualdade entre as pessoas, 
para a saúde e proteção do meio ambiente, assim como para o ócio e para a cultura. O 
propósito maior parece ser promover a convivência pacífica dos diferentes e dos 
desiguais, o que aproxima a concepção de pluralidade defendida por Coll do que 
McLaren (1995) denomina de multiculturalismo liberal (Moreira, 1997, p. 98). 
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Constatando também que “fala-se mais em adaptar o currículo às diferenças 

individuais que em combater as desigualdades”, Moreira (1997, p. 99) expõe que a 

preocupação com o “crescimento individual” nessa perspectiva predomina sobre a 

vertente do “processo de socialização”, além de que, para o autor, a ênfase na adaptação 

dos métodos de ensino às características individuais dos alunos revelada por Coll se 

deve ao fato de que ele entende a “diversidade mais do ângulo das características 

individuais dos(as) estudantes que das diferenças culturais” (conforme o já apontado por 

Sacristán, 1996 apud Moreira,1997, p. 99). 

É importante trazer que, segundo o autor, a Psicologia como uma segunda fonte 

toma um espaço significativo nos livros e artigos de Coll. Nesse sentido, 
 
A centralidade dos subsídios derivados da Psicologia nas decisões curriculares é 
explicada por sua utilidade nos processos de seleção de objetivos e conteúdos, de 
estabelecimento de seqüências de aprendizagem, de definições metodológicas e, ainda, 
de avaliação dos resultados obtidos. [...] são vistos como propiciando uma ação 
pedagógica mais efetiva. Acabam, adquirindo uma "importância especial" (Sole, 1995. 
p. 86), tanto na elaboração do projeto como na pratica curricular (Moreira, 1997, p. 99). 
 
Como para Moreira (1997, p. 99) “a Psicologia da Educação não dispõe de 

marco teórico unificado e coerente que dê conta dos aspectos implicados nos processos 

de crescimento pessoal  e  da  influência que  sobre  eles  exercem  as  atividades  

educativas escolares”, a solução que diz ter conseguido por Coll a esta questão, “é a 

integração de um conjunto de teorias e de explicações que não se revelem  

contraditórias”. Por fim, Moreira demonstra que: 
 

Enquanto Tyler prefere a Psicologia comportamental, Coll opta pelos enfoques  
cognitivos e busca aproveitar a contribuição de diferentes teóricos. Adere a uma 
concepção construtivista de aprendizagem, para a qual são de significativa importância 
idéias de memorização compreensiva, funcionalidade do conhecimento e aprendizagem 
significativa.  

 
 Cabe assinalar que Popkewitz (1997, p. 184) indica nas experiências efetuadas 

pela reforma norte-americana, a junção de ambos os enfoque para o entendimento, por 

exemplo, das noções de “resolução de problemas”, já que, como o mencionado: “A 

epistemologia [da Psicologia cognitiva] é uma mistura do empirismo britânico 

emprestado pelo behaviorismo americano e a filosofia continental, segundo a qual o 

todo não pode ser reduzido às suas partes isoladas e individualmente distintas”, desse 

modo, “quando trazido para a pesquisa da instrução, o enfoque é o de solução de 

problemas. Como as pessoas procuram chaves para definir o contexto relevante do qual 

extrair as estratégias e práticas apropriadas?”. 
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Para Moreira (1997), a “concepção construtivista de Coll envolve a importância 

do contexto, considerando que na aula o conhecimento se constrói a partir de um 

processo de interação entre os alunos, o professor e o conteúdo” (p. 99). Nesse sentido: 
 
Estudar os processos de ensino e aprendizagem no contexto da aula implica [...] analisar 
estes três componentes de forma [...] não isolada. É preciso analisar não apenas a 
atividade construtiva dos alunos e alunas (idéias prévias sobre o conteúdo, 
predisposição ou motivação para a aprendizagem do mesmo etc), mas também os 
mecanismos de influência ou de ajuda pedagógica [...] que lhes permitem construir e 
atualizar seus conhecimentos (Granell; Coll, 1995 apud Moreira, 1997, p. 99). 
 
Na teorização de Coll articulam-se, então, uma concepção construtivista da 
aprendizagem escolar, que situa a atividade mental construtiva do aluno na base dos 
processos de desenvolvimento pessoal a serem promovidos, e uma concepção 
construtivista da intervenção pedagógica, voltada para criar as condições adequadas 
para que os esquemas de conhecimento que o aluno constrói no decorrer de suas 
experiências sejam adequados e ricos [...]. [Logo,] é a Psicologia construtivista que 
tanto explica as etapas do desenvolvimento e os processos cognitivos do estudante, 
como fundamenta a organização do espaço escolar, tornando-o propício à realização de 
experiências que promovam os comportamentos esperados em cada etapa do ciclo vital. 
A Psicologia construtivista converte-se em instrumento de legitimação de uma dada 
forma de intervenção no currículo (Sacristán, 1996 apud Moreira, 1997,  p. 99).  

 
O autor também constata, segundo a análise de Silva (1996 apud Moreira, 1997, 

p. 100) sobre o construtivismo, que a “aceitação [das concepções de Coll] no meio 

educacional se deve ao fato de se apresentar como teoria progressista e de pretender 

fornecer uma duração relativamente clara para a prática pedagógica”. Entretanto, revela 

ainda que tal predominância: 

 
[...] constitui uma regressão conservadora, na medida em que contribui para despolitizar 
a pedagogia e a escola, para preservar a noção do conhecimento como um processo 
biológico e natural (isolado das funções sociais e políticas da escolarização) e para 
obscurecer as relações de controle e de poder necessariamente presentes no processo 
educacional (Silva, 1996 apud Moreira, 1997, p. 100). 

 
Expondo que embora para Silva “nada exista no construtivismo que aponte para 

alguma teoria de currículo”, Moreira (1997, p. 100) assinala que “Coll elabora uma 

teoria que, a partir da versão construtivista do como aprender, discute o como fazer, 

ainda que secundarizando a discussão do que se deve aprender, para a qual seriam 

indispensáveis considerações éticas, filosóficas e políticas”.  

Quanto à análise epistemológica das disciplinas (que separa “os conhecimentos 

essenciais dos secundários”, identificando “suas estruturas internas e suas inter-

relações”,  considerando tanto “a evolução e a lógica interna das disciplinas”, quanto 

“suas relações interdisciplinares”), Moreira focaliza em Coll “a concepção de 

conhecimento que  justifica o estabelecimento de seqüências  que  evolvam  do  mais  
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simples e geral ao mais complexo e detalhado” (p. 100), sugerindo, ainda, que “a 

seqüenciação e a hierarquização de conteúdos [...] nos desenhos curriculares segundo as 

prescrições de Coll confirmam a visão do conhecimento como árvore”. Desse modo, 

respaldado em observações de Gálio (1996), o autor considera: 
 
[...] equivocada a preservação da crença em uma lógica interna nas disciplinas que não 
possa ser transgredida, bem como a idéia de que o pensamento caminha linear e 
gradativamente na aquisição de conhecimentos. [...] já se sabe que o pensamento pode 
dar saltos, que nem sempre a melhor ordem corresponde à seqüência lógica dos 
conteúdos e que os alunos aprendem certas coisas antes de outras que lhes deveriam 
anteceder, desde que estimulados por processos de interação/atividade mental na escola. 
A metáfora do conhecimento como uma árvore, com suas raízes "básicas" fincadas em 
solo firme que sustentam troncos, ramos, galhos e folhas, aponta para um caminho 
obrigatório, único, linear e hierarquizado no processo de conhecer. [Tratando-se de] 
uma concepção mecânica do conhecimento e da realidade, que reproduz a fragmentação 
e a hierarquização do saber, dificultando uma visão mais integrada e uma compreensão 
mais acurada da complexidade dos fenômenos que se passam no mundo (Moreira, 1997, 
p. 100).  
 
No entanto, este ponto específico parece não ter informado o programa de 

avaliação externa realizado pelo IIPE, já que, como apontado, ao contrário do 

paradigma da “árvore”, ocorreu algo similar a um “novo paradigma” também indicado 

por Moreira para se contrapor ao primeiro, como contendo três movimentos: 
 

O primeiro [...] é o que se vem processando no mundo do trabalho, com a 
implementação, ainda que parcialmente, de relações mais fluidas, horizontais, criativas 
e coletivas. O segundo tem a ver com os processos desenvolvidos pelas e nas novas 
ciências de ponta e pelos novos campos do conhecimento, não mais disciplinares (como 
a engenharia genética, por exemplo), que indicam uma construção do conhecimento 
desordenada, com múltiplas conexões e interpretações produzidas em zonas de contatos 
móveis. O último refere-se ao reconhecimento de que as contribuições que a 
modernidade trouxe ao mundo não se relacionam apenas às criações da racionalidade. 
Entende-se que a subjetividade ganha espaço enquanto categoria social e que ela se 
expressa em criações que têm a ver com sujeitos individuais e sujeitos coletivos. Uns e 
outros se desenvolvem e desenvolvem hoje conhecimentos em extensas e poderosas 
redes de contatos, comunicação e informações. [Tais] movimentos popularizam a 
expressão "conhecimento em rede", que corresponde a uma nova forma de construir o 
conhecimento em todas as áreas de atividades humanas — das ciências aos movimentos 
sociais, do mundo do trabalho à comunicação social. Nessa perspectiva, são necessárias 
novas escolas, novos currículos, novos espaços de construção e circulação de saberes 
nos quais a hierarquização não seja a estrutura básica (conforme Gálio, 1996 apud 
Moreira, 1997, p. 101).  
 
Também o autor questiona “a visão de conhecimento escolar presente na teoria 

curricular de Coll, para argumentar que ele efetua uma redução dos conteúdos e das 

disciplinas à "coisas da lógica", redução essa corretamente criticada por Popkewitz 

(1995) em um de seus recentes estudos”. 
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Para o especialista americano, as disciplinas escolares, ao passarem de seus espaços 
sociais originais para o espaço social da escolarização, sofrem alquimia, assumindo 
formas que não têm de fato base no mundo fora da escola. No entanto, as disciplinas são 
muitas vezes vistas, e isso se aplica à teoria de Coll, como se não tivessem sofrido 
alquimia, como se fossem "coisas da lógica", limitadas a conceitos, generalizações e 
princípios a serem aprendidos. Julgo que a redução do currículo a "coisas da lógica" 
desconsidera tanto a riqueza e a "confusão" que caracterizam a produção do 
conhecimento como as implicações sócio-éticas e políticas desse processo. Anulam-se, 
assim, as vozes históricas e as bases sociais necessariamente presentes nas disciplinas. 
Em outras palavras, Coll apresenta-nos conhecimentos escolares desencarnados dos 
homens e das mulheres que os constroem, ensinam e aprendem (p. 101). 

 
Por fim, Moreira (1997, p. 102) revela uma outra fonte que, com mudanças em 

pressupostos epistemológicos quanto à concepção da transmissão do conhecimento 

como na terceira, também parece que esteve presente em toda a Iniciativa. A quarta 

fonte indicada pelo autor nos trabalhos de Coll é “a prática pedagógica”: 
 

Como o desenho curricular se concretiza na prática pedagógica, precisa abrir-se às 
modificações e às correções derivadas dessa concretização. O próprio desenvolvimento 
do currículo constitui, então, uma das fontes do processo de elaboração e revisão do 
desenho curricular proposto por Coll, o que representa um avanço em relação ao modelo 
de Tyler. Sem dúvida, a preocupação com a prática é indispensável para o 
aprimoramento do projeto curricular. O conhecimento e a análise das possibilidades e 
das restrições com a realidade escolar em que o currículo é aplicado constituem 
elementos significativos no planejamento de currículos que possam ser desenvolvidos 
em salas de aulas concretas por professores concretos e por alunos concretos.  

 
Contudo, Moreira destaca “que Coll não deixa claro como as informações 

decorrentes dessa quarta parte podem de fato ser utilizadas”, o que leva o autor “a 

desconfiar de que não é bem ela a fonte à qual ele atribui maior importância, apesar de 

sua afirmativa em contrário” (p. 102-103). 
 

Desse modo, a teoria em pauta desconsidera os questionamentos feitos pelos autores da 
chamada Sociologia do currículo, deixando, então, de abordar devidamente questões 
referentes às relações sociais na escola, às definições de aprendizagem adotadas pelos 
professores e pelas instituições escolares, às imagens que os professores fazem aos 
estudantes, aos critérios utilizados para justificar a escola dos conteúdos curriculares, 
aos problemas envolvidos na valorização das dimensões culturais presentes nas salas de 
aulas, aos aspectos repressivos do currículo oculto, às influências das condições 
externas às escolas no desenvolvimento do trabalho pedagógico, nas necessidades e 
demandas das comunidades etc. A omissão dessas discussões e o realce dado às regras a 
serem seguidas na elaboração do desenho curricular conferem, então, à teoria de Coll 
um caráter eminentemente prescritivo.  
 
 
A psicologização do espaço escolar é promovida por pedagogias psicológicas (Varela, 
1991), caracterizadas por determinadas visões do que sejam a criança e o adolescente e 
de corno se devem organizar e transmitir os saberes. Nessas pedagogias a identidade dos 
alunos se define, quase exclusivamente, a partir dos códigos psicológicos que parecem 
saber o que de fato são as crianças e os adolescentes. Acredita-se, nessa perspectiva, que 
para bem educá-los, basta [...] adaptar objetivos, conteúdos e procedimentos ao nível 
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específico de desenvolvimento em que se situem e, por outro, organizar, formalizar e 
seqüenciar adequadamente as atividades pedagógicas. Ou seja, são os critérios 
psicológicos e lógico-formais que proporcionam a chave para a escolha de conteúdos 
significativos e não, como se poderia supor, o poder que tais conteúdos teriam de 
propiciar a compreensão de processos históricos (políticos, sociais e materiais) 
(Moreira, 1997, p. 102-103). 
 
Moreira assinala que “a preocupação com o como ensinar, em detrimento de 

considerações sobre o que ensinar, bem como a valorização da aprendizagem de 

destrezas e habilidades cognitivas, em detrimento dos próprios conteúdos curriculares” 

no modelo curricular de Coll, “prioriza os processos cognitivos do estudante e a 

organização dos saberes escolares. Sua teoria, portanto, deve ser vista como uma 

pedagogia psicológica”. Nesse sentido, o autor, ainda ancorado em outras vozes, 

questiona: 

 
Que se poderia contrapor a uma postulação psicologizante, voltada para traduzir 
princípios psicológicos em prescrições pedagógicas? Segundo Torres Santomé (1996, p. 
31-3), um processo de planejamento curricular que se iniciasse pela análise das 
situações sociais e educativas, bem como de seus problemas mais prementes, para, 
posteriormente, proceder à seleção e à utilização das contribuições de todas as ciências 
capazes de oferecer subsídios relevantes para o enfrentamento desses problemas. É 
óbvio que recorrer a uma ciência com exclusividade serve, em muitas ocasiões, para 
disfarçar sob a capa de raciocínios científicos o que não é outra coisa senão interesses 
políticos, decisões que podem beneficiar a um grande número de cidadãos e cidadãs, 
coletivos sociais com interesses mais ou menos legítimos etc, [mas] não atenuam ou não 
fazem suficiente empenho na defesa de grupos sociais desfavorecidos e marginalizados. 
Com base em Varela (1991), que alerta para o fato de que o psiquismo dos indivíduos e 
a organização dos conteúdos curriculares constituem tarefas demasiado importantes 
para serem depositadas exclusivamente nas mãos dos psicólogos, indago, para terminar, 
se a definição de parâmetros curriculares nacionais não é tarefa demasiado importante 
para ser desenvolvida, fundamentalmente, a partir das contribuições de teorias 
curriculares tradicionais e de pedagogias psicológicas? (Moreira, 1997, p. 103-104). 
 

No caso do Programa de avaliação de Cluster desenvolvido pelos especialistas 

do IIPE (ou das atividades realizadas como processo de formação para a avaliação de 

cada um dos projetos, bem como do conjunto da Iniciativa aqui abordada), ao que os 

dados indicam e as bibliografias utilizadas pelos autores dos quatro livros escritos sobre 

tais experiências revelam, há muita afinidade com as “práticas discursivas” indicadas 

por Popkewitz (1995) como àquelas que têm: 

 
[...] o potencial de disciplinar o indivíduo em termos de conjuntos implícitos de regras, 
normas, e relações. [...] as práticas pedagógicas, embora expressas através das 
preocupações humanistas mais nobres, também contêm tecnologias práticas que 
dividem as interações sociais em elementos atomizados, os quais tornam o 
indivíduo aberto à observação, à supervisão, e ao controle  (p. 103).  [Grifos meus] 
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No entanto, em tal Programa de avaliação de Cluster (iniciado a partir de 1999 

com o IIPE-UNESCO/Buenos Aires sendo contratado pela Fundação Kellogg para 

realizar o curso de formação em avaliação e a avaliação externa propriamente dita37), ao 

que aparenta, a metodologia utilizada combinou tendências expressas nas reformas 

curriculares analisadas pelos autores citados (apresentadas aqui também como exemplos 

de como isto se dá em outros países), porém buscando nelas o que pode ser aplicado aos 

projetos, como meio de influenciar a gestão e o currículo na escola com práticas 

realizadas em parceria (pelo “conhecimento em rede”, ou, mais especificamente, pelo 

engajamento dos sujeitos das organizações envolvidas nos projetos na militância a favor 

de novos paradigmas condizentes com as demandas do novo modus operandi do mundo 

do trabalho e do consumo).    

Assim, o que Garrison (2000) revela em seu relatório para o Banco Mundial 

sobre “Planos de ação para a participação” - ou “tecnologias em participação” - parece 

estar sendo desenvolvido com base no “diálogo tripartide” (entre organizações da 

sociedade civil, governo e instituições internacionais) para que, em reuniões consultivas 

e em atividades “formativas”, os “desentendimentos conceituais” possam dar lugar ao 

“consenso” e às “sinergias”. Assim, a “participação” deve ser instigada, segundo 

Garrison (2000, p. 57) por meio de “metodologias e técnicas ainda pouco sistematizadas 

e decodificadas pelos especialistas” empenhados em melhor apurá-las.  

Na “operacionalização” da Iniciativa, como é evidenciado nos escritos da 

avaliação externa, ora os representantes dos projetos aparentavam ocupar o papel de 

professores ao se relacionar com os demais integrantes dos projetos locais, ora o de 

alunos diante dos especialistas externos, embora a metodologia seguisse sendo flexível, 

pautada pela troca de aprendizagens, e sempre na narrativa do “saber fazer” em gestão 

para a “resolução de problemas” (traduzido como “resolução de conflitos”), pela tríade 

“ação-reflexão-ação”. Os “representantes-alunos” deveriam acompanhar o 

direcionamento dado pelos especialistas à formação, já que isto era parte do acordo 

inicial para o financiamento, fazendo também lembrar Popkewitz (1997, p. 209), 

quando diz que “a participação existe dentro de um âmbito restrito de problemas e 

                                                 
37 Não ficando claro o porquê disso, já que, conforme as informações expostas no site da fundação 
www.wkkf.org (consultado em 11/02/2004), ela possui “tecnologias práticas” de avaliação, com técnicos 
e inúmeros materiais  para subsidiar projetos em suas avaliações, levando-nos a supor que a entrada do 
IIPE seja devido às reuniões levadas à cabo por ele, como forma de avaliar e difundir a agenda de EPT.  
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possibilidades” - condizente com uma “autonomia outorgada” (Rosenfield (2004), ou 

em vias de ser (já que também depende deles a transformem em políticas públicas). 

Desse modo, os parceiros locais utilizavam os espaços concedidos para 

participarem do processo com dedicação na contribuição da construção do que 

entenderam por “comunidade de aprendizagem”, o que seria conciliar o ideal de uma 

“gestão democrática” na escola ao da agenda de “Educação para Todos”, de Jomtien. 

 
2. 2. Na perspectiva dos especialistas externos: a Iniciativa  

 

Num primeiro momento, ao realizar uma busca geral (ou leitura preliminar) de 

informações relevantes para esta pesquisa no conjunto documental dos 4 volumes 

referentes à Série de Publicaciones sobre la Iniciativa “Comunidad de Aprendizaje” 

Fundación W.K. Kellogg (divulgadas pelo IIPE/Buenos Aires em 2004)38, observando 

aspectos como perfil dos autores, estrutura textual, nomeação dos capítulos, referências 

bibliográficas, ilustrações de capa, escritos de contra-capa etc, verificaram-se elementos 

importantes relacionados ao que a segunda leitura minuciosa do conteúdo pôde revelar.  

Na verdade, ambas as leituras foram complementares, por evidenciarem aspectos 

componentes de “práticas discursivas” (Popkewitz, 1997) que deram suporte às 

atividades proporcionadas pelos especialistas na formação de quadros técnicos no que 

denominaram de “saber fazer em gestão”. Tais especialistas externos, em função dos 

interesses do organismo internacional no qual trabalham, acabam por selecionar, 

produzir, difundir e se apropriar de saberes e práticas demandados para a formação dos 

indivíduos e da sociedade almejada, segundo os paradigmas da “sociedade do 

conhecimento”.  

 

I. LEITURA PRELIMINAR DAS PUBLICAÇÕES: Esta leitura geral é iniciada com o que os 

quatro volumes referentes à avaliação externa trazem em comum:  

• Cada livro é composto pelo mesmo prólogo, escrito por Juan Carlos Tedesco (Diretor do 
IIPE-UNESCO/Buenos Aires), tendo trechos deste recortados na contra-capa, com 
pequenas mudanças visando os assuntos específicos tratados na publicação.  

• Com exceção ao volume 3 constituíram parte comum nas publicações, os Anexos nos quais 
se encontram uma “Breve descripción de los projetos que integraron la Iniciativa de 
Educación Básica COMUNIDAD DE APRENDIZAJE impulsada y financiada por la 
Fundación Kellogg” (onde cada um dos 14 projetos da Iniciativa pôde ocupar o espaço de 
uma página e meia para preenchimento de seus dados institucionais e do projeto).  

• Além disso, fizeram parte de todos os livros, os dados infográficos com os respectivos 
projetos enumerados, permitindo localizá-los nos mapas da América Latina e Caribe.  

                                                 
38 Lançada no encerramento da Iniciativa, num Seminário de avaliação, assunto do Capítulo 3. 
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• Ao final dos livros se encontra também um breve relato contendo dados históricos do IIPE, 
juntamente com a nomeação de seus membros do Conselho de Administração, e de outros 
representantes do quadro de pessoal da “Cooperación IIPE – UNESCO/Buenos Aires para a 
Iniciativa”, com suas ocupações/instituições especificadas, o que não ocorre na menção aos 
Consultores invitados - dentre eles, Guiomar Namo de Mello - e Assistentes. 

• Como extensão da própria capa e contra-capa de cada livro da Série, há a divulgação tanto 
destes 4 volumes, quanto de outros 26 títulos de publicações do IIPE (com site e contatos 
para visitas). 

 

II. SEGUNDA LEITURA: Nesta leitura complementar, apuram-se informações 

interpretadas como relevantes na primeira leitura dos volumes, subsidiadas pelos 

quadros e elementos sinalizadores selecionados, referentes: aos princípios (ou ideários) 

norteadores das práticas; ao público que se dirigiram; à divisão de trabalho realizada 

pelos/entre os técnicos (considerando especialidade/instituição/representação/função); e 

as relações entre avaliações externas/internas. 

 Nos Prólogos, Tedesco apresenta a Iniciativa e os livros, traçando, em seguida, 

alguns pontos específicos, conforme o assunto do volume tratado. Ao apresentar a 

Iniciativa (Ver Quadro 8), Tedesco  aponta os sujeitos envolvidos (“las organizaciones 

y actores de la comunidad”), e expõe as hipóteses básicas (ou já alguns dos princípios) 

que a motivaram, quais sejam: 
 

Las hipótesis básicas que inspiraron esta Iniciativa sostienen que la educación es una 
variable clave en los procesos de desarrollo, y que, para enfrentar los desafíos de una 
educación de buena calidad en contextos de pobreza, es indispensavel construir alianzas 
entre los diferentes actores sociales que actúan en dichos contextos (vol. 1, p. 9). 
 
Justificando a importância das “alianças estratégicas” para uma educação de boa 

qualidade, como alternativa indispensável (se não a única) para o desenvolvimento em 

“contextos de pobreza”, Tedesco destaca a necessária interdependência 

funcional/orgânica entre escola e os “processos econômicos, políticos e culturais”.  
 
La escuela sola, aislada del resto de las instituiciones de la comunidad, no pued 
satisfacer los objetivos de los procesos de desarrollo y, a la inversa, los procesos 
económicos, políticos y culturales, sin una sólida base educativa, tampoco son posibles 
ni sustentables. Los conceptos de educación como responsabilidad de todos y de 
alianzas estratégicas para satisfacer necessidades básicas de aprendizaje ocuparon un 
lugar muy relevante en el marco teórico con el cual se justificó este programa.  
 
[Asim,] se establecieron alianzas estratégicas entre organizaciones y actores de la 
comunidad: docentes, líderes juveniles y grupos de padres fueron los protagonistas 
principales de las redes conformadas para llevar a cabo las actividades previstas por 
cada proyecto. Pero también se estimuló la articulación de los proyectos con las 
autoridades y los gestores de políticas públicas para permitir una transferencia de 
resultados que permitiera expandir los aprendizajes y los beneficiarios de las iniciativas 
(Vol. 1, p. 9). 
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Logo, os “conceitos de educação como responsabilidade de todos” e de “alianças 

estratégicas” para satisfazer as NEBAS pautadas em Jomtien como marcos da Iniciativa, 

são para Tedesco os princípios centrais da mesma, e direcionadores tanto para a 

construção do conceito “Comunidades de aprendizagem”, quanto do Programa de 

formação de gestores de projetos educativos (assunto do Volume 1).  

Nesse sentido, idealizados pela UNESCO como os pilares da educação básica 

numa perspectiva de educação permanente, e, constituídos pelos pilares aprender a 

aprender, aprender a ser e aprender a fazer, tais princípios da EPT, além de pressupor 

mecanismos de geração e transmissão dos valores considerados necessários para a 

formação do indivíduo que se adeqüe a uma América Latina e Caribe “em 

desenvolvimento”, parecem cumprir na Iniciativa estudada, uma dupla função: de um 

lado são fixados pelos especialistas como eixos de reflexão (a partir das/e para as ações 

empreendidas nos Projetos locais); e, de outro, exercitados para promover a formação de 

quadros técnicos-aprendizes do/no novo molde de gestão (ou de recursos humanos, 

compostos por lideranças já consolidadas em experiências consideradas inovadoras, e 

replicáveis no âmbito da gestão escolar – condicionante exigida no processo seletivo da 

Fundação Kellogg mencionado no Capítulo 1).  

Dessa forma, Tedesco, no Prólogo da publicação 1 (p. 9) relata que:  

En este primer libro se oferece una serie de reflexiones construidas en el transcurso de la 
experiencia de formación de las personas responsables de la gestión de los proyectos 
educativos [...]. Esta experiencia estuvo destinada a fortalecer la capacidad de gestión de 
los coordenadores y equipos responsables de los proyectos que integraran la Iniciativa. 
 
O Quadro 8, apresentado a seguir, ilustra especificamente a estrutura da iniciativa 

desenhada nas publicações aqui analisadas: 
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Quadro 8: Estrutura da Iniciativa Comunidad de Aprendizaje desenhada nas publicações 

        INICIATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
COMUNIDADE DE APRENDIZAJE 

 
FUNDAÇÃO W. K. KELLOGG / USA              +                   IIPE – UNESCO / Buenos Aires 

                 Financiamento                                                         Apoio técnico-pedagógico 
 

Experiências inovadoras de Educação Básica em contextos de pobreza 
 
 
 

14 projetos 
9 países da América Latina e Caribe 

Período: 1998 a 2002 

 
 
 

Desenhadas/implementadas por alianças estratégicas entre os sujeitos envolvidos: 
ONGs, Universidades e governos locais (Organizações) = Trabalhos nas escolas 
                                                                                   + 
docentes, líderes juvenis e grupos de pais (protagonistas principais das redes)  

Hipóteses básicas (Diagnósticos sobre a escola) 
                                        + 

CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 
COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
Eixos norteadores: NEBAS – EPT/Jomtien 

(Princípios/ideários) 

                        ↓ 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE PROJETOS EDUCATIVOS (VOL. 1)  

↕ 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE “EDUCACIÓN EM LA DIVERSIDAD. EXPERIENCIAS 
Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE   

VOL. 2 (NÃO ADOTADO NA ANÁLISE) * 
 ↕ 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE CLUSTER DOS PROJETOS (RESULTADOS) (VOL. 3) 

 ↕ 
REFLEXÕES A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DOS PROJETOS (VOL. 4) 

 

Fonte: Elaboradado com dados da Série de Publicaciones Iniciactiva “Comunidad de aprendizaje”. 
              

      *  Por não se referir diretamente ao Projeto avaliado pelos parceiros da escola alvo desta pesquisa, 
o Vol. 2 da Série não foi analisado em detalhe, apenas consultado para a obtenção de dados sobre 
a Iniciativa trazidos pelos projetos desenvolvidos com o enfoque da “Educación Intercultural 
Bilíngüe”, e suas considerações sobre as reformas educativas do Chile, Haiti e México.  

Vejamos, a seguir, como cada volume pode ser caracterizado:  

VOLUME 1:  

 Fumagalli (2004, p. 13), definindo o propósito do texto como sendo “comunicar 

la experiencia a otros colegas que, como nosostros se encuentren interesados en 

construir saber sobre los proceso de formación en gestión”, indica o método adotado 

como um “relato de la experiencia” para “reconstruir el proceso de trabajo y dar cuenta 

FORMAÇÃO 
DE 

REDES
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de las razones que han orientado la toma de decisiones pedagógicas en equipo 

encarregado de la formación”. 

Assim, apontando que “la enseñanza consiste en un proceso de toma de 

deciones destinado a coordinar acciones y recursos para el logro de la 

intencionalidad educativa descrita en los propósitos”, cujo principal é “lograr que el 

alunno aprenda”, destaca-se o que foi mencionado, já que em todo o livro, percebe-se 

que, na relação entre especialistas e gestores, tais indicativas são expressas numa 

abordagem que os posiciona numa correlação de forças, não declarada, entre 

professores e alunos, na qual ambas as partes podiam trocar os seus saberes, porém não 

as suas posições; até porque cada qual exercia papéis específicos em termos de poderes 

funcionais preestabelecidos, demarcados ou não pela Fundação Kellogg e/ou pelo IIPE. 

Embora diga que as narrativas possuam um caráter singular, tendo como 

referência as experiências – o que exclui, segundo a autora (p. 14), a pretensão de que 

as idéias apresentadas sejam “enunciados de validez general que permitan fundamentar 

y desarrollar cualquier proceso de formación en gestión”, pois “Son ideas que intentam 

dar cuenta de un caso particular: el de la formación de gestores de proyectos de 

desarrollo educativo en el plano local” –, Fumagalli (2004) contradiz isto, ao retomar o 

que também faz parte do ideário da própria Iniciativa, de que tais experiências devam 

ser “demonstrativas” e “replicáveis”, com força inovadora para serem transformadas em 

políticas públicas. 

Antes de passar para o Programa de Formação de Recursos Humanos em 

Gestão, realizado pelos especialistas do IIPE, as informações contidas na introdução do 

livro 1 (p. 15), trazem dados detalhados sobre a Iniciativa - ilustrados no Quadro 8 -, 

por se referirem: a) a uma “Iniciativa deseñada sobre la base de un ideario que assumía 

una cierta posición sobre la educación y el cambio educativo.”; b) aos critérios de 

seleção dos projetos; e c) a localização dos projetos selecionados39. 

Trazendo as definições de Torres (1998) – de quando trabalhou na Fundação 

Kellogg –, Fumagalli (2004) expõe que o ideário da Iniciativa é concebido, seguindo 

os princípios das NEBAS, definidos por Torres, como: 
 

                                                 
39 Como os critérios de seleção e a localização dos projetos já foram indicados, cito do documento apenas 
o que diz respeito aos ideários que nortearam a Iniciativa, expressos inclusive na “Carta de Convocação” 
mencionada no Capítulo 1, como sendo o “marco de referência” para a elaboração dos projetos. 
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. Es un programa de base local y comunitaria. Parte de la necesidad de concentrar 
esfuerzos en comunidades y áreas geográficas determinadas, tanto urbanas como 
rurales.  

 
. Parte de la premisa de que toda comunidad humana posee recursos, agentes, 
instituciones y redes de aprendizaje operando, que es preciso identificar, valorar, 
desarrollar y  articular a fin de construir un proyecto educativo y cultural que parta de 
las proprias necesidades y posibilidades.  

 
. Adopta una visión amplia de lo educativo, que abarca no sólo el aparato escolar sino 
todos los ámbitos posibles de aprendizaje: la família, la comunidad, la naturaleza, la 
calle, los medios de comunicación, la iglesia, el lugar de trabajo, el club, la biblioteca, 
la casa comunal, la cancha deportiva, el huerto, el pátio escolar, el cine y el teatro, el 
museo, la granja, el zoológico, etc. Se inscribe en un enfoque de "educación 
comunitaria”, "educación para todos" y "aprendizaje permanente", asumiendo como eje 
el aprendizaje más que la educación. 

 
. Involucra a niños, jóvenes y adultos, valorando el aprendizaje inter-generacional y 
entre pares, la importancia de la educación de adultos (padres y madres de familia, edu-
cadores y agentes educativos de todo tipo, miembros de la comunidad y adultos en 
general) para la formación y el bienestar de niños y jóvenes, así como el potencial de 
los jóvenes como educadores y agentes activos de su propia educación, de la 
transformación del sistema escolar, y del desarrollo familiar y comunitario.  

 
. Se basa en la premisa de que únicamente un esfuerzo conjunto entre hogar y escuela, 
educación extraescolar y escolar, instituciones públicas y privadas, y el 
aprovechamiento de todos los recursos humanos y materiales disponibles en cada 
comunidad, pueden hacer posible una genuina educación para todos y un aprendizaje 
permanente, relevante y de calidad, a fin de satisfacer las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población.  

 
. Estimula la búsqueda y el respeto por lo diverso, al reconocer que cada grupo y 
comunidad tiene recursos, necesidades y realidades específicas, lo que determina 
proyectos educativos y culturales propios, específicos y ajustados a esa realidad y ese 
contexto. Así, antes que "modelos" a adoptarse acríticamente o a proponerse como 
respuestas universalmente válidas, se promueve la construcción de experiencias 
demostrativas y diversas, capaces de inspirar a otros, más que con potencial para ser 
replicadas. 

 
. Busca mostrar la importancia y el potencial que tiene el desarrollo de sistemas 
endógenos de aprendizaje generados y desarrollados a nivel comunitario, basados en la 
cooperación, la solidaridad, la voluntariedad, el aprendizaje intergeneracional, y la 
sinergia de esfuerzos a nivel local. 

 
. Finalmente, este enfoque de la educación y del cambio educativo de abajo hacia arriba 
aspira a influenciar los modos tradicionales de tomar decisiones en el campo educativo, 
tanto en el nivel local como regional y nacional, así como los modos tradicionales de 
cooperación internacional en ed educación (Torres apud Fumagalli, 2004, p. 15-17) 40. 
 
Na estrutura referente às três partes do livro 1, encontram-se evidenciadas tanto 

as interpretações de Fumagalli (2004) em relação às atividades desenvolvidas pelos 

especialistas do IIPE (e em relação à atuação dos gestores de projetos), quanto o 

                                                 
40 Fumagalli (2004) se refere a: TORRES, Rosa María. 1998. Comunidad de Aprendizaje: una iniciativa de 
la Fundación Kellogg en América Latina e Caribe, Buenos Aires. Revista Novidades Educativas, n. 94.  
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desenho do Programa proposto na ótica dos especialistas, que, como veremos adiante, 

não coincide com a visão apreendida pelos gestores sobre tais atividades, segundo as 

entrevistas com a diretora do Projeto desenvolvido na EPEMT.  
 

Parte 1: Na primeira parte do Vol. 1 denominada “El proceso de diseño de la estratégia 

de formación”, a autora (p. 27) discorre sobre os processos de “tomada de decisão” para 

o desenho da estratégia de ensino correspondente às demandas dos representantes, 

seguindo a metodologia de César Coll. Caracterizando conceitualmente o processo, 

Fumagalli (2004) narra como realizaram a experiência de formação, conforme itens 

desdobrados em variadas dimensões:  

A tomada de posição sobre os propósitos formativos: 

• Refere-se ao “para quê” da formação em gestão, o que não possui uma resposta 
universal, pois necessita de contextualização que, nas experiências desta Iniciativa, 
segundo Fumagalli (2004, p. 28), foi necessário seguir as seguintes etapas:  

  
Análise da demanda inicial: 
 

• Construção de informações sobre o conteúdo da demanda. Aqui a autora apresenta dois 
casos relevantes:   

 
1º caso: De quando a demanda pode ser planejada pelos destinatários → Para a autora, este 
comportamento indica que existe nos destinatários algum “nivel de conciencia” sobre a qual 
necessitam aprender (evidenciando uma “disposición favorable a transitar un proceso de 
aprendizaje”). 
 
2º caso: De quando a demanda é definida por outro ator social com poder de decisão sobre o 
processo de formação. Neste, os destinatários não demandam a capacitação, mas se vêem 
obrigados a capacitar-se (“Es el caso, por ejemplo, de las capacitaciones que se ‘deben’ 
llevar a cabo para acceder a ciertas posiciones laborales, o para garantizar la permanencia en 
determinados puestos de trabajo, o para seguir recibiendo beneficios”). 
 

Operacionalização das análises da demanda inicial na definição do propósito 

geral da estratégia de formação: 
 

• Para Fumagalli (2004, p. 30), na Iniciativa seguiram o segundo caso: no qual a demanda  
da formação foi definida pelos Diretores de Programa da Fundação Kellogg, já que 
decidiram apoiar e fortalecer os processos de gestão dos 14 projetos da Iniciativa. 

 
• Assim, a fundação se apresentava como um ator social com o poder de decisão sobre o 

processo de capacitação dos coordenadores e equipes a cargo dos projetos. O conteúdo 
da demanda, portanto, era uma ‘interpretação’ das necessidades de formação dos 
projetos realizadas pelos diretores de programas da fundação.  

 

Para a autora, se tal interpretação provinha do conhecimento que os diretores de 

programa possuíam sobre os projetos (permitindo “identificar fortalezas y debilidades de 

los procesos de gestión en el conjunto de la iniciativa.”), a equipe formadora não 
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dispunha, por outro lado, de informação que permitisse saber em qual medida essa 

demanda de formação era também uma demanda dos destinatários.  Segundo ela, o que 

sabiam era que participar do programa de formação era para os “destinatários”, parte do 

que deviam desenvolver no marco do plano de trabalho da Iniciativa, ou seja, da EPT. 

Contudo, Fumagalli (2004, p. 31) expõe que “Esta participación condicionada por 

el contexto podía generar actitudes de indiferencia, o incluso de rechazo, en aquellos que 

no visualizaran la necesidad de mejorar sus procesos de gestión o que no se hallaran 

predispuestos a seguir aprendiendo a gestionar.” O que aconteceu numa das atividades - 

ocorrida no Chile - a qual foi interrompida pelos representantes que se opuseram ao 

formato do que vinha se repetindo nos eventos, organizados com dinâmicas de 

“resolução de conflitos”, com base em exemplos em gestão de relações de mercado. Os 

representantes propuseram que se passasse ao Programa de avaliação (conforme os 

depoimentos coletados, os quais serão abordados no Capítulo 3). 

Voltando à operacionalização do processo de formação, a autora revela que os 

diretores da FK demandaram da equipe do IIPE uma formação em gestão para os 

coordenadores/e equipes dos projetos da Iniciativa, que tivesse impacto nos trabalhos, 

promovendo inovações pedagógicas e na gestão. Partindo da demanda inicial pautada 

(lembrando que os princípios foram fixados a priori), a autora (p. 30) afirma que, como 

estratégia, foi formulado um propósito geral - o qual, devendo melhorar o “saber fazer” 

em gestão, somente seria consistente com características dos destinatários da formação -,  

para a “mejora de la capacidad actual de gestión de los destinatarios”; e para a formação 

que “debería tener impacto en el ‘saber hacer’de los gestores a cargo de los proyectos.” 
 

Parte 2: Nela é tratado do “desenho” ou “El desarrollo de la estratégia de formación”, a 

partir da: 1) Breve descrição das ações desenvolvidas; e da 2) tomada de decisões no 

desenvolvimento do ensinamento. O Quadro 9 visa ilustrar tais itens: 
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Quadro 9: Conceito CdA na formação de gestores de projetos educativos 

Volume 1 - GESTIÓN DE PROJETOS DE DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL:  
Reflexiones sobre un programa de formación 

AUTORIA: Laura Fumagalli - Especialista consultora do IIPE-UNESCO/Buenos Aires e da Oficina Internacional 
de Educação (OIE) da UNESCO.  Profa. de EB, licenciada em Ciências da Educação, Mestre em Educação e 
Sociedade pela FLACSO Argentina, também especialista em currículo e formação docente continuada.  
  
ESTRUTURA: Prólogo / Apresent. / Introd. / 3 Partes / Reflexões finais / Bibliografia / Anexo / 196 págs. 
 
CONTEÚDOS: Comunicação da experiência (relatos em função das práticas), como base para a 
reflexão/construção de processos de formação de recursos humanos para a gestão democrática de projetos.  

ESTRATÉGIA 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE PROJETOS EDUCATIVOS (2001 e 2002) 

OBJETIVOS: Conscientização dos saberes implícitos na ação mediante análises críticas das práticas de gestão + 
Fortalecer a capacidade conceitual para compreender situações e tomar decisões em projetos de desenvolvimento 
em contextos de pobreza + Fortalecer capacidades e atitudes necessárias para a construção coletiva de saberes.* 

PRINCÍPIOS DE APRENDIZAGEM DISPOSITIVOS DE TRABALHOS / ATIVIDADES FORMATIVAS 
Ação e reflexão sobre a ação 

Interação Social 
Analogia: atividades e contexto/atuação 

Seminários Itinerantes, Fóruns de discussão, Oficinas, Conferências 
Painéis de intercâmbio entre pares e com  “expertos” 

Competências/gestão: Prod. conceitual/reflexões/propostas de ação 
TEMAS (DEBATES /  REFLEXÃO) 

Concepção de: Comunidade de Aprendizagem / Inovação / Mudança Educativa 
Alianças (Redes) para a promoção de inovações pedagógicas em contextos de pobreza 

Impacto das alianças e das novas propostas nas instituições escolares e em outras instituições educativas 
Relação escola-comunidade / Construção de proposta multicultural / Trabalho educativo com jovens 

PROCESSOS  = AUTOAVALIAÇÃO (AV. INTERNA) ↔ AVALIAÇÃO  EXTERNA 
Desenho da estratégia de formação Desenvolvimento da estratégia Condução das atividades aos objetivos 

Diagnósticos: Demanda inicial (sujeitos / contexto / conteúdos)  ↔  Necessidades / Expectativas de aprendizagem 
Saberes: Acadêmico (expertos) + Prático → Construção de “consciência discursiva”sobre o saber fazer 

AVALIAÇÃO = AJUSTES (Novos esquemas de ação) 
MODELO DE GESTÃO 

ALIANÇAS: conteúdos  +  práticas   =   Tomada de decisão (Mobilização de Recursos) 
LINGUAGEM COMUM → CONSENSOS CONSTRUÍDOS 

Fonte: Elaborado a partir da Série Iniciativa “Comunidad de aprendizaje”, Vol. 1 
            * Prólogo, vol. 1, p. 10. 

 
 
 

Parte 3: Trata do “aporte de las actividades al logro de los propósitos formativos”, 

contendo cinco pontos: 1) A análise comparativa das atividades de aprendizagem; 2) 

Características das atividades de aprendizagem segundo traços comparativos; 3) 

Interpretação dos resultados; 4) A aprendizagem de atitudes para a construção coletiva 

de saberes; e 5) A validez dos princípios de aprendizagem empregados na organização 

interna da estratégia formativa. 

O Programa sintetizado no Quadro é emblemático, pois em suas estratégias para 

o alcance de objetivos, verifica-se como as correlações de forças que se fizeram 

presentes na Iniciativa podem, em suas configurações, trazer elementos que permitem 

visualizar uma espécie de construção de como o discurso da reforma vai sendo delineado 
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por via do que denominam de “construção de consensos”. Ou seja, acompanhar o 

movimento da circulação de idéias e práticas demandadas para a execução de tal 

Programa, pode significar buscar apreender, ainda que em sentido limitado, a lógica dos 

processos de produção, difusão e apropriação (adaptada e recontextualizada) de saberes/e 

práticas expressos pelos sujeitos concretos. 

Desse modo, tais saberes e práticas sendo apropriados/e reapropriados pelos 

parceiros, compondo um discurso pedagógico, tanto o torna hegemônico ao configurá-lo 

como uma “linguagem comum” (porém pautada num aparente consenso construído em 

parcerias), quanto podem desenhar/e disseminar, a um só tempo, novas formas de gestão 

dos órgãos públicos, consentindo, constituindo e legitimando, assim, as reformas 

estatais/e das políticas educativas, nos moldes expedidos na década de 1990.  

Junto ao suposto “caráter” atribuído aqui à tal discurso pedagógico indicador de 

rumos para novos formatos de gestão escolar participativa, destaca-se uma outra 

característica, que também envolve as relações estabelecidas pelos sujeitos internos e 

externos integrados pelos projetos: parece encontrar-se intrínseca às estratégias dos 

especialistas externos para a Iniciativa, a busca de decifrar como, a partir das bases 

cognitivas e práticas do educador (expressas no tripé “ação-reflexão-ação”), há de se 

chegar a desvendar a “caixa-preta” da escola (pela atitude individual e coletiva, refletida 

no ato de “tomar decisões” e na “resolução de conflitos”), ancorados em bases teóricas 

pragmáticas, para a interpretação do que denominam de “saber prático” numa “ação 

reflexiva”, transformados em “atos significativos” para o “atuar com competência”.  

Logo, a ênfase metodológica das renovadas demandas por narrativas de 

experiências-reflexivas para a construção de um conhecimento coletivo - alimentado por 

tal “saber fazer” inovador, inerente ao próprio ato do fazer pedagógico dos educadores 

dos projetos -, faz tal suposição emergir como um dos pontos fortes a ser melhor 

investigado, confrontando com as contribuições das entrevistas e com o observado no 

Seminário avaliativo, assuntos do Capítulo 3.  

Esta suposição toma corpo na análise de como autores como César Coll, Piaget 

(na discussão sobre transformar o “pensamento em ação” e “pensamento simbólico), 

Vygotsky e Brunner - da Psicologia Social de bases cognitivas, construtivistas e sócio-

históricas - com os dois primeiros utilizados na reforma curricular espanhola – também, 

como mencionado, modelos bases observados não apenas nos PCN como nas DCN –, 
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são incorporados ao texto do 1º e 3º volumes da Série, como teóricos chave nas 

abordagens pautadas pelos citados pilares da UNESCO, especialmente no “saber fazer”.  

Assim, nos relatos avaliativos de experiências desenvolvidas pelos projetos, 

busca-se, o que não aparece: ou seja, o significado implícito da ação-participante (no 

sentido “militante” da palavra), porém em condições normatizadas para tal ação. Porém, 

este “saber fazer” precisa ser narrado, e decodificado pelos especialistas (como afirma 

Garrison (2000)), para melhor construir um “consenso” em “rede” que subsidie (e dê o 

suporte participativo necessário) às implementações de políticas prescritivas. Nesse 

sentido, a autoavaliação relatada a seguir, parece cumprir com tal função, o de alimentar 

Fontes de dados para subsidiar possíveis autonomias outorgadas. 

  
 
 

VOLUME 3:  

 

Esta publicação foi composta por três partes, sendo que a primeira e a última 

parte são referentes às reflexões dos autores e organizadores (também autores do Vol. 4, 

especialistas que capacitaram e deram assistência técnica ao trabalho de autoavaliação, 

realizando, por conseguinte, a Avaliação de Cluster) sobre as atividades desenvolvidas 

nos processos de autoavaliação de cada projeto, completando-se com a segunda parte, a 

qual diz respeito aos processos de autoavaliação implementados na realização da 

Iniciativa, escritos pelas equipes de avaliação interna, como texto de autoavaliação 

exigido como um dos relatórios apresentados anualmente para os técnicos da Fundação 

W.K. Kellogg. A parte 3 refere-se a algumas reflexões complementares sobre tal 

processo avaliativo na relação com sujeitos e organizações envolvidas nos projetos, 

como mostra o Quadro 10 a seguir: 
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Quadro 10: As autoavaliações dos projetos locais e a avaliação externa publicadas.  

Volume 3 - EVALUACIÓN DE PROJETOS DE DESARROLLO EDUCATIVO LOCAL:  
Aprendiendo juntos en el proceso de autoevaluación 

AUTORIA: Nério Neirotti* e Mararida Poggi** (Orgs) + Equipes da autoavaliação dos Projetos locais 
 
* Licenciado em Sociologia (Universidade do Texas), doutorando em Ciências Sociais pela FLACSO/Argentina. 
Especialista em análises, desenho e avaliação de políticas sociais. Ex-Diretor de Promoção Social e ex-Subsecretário de 
Controle da Gestão Pública do Governo da Província de Mendoza (Argentina). Consultor de organismos nacionais e 
internacionais. Prof. de graduação e pós em diversas universidades. Consultor do IIPE-UNESCO/BA e Diretor da 
Maestria em Políticas Públicas e Gov. da Universidade de Lanús. 
 
** Licenciada em Ciências da Ed. (Universidade de Buenos Aires). Profa. a cargo de diversos seminários de pós-grad. e 
Maestrias. Autora de publicações sobre instituições educativas  e avaliação. Diretora Geral de Planejamento da Secretaria 
de Educação do Governo de Buenos Aires. Consultora de diversos organismos nacionais e internacionais, entre eles o 
IIPE-UNESCO/BA. Diretora Nacional de Informação e avaliação da Qualidade Educativa do Ministério de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Argentina. 
 
ESTRUTURA: Prólogo / Parte 1 / Bibliografia / Infografia / Partes 2 e 3 / 578 págs. 
 
CONTEÚDOS: Processos da avaliação de Cluster + Apresentação das sínteses dos informes de autoavaliação dos 14 
projetos (relatórios avaliativos) + Reflexões finais sobre o processo de autoavaliação. 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE CLUSTER DOS PROJETOS (Período: janeiro de  2002) 

OBJETIVOS: Complementar/articular as linhas de ação → Fortalecer e assistir o processo de autoavaliação realizadas 
pelas equipes responsáveis pelas experiências locais + Avaliar o Cluster integrado pelos 14 projetos.                              

Estratégias (Construção de um marco de referência comum = Processo de avaliação + Metodologia)  
3 Oficinas sobre Linha de autoavaliação (intercâmbios) 

↓ 
Discussão/intercâmbio de concepções sobre a avaliação + 

Metodologias + Marco geral orientador do proc. de 
autoavaliação (Critérios comuns) + Debate dos resultados 

.Assistência técnica: eletrônica (interativo)                         
+ Comentários sobre relatórios +  Suporte às demandas. 
.  Visitas de campo: ajuste/desenho da autoavaliação   
+    Preparo do trab. de campo (re-coleção de informação) 

* OFICINA 1: 2001 (Sede IIPE/BA) + OFICINA 2: 2002 (Santiago do Chile) + OFICINA 3: 2003 (Sede IIPE/BA) 
(Oficina 2 articula as linhas de ação 1 no  Prog. de Formação de Recursos Humanos – tratado no Vol. 1.) 

Avaliação de Cluster (Avaliação Externa ↔ Avaliação Interna) 
Marco conceitual (desenho do modelo) Metodologia Dimensões de análises 

Avaliação externa e interna 
(articuladas/complementares/mistas) 

+ 
Integração dos aspectos 

descritivos, analíticos e reflexivos 
+ 

Enfoques qualitativos e quantitativos 
combinados 

(Privilegiando a metodologia qualitativa) 
Processo de autoavaliação (4 fases) 

.Avaliação = Processo permanente de 
indagação e valorização da gestão de 
programa p/ gerar conhecimento e 
aprendizagem que alimentem a tomada de 
decisões (SIEMPRO apud). 
 
 .Autoavaliação = Processo de indagação e 
estudo de um programa, gerado, 
organizado e gestionado por seus 
integrantes.  
 
.Características: durante o processo, como 
investigação avaliativa; não supõe controle 
ou fïscalização; busca contribuir na 
melhora da gestão e dos resultados.  
(Complementa processos e resultados) 

 
• Planejamento da avaliação 
• Desenho 
• Trab. de campo e análise da 

informação 
• Transferência e disseminação 

 
 
•Ed. em contextos de pobreza 
 
•Gestão dos projetos 
 
•Alianças desenvolvidas 
 
•Capacidades adquiridas  
 
•Inovações educativas 
 

 

Fonte: Elaborado com dados da Série Iniciativa “Comunidad de Aprendizaje”, Vol. 3. 
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Parte 1:  Esta primeira parte denominada El proceso de autoevaluación de los projetos 

de la Iniciativa “Comunidad de Aprendizaje”, segundo os autores organizadores, 

oferece um “panorama integrador das avaliações” internas, expostas na parte 2 do livro. 

Para Neirotti & Poggi (2004a, p.15), no desenvolvimento da Iniciativa, houve um 

caminho integrado a partir da assistência técnica com as atividades dos projetos: por 

oficinas de trabalho e entregas de documentos e bibliografias; e por via eletrônica ou 

presencial, em visitas de campo. Segundo eles, houve a construção de um “marco de 

referência comum”, na qual os objetivos se centraram num processo de discussão e 

intercâmbio com as equipes de coordenação e avaliação dos projetos, sobre aspectos da 

metodologia que se queria implementar para o Programa de avaliação sobre a 

autoavaliação, já que a avaliação de Cluster já estava definida pelos especialistas.  

Relatando aspectos do processo da construção do desenho da autoavaliação dos 

projetos deste Programa de avaliação de cluster, Neirotti & Poggi (2004a, p. 16) foram 

descrevendo as atividades que contornaram as autoavaliações realizadas pelas equipes 

dos projetos, as quais podem ser observadas no Quadro 10. No livro, discorrem sobre 

três aspectos fundamentais do processo de autoavaliação (ou avaliação interna):  
 
a) Construção de uma perspectiva comum entre os projetos com a assistência do IIPE 

(conhecendo singularidades e construindo concepções sobre a avaliação);  
b) Reconstrução dos processos que configuraram cada autoavaliação (relatados na parte 2);   
c) Os procedimentos metodológicos básicos que orientaram os processos autoavaliativos 

(expostos na parte 3).  
 

Na construção de uma perspectiva comum sobre a autoavaliação, duas questões 

foram ressaltadas: “la diversidad de saberes ya disponibles en los equipos de los 

proyectos y, [...] los diferentes avances que éstos ya habían realizado en materia de 

autoevaliación” (p. 17), enfatizando-se que o modelo de autoavaliação deveria ser 

construído em cada um dos projetos.  

Dos temas discutidos nas oficinas (com bibliografia sobre o tema, e documentos 

metodológicos publicados pelo IIPE em 2002, denominados "Orientaciones para el 

proceso de autoevaluación de los projetos Comunidad de Aprendizaje" e "Lineamientos 

metodológicos para el trabajo de campo en el proceso de autoevaluación de los projetos 

‘Comunidad de Aprendizaje’”) organizados para a assistência à autoavaliação, destacam-

se: a) A concepção da avaliação; b) Articulações entre avaliação interna e externa 

(enfoques quantitativos e qualitativos); c) O sentido da avaliação na Iniciativa; e d) O 

processo de avaliação interna desenvolvido nos projetos (exposto na parte 2 do livro). 
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Quanto à concepção da avaliação, os autores se referem a dois “consensos 

construídos” nas discussões: o de avaliação como processo de construção de 

conhecimento sobre o projeto (ato de interrogação - com juízos de valor); e que qualquer 

avaliação corresponde a um recorte (combinando nos projetos, por exemplo, aspectos de 

educação formal, com aspectos de promoção/ou desenvolvimento social e de educação 

não formal ligado a este). Porém, na articulação entre avaliação interna/externa 

(quantitativa/qualitativa), os autores enfocam que já estavam previstas na Iniciativa tanto 

a avaliação externa (controlada pelos especialistas), quanto as ações para o 

fortalecimento das autoavaliação (pelas equipes dos projetos). Assim, não se pode 

desprezar que, para as equipes dos projetos, as “tomadas de decisão” também eram 

efetuadas num “âmbito restrito de possibilidades”, conforme atenta Popkewitz (1997).  

Vantagens e desvantagens identificaram-se nos processos de autoavaliação serem 

controlados pelas equipes dos projetos. Algumas vantagens apontadas foram: 
 

• Mayor conocimiento del Proyecto que se autoevalúa.  
• Revisión y adecuación de fines y objectivos de las acciones que se realizam. 
• Mayor clarieza y dimensionan en mayor grado las fortalezas e y los problemas. 
• Alcance de uma mejor organización y jerarquización de la información del Proyecto. 
• Incrementa la comunicación efectiva entre los actores involucrados en el Proyecto. 
• Fortalecimiento la racionalidad de las decisiones. 
• Promoción de la capacidad interna y fortalecimiento del desarollo profesional. 
• Favorecimiento de una mayor participación y apropriación de los resultados de la 

evaluación (Neirotti & Poggi, 2004a, p. 21). 
 

Para os autores, alguns desses traços podem cobrir a avaliação externa, porém no 

caso da interna: 
se potencia y fortalece la autonomía, el mejoramiento y la profesionalización de los 
actores de un proyecto y contribuye en gran medida a que se promuevam cambios a 
partir de los resultados de la evaluación. [...] la autoevaluación, aún más si es de procesos 
y no sólo de resultados, supone un compromiso con el cambio y la innovación (p. 21-22).  
 

As desvantagens são correlacionadas às vantagens apontadas no caso das 

autoavaliações serem controladas pelas equipes dos projetos, pois: 
  

• Encierra el riesgo de que cada grupo actúe con criterios que sirvan para justificar sólo 
aquello que están hciendo; es decir, que puede convertirse en una autojustificación. 

• En el de no caso de no existir ciertas condiciones internas en cada Proyecto para llevar a 
cabo el proceso de autoevaluación (determinadas capacidades metodológicas y técnicas 
instaladas en los equipos de los proyectos, tiempos y motivación para realizarla y un 
decidido respaldo institucional), éste se vuelve menos factible y debilitan sus resultados.  

• La instalación y disseminación de una cultura evaluativa participativa en los proyectos, o 
su carencia, es un factor importante a la hora de sostener procesos de autoevaluação. No 
obstante, es necessario señalar que la instalación de una cultura evaluativa democrática 
implica un proceso gradual y prolongado que sólo puede hacerse efectivo ... evaluando. 
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Dicho en otros términos, puede ser considerada como un requisito o condición 
preexistente para a autoevaluação o como una cuestión que progressivamente se va 
construyendo en el proceso mismo de evaluación de un Proyecto (Neirotti & Poggi, 
2004a, p. 22-23). 

 
Conforme os autores (p. 24), para prevenirem inconvenientes relacionados às 

desvantagens apontadas por eles, vários dos avaliadores internos: 
 
[...] convocaron a professionales que julgaron (interviram/tomaram parte) el rol de 
agentes externos y que contaban, por lo tanto, con un mayor grado de independencia o, 
[...] [un] menor grado de implicación y mayor distancia que los actores involucrados 
directamente en los proyectos en la acción. Mayor grado de independencia significa, [...] 
que los evaluadores sólo tienen menos intereses comprometidos con los resultados de la 
evaluación; esto no significa mayor grado de objetividad (la que puede lograrse tanto en 
la autoevaluación como en la evaluación externa mediante ciertos cuidados y recaudos 
metodológicos y técnicos). Dentro del proceso de autoevaluación que se realizó en cada 
uno de los proyectos, se incorporaron algunos evaluadores que no habíam participado 
previamente en la implementación del proyectos, a los efectos de ocuparse de las 
acciones específicas que requirieron el deseño e implementación de la autoevaluación. 
[...] se convocaron otros profesores universitarios o otras organizaciones específicas del 
medio que tuvieron bajo su responsabilidad esta acción aun cuando siempre el proceso 
estuvo controlado por el equipo coordenador. En otros casos, la autoevaluación estuvo a 
cargo de dos o tres integrantes del equipo que, a los fines de garantizar la operatividad de 
la autoevaluación, se hicieron responsabels por dicho proceso.  

 
Sobre os avaliadores externos, os autores mencionam que ocorreu uma 

combinação na qual se pôde aumentar a credibilidade e contribuir para que se “tome 

consciência de problemas” ainda não reparados. Nesse sentido:  
 

El evaluador externo aparece [...] [como] la figura del "agente provocador" ou "amigo 
crítico", términos que dejan planteada la idea de una interlocución crítica y reflexiva que 
puede potenciar aún más las ventajas de la autoevaluación. Esta combinatoria de agente 
externo con independencia pero inmerso en el Proyecto es lo se conoce como evaluación 
mixta. Además, debió acordase la relación de las  evaluaciones de los proyecto con la 
evaluación de la Iniciativa en su conjunto (p. 24). 
 

Para Neirotti & Poggi (2004a, p. 28-29), a avaliação mista dos trabalhos 

implicou também abrir indagações nos projetos a partir de perguntas chave que a 

orientaram: 
 

• ¿Qué significa hoy educar y aprender en contextos de pobreza? 
• ¿Qué potencialidades y límites plantean hoy dichos contextos al desarrollo de proyectos 
como los que caracterizan la Iniciativa? 
• ¿Se ha construido, o fortalecido, una comunidad de aprendizaje? 
• ¿Qué características adoptan las innovaciones educativas en estos contextos?  ¿De que tipo 
são?  ¿Cuáles son las condiciones que permiten desarrollar las innovaciones? 
• ¿Qué especificidad tienne hoy la infancia, la adolescencia y la juventud en los contextos 
urbanos y/o rurales en los cuales se ponen en marcha las acciones previstas? 
•  ¿Qué tipo de alianzas ha sido más eficaz para el logro de los propósitos de la Iniciativa y por 
qué? 
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• ¿En qué grado se han modificado las relaciones entre el sistema escolar formal y no formal, 
entre la escuela y la comunidad? 
•  ¿Qué características presentan los equipos de los proyectos para potenciar los recursos de la 
comunidad? ¿Qué modalidades de trabajo con la comunidad han sido más efectivas para ello?   

Na construção de um “marco de referência” comum, segundo os autores, o 

intercâmbio entre as equipes externas e internas resultou em acordos e alinhamento em 

torno da metodologia de autoavaliação, delineando também a assistência técnica e, como 

resultante disto, no tratamento específico das temáticas de avaliação, ocorreu uma boa 

recepção e predisposição face ao Programa do IIPE, assim: 
 
Quedó planteada la potencialidad que un programa de estas características tenía para la 
Iniciativa como instancia de aprendizaje, en consonancia con los principios sustentados 
desde ella misma - a diferencia de otras experiencias en donde la evaluación puede 
aparecer fuertemente vinculada con el control.También quedó planteada la importancia 
de articular la evaluación interna y la externa, manteniendo a la vez especificidad de cada 
una de ellas. En este sentido, se llegó a un convencimiento común en el sentido que 
sistematizar el conjunto de la experiencia e interpretarla desde esta perspectiva, ofrecería 
nuevas miradas sobre la evaluación de proyectos sociales (p. 30-31).  
 
A partir disso, os autores indicam que houve um “consenso” quanto ao programa 

de atividades, permitindo fazer “un seguimiento y una comparación de casos de manera 

sistemática, del mismo modo que contribuyó a flexibilizar los tiempos estipulados sin 

perder la direccionalidad del conjunto de los procesos”. Até porque, como vários dos 

projetos “debieron tomar más tiempo del previsto para terminar sus diseños de 

autoevaluación, tal se decidió completar el asesoramiento por vía eletrónica con una 

asistencia in situ entre los meses de julio y deciembro de 2002”, combinando “esta tarea 

pendiente con la contribuición que se debía brindar en el asesoramiento al trabajo de 

campo” (p. 33). 
Neirotti & Poggi (2004a, p. 33-34), ao relatarem o processo de avaliação e a 

metodologia utilizada, conforme o Quadro 10, indicam quatro fases no processo de 

autoavaliação:  
 

1. O planejamento da avaliação 
 

Significó elaborar su primer esbozo, en el que todos los actores involucrados en cada 
proyecto construyeron el consenso sobre el “qué hacer”, por meio das questões: ¿Qué se 
desea evaluar? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales sobre los que se llevará a cabo la 
indagación? ¿Cuáles son las demandas de la entidad financiadora, de las organizaciones 
que constituyeron la alianza y de todas las demás que participaron, de algún modo, de la 
comunidad, de las escuelas etc.? [...] Esto significa también preguntarse sobre los 
aspectos a evaluar: productos, efectos, impactos, aprendizajes, aspectos organizativos, 
manejo de los recursos, articulación de los diversos actores, funcionamiento de las redes 
y alianzas, estilos de dirección, construcción y fortalecimiento del clima de trabajo, etc. 
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Para responder a tais questões, os autores afirmam que foi preciso realizar um 

recorte das aspirações, após a discussão sobre o tipo de avaliação que se desejava fazer. 

Nesse sentido, “Las evaluaciones se orientaron en general a analizar resultados, aunque 

tambiém se dedicó un lugar importante a los aprendizajes. Varios proyectos tomaron 

como referencia para su evaluación las dimensiones de la evaluación de Cluster”, 

apontadas no Quadro 10.  
Verifica-se aqui uma dupla apropriação, pois, considerando o relato dos autores, 

tanto a equipe da autoavaliação contribui no “consenso” construído, como os 

especialistas, ao avaliarem o conjunto dos projetos, deixam suas impressões de um 

“olhar distanciado” da (porém imerso na) situação local da educação em contextos de 

pobreza, da gestão dos projetos, das alianças desenvolvidas, das capacidades adquiridas e 

das práticas apontadas como inovações educativas. Isto ainda é evidente na afirmação 

dos autores de que: “El trabajo concomitante de la evaluación de Cluster y la evaluación 

de los proyectos facilitó esta ‘apropiación’ de las dimensiones de la evaluación de 

Cluster”. Assim, “Esta orientación de la autoevaluación de varios proyectos facilitó que 

la avaliação de Cluster se nutriera de esta información”. No entanto, para os autores: 
 

La elección de los proyectos en este sentido fue variada, aunque predominó el enfoque 
autoevaluativo o el combinado, de evaluação con intervención de un agente externo ou 
técnico especialista en evaliación que se incorporó a trabajar con el equipo del proyecto, 
aunque manteniendo su autonomía de criterio (p. 35).  

 
Outro fato decorrente da definição do tipo de avaliação desejada, conforme os 

autores, refletiu na necessidade do esboço de desenho de avaliação, submetendo-o a uma 

análise de custos e tempos. “Preguntas orientadoras: ¿qué recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos – hacen falta y cuáles son las limitaciones con que se cuenta? 

Igualmente, ya a esta altura se impone la necessidad de estimar de antemão cómo se 

configurará el equipo de evaluación”. Assim, Nério & Poggi (2004a, p. 35) apontam que 

foram gerados os debates e tomadas de decisões.  
 
2. O desenho de avaliação - A partir do planejamento, houve, segundo os 
autores (p. 37), a preparação dos desenhos com a assistência técnica do IIPE, 
enviando esboços de desenho e recebendo as propostas de afinamento. Término 
de ambos os processos: de 5 a 8 meses (conforme o projeto).  

 
Neirotti & Poggi (2004) indicam que na oficina de Santiago do Chile, quando 

houve resistência, se expôs uma proposta de desenho de avaliação consensuada com os 

coordenadores de projetos, responsáveis pela avaliação, contendo os seguintes passos: 
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• Elaboración del marco conceptual de referencia. 
• Enunciado de las preguntas clave de la evaluación y ordenamiento por dimensiones. 
• Construcción de hipótesis de evalución.   
• Identificación del universo y unidades de análisis y construcción de la muestra.  
• Selección del modelo de comparación. 
• Construción de variables e indicadores 
• Selección de fuentes de información, técnicas de recoleción y processamiento y 

elaboración de instrumentos.  
 

Nesse sentido, os autores (p. 37-38) assinalam que tal desenho exigiu uma 

atualização do marco teórico ou conceitual dos projetos, seguida de uma “reformulación 

de la/s hipótesis de intervención”, segundo o questionamento: “¿Las actividades 

desarrolladas los resultados esperados según la/s hipótesis?”.  

Isto implicou estabelecer, conforme os autores, o “universo da avaliação” 

(beneficiários: conjunto de pessoas e organizações sobre as quais atuaram o projeto, 

observadas através das técnicas de re-coleção de dados e análises da informação); e a 

definição das “unidades de análises” (projetos/instituições/grupos/famílias/pessoas etc). 

Conseqüentemente, segundo a definição da “seleção de modelos de comparação”, houve 

a “construção das variáveis” (ou atributos observáveis nas unidades de análises) e dos 

“indicadores”, bem como a seleção de “Fontes de informação”, as técnicas de re-coleção 

e processamento de dados e elaboração de instrumentos, como o indicado no Capítulo 1. 
 

3. Desenho e trabalho de campo - o "campo": território no qual se desenvolvem 
as ações; vantagem dada pela imersão “natural” nele. Uma das implicações: 

 
Tambiém se planteó una compleja relación en "evaluadores" y "evaluados": “grupos 
prácticamente coincidentes”. Aqui, “el momento de la evaluación implicó, un 
movimiento dialéctico de re-coleção e recepção de informações, de elaboração de 
inferencias, de verificación de enunciados y de hipótesis” [uma vez recuperado o 
realizado, o colocava em outra perspectiva pelo processo de distanciamento da ação] 
(Neirotti & Poggi, 2004a, p. 40). [Grifos meus] 

 
Para os autores, o trabalho de campo foi preparado por meio de três aspectos: 

• En relación con el deseño: selección de fuentes de información, técnicas de recolección 
y procesamiento y elaboración de instrumentos.  
• En lo plano operativo: organización y capacitación del grupo operativo (los 
responsables del proceso de autoevaluación, puede integrarlo tambiém algún especialista 
externo – de la universidad u otra instituición convocada); estabelecimiento de la vías de 
comunicación con los informantes y partícipes del proceso; elaboración del cronograma 
de actividades. 
• En relación con el procesamiento: organización del ordenamiento y posterior de la 
información recogida.  
 

 
3. Transferência e disseminação – Os autores consideram que aprender com a 
avaliação é por si importante na relação com as organizações e pessoas que estão 
envolvidas nos projetos da Iniciativa e nas comunidades dos projetos.  
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Segundo Neirotti & Poggi (2004a), as recomendações das avaliações ajudam no 

sentido de melhorar as práticas em marcha, a descartar caminhos e a descobrir outros 

novos.  O processo de transferência supõe uma preparação do informe (e uma adaptação 

em função das audiências) com assistência técnica, ocorrida na oficina mencionada. 
 

[...] allá de las audiencias previstas, existem interessados potenciales, que son aquelos 
que pueden tener inquietudes de emprender acciones similares a las de estos proyectos. 
Acciones que no se pueden replicar, puesto que cada experiencia se desarrolla en un 
ámbito geográfico, político, económico, social y cultural de características 
especiales. En estos ámbitos confluyen una gran variedad de condicionantes que 
favorecen u obstacularizan el proceso y que son distintas a los condicionantes que 
puedem darse en otros lugares.  

 
No obstante ello, puede haber una rica diseminación de las experiencias a los efectos 
de generar ideas nuevas, promover debates, hacer analogías y construir caminos 
inspirados en los éxitos y los fracasos, en los aciertos y en los errores de lo que otros han 
hecho previamente. Más que replicar modelos, se puedem transferir experiencias 
acerca de cómo decidir  qué hacer, y cómo aprender ello (p. 53-54). [Grifos meus] 

 
Novamente a contradição aparece. Segundo os autores, cada projeto prepara o seu 

próprio plano de disseminação, em relação com as instituições que os ajudaram 

aportando seu olhar externo e através das redes de contatos que cada um possui. Assim, 

o Seminário avaliativo e de encerramento (assunto do Capítulo 3 – do qual emergem 

aspectos não declarados nas publicações) é considerado, segundo os autores, um âmbito 

propício para a divulgação dos resultados da avaliação da Iniciativa e dos seus projetos.  

Com relação à bibliografia de referência utilizada pelos autores, os títulos 

“Avaliações de serviços e programas do Século XXI”, “Como avaliar programas e 

serviços públicos? Sistemática e estudos de caso”, “Epistemologia e metodologia”, 

“Métodos qualitativos e quantitativos” dentre outros, são em sua maioria da década de 

1990 e do ano 2000, sendo que alguns se referem a publicações espanholas e do 

Ministério para as Administrações Públicas, e de outros órgãos, como ao Guia Prático da 

Fundação para o desenvolvimento de avaliação de Buenos Aires, e a dois documentos do 

Banco Mundial sobre monitoramento e avaliação de projetos em países em 

desenvolvimento, bem como sobre pesquisas qualitativas e quantitativas dos mesmos. 
 

Parte 2:  Na segunda parte encontram-se os respectivos “Informes de autoevaluación de 

los projetos de la Iniciativa ‘Comunidad de Aprendizaje’”. Cada informe refere-se a 

relatórios anuais de avaliação interna, enviado para os técnicos da Fundação W.K. 

Kellogg, cumprindo acordos firmados deste o início da Iniciativa. Nesta parte, nota-se 

que a única participação que as equipes dos projetos tiveram na avaliação externa 
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representada pelos escritos das quatro Publicações do IIPE (com exceção do livro 2, por 

tratar de uma atividade na qual participou apenas os projetos ligados ao tema de 

“Educação Bilingüe”), foi a de ver inserido como uma das partes deste Vol. 3, o relatório 

de autoavaliação, correspondente a um número de mais ou menos 20 páginas por 

relatório, pré-estipulado pelos técnicos. 

Em conversas informais dos representantes dos projetos presentes no mencionado 

Seminário de encerramento da Iniciativa (em maio de 2004), ouvia-se rumores críticos 

tanto em relação de como foi anunciada a Publicação – naquele momento já pronta para 

ser entregue ao público e divulgada pelos técnicos –, quanto em relação às condições e 

exigências para a elaboração deste relatório final de autoavaliação, pois indagavam: 

“Como condensar as riquezas (com os êxitos e dificuldades) vivenciadas em quase cinco 

anos no projeto em 20 páginas?”41.  
 

Parte 3: Esta parte traz reflexões sobre as análises do processo de autoavaliação 

realizadas por Neirotti & Poggi (2004a), os quais enfocaram a complementariedade entre 

avaliação externa e interna; a ênfase dos distintos projetos em sua autoavaliação e a 

aprendizagem que surgiu dela; além do aporte que esta experiência tem significado em 

prol do desenvolvimento de uma “cultura avaliativa” tanto em organizações da sociedade 

civil como nos âmbitos governamentais. Assim, tais reflexões são agrupadas pelos 

autores (p. 565) conforme os títulos: 
1. A sinergia que se produz entre avaliação interna e externa – Refere-se à metodologia 
de avaliação geral que sustentou o Programa de Avaliação de Cluster da Iniciativa, 
respaldada no desenho combinado entre avaliação externa com as autoavaliações, 
potenciando ambos os processos. 

 
Aqui, Neirotti & Poggi (2004a, p. 567) lembram que o apoio técnico foi operado 

com o agente externo contribuindo no desenvolvimento das metodologias de avaliação, 

estabelecendo tempos e prazos, aumentando a credibilidade dos processos, e na “tomada 

de consciência” de problemas nos quais os atores não tenham reparado. 
 

2. Uma olhada desde o conjunto dos processos de autoavaliação - Os processos 
internos dos projetos e, em particular, os referentes às equipes responsáveis pela 
autoavaliação.  

 
Neirotti & Poggi (2004a, p. 568) assinalam que nos trabalhos se observam 

desenhos e processos metodológicos qualitativos e quantitativos de qualidade. Outro 

                                                 
41 Tais dados serão ainda explorados, quando tratarmos especificamente das entrevistas e de tal evento. 
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aspecto assinalado, é que houve nos projetos, segundo eles, “Un intenso aprovechamento 

de la asistencia técnica que el IIPE brindó, gran parte de ellos hicieron una valiosa 

búsqueda complentaria de bibliografia y recurso metodológicos para el armado se sus 

disenõs”. A partir disto, mencionam que “Se entabló un diálogo enriquecedor a través 

del cual fueron entramándose las distintas exploraciones. La presencia de los agentes 

externos ‘incorporados’ [...] contribuyó a prover de rigor metodológico a los procesos”, 

bem como para a “diferenciação” que grande parte dos projetos realizou entre 

"objetivos" e "aprendizagens". Logo, Neirotti & Poggi (2004a, p. 568) indicam que 

“Evaluar ambas categorías de manera separada pero articulada contribuye a subrayar la 

dimensión de ‘Comunidad de Aprendizaje’ que tienen los proyectos”.  

No entanto, os autores alertam para que nem sempre é possível que os atores de 

um projeto tenham “coincidências estáveis” em torno aos objetivos, devido aos altos 

valores inerentes a eles. Desse modo, “Es en estos momentos de ‘confusión’ donde 

cobra importancia la evaluación sobre los aprendizajes, ya que constituye un medio 

importante para luego poser clarificar objectivos”. [Grifos meus] 

Segundo os autores, um tema de pouca relevância para os projetos em seu 

processo de autoavaliação, foi o referente às análises sobre a constituição de alianças, 

como, consequentemente,  as conclusões relacionadas com as alternativas de gestão.  

Sobre esta constatação, Neirotti & Poggi (2004a, p. 569) supõem que: 

a) Construir alianzas es un camino plagado de obstáculos dado que son pocos los antecedentes 
que existen sobre esta práctica como también sobre getión asociada; 

b) La reflexión sobre desencuentros y conflictos tiende a ser relegada ante el temor de que 
agudice las diferencias y dificulte la gestión; 

c) Existen más referencias metodológicas y técnicas para hacer evaluaciones externas de las 
alianzas (propias del campo del análisis institucional) que para abordar-las desde la 
autoevaluación. [O que parece evidenciar um certo interesse pelos técnicos externos.] 

 
Destacando o fato de que vários projetos têm feito uma análise da relação entre 

os alcances – não valorizados pelos participantes até a avaliação – e o processo de 

intervenção do projeto, Neirotti & Poggi (2004a, p. 570, grifos meus) relatam que: 
 
Es importante [...] el aprovechamiento que los proyectos han realizado de los 
procesos de sistematización, para serem resignificados en la autoevaluación, [y el] 
esfuerzo que algunos de los [...] han realizado en la construcción de definiciones, 
concepto y elaboraciones teóricas. En este sentido, la autoevaluación ha contribuido 
tanto a precisar conceptos como a cuestionarlos y reformularlos, constituyendo un 
canal de geración de nuevos aprendizajes. De este modo, se operó más allá del marco 
del análisis operativo, del análisis del funcionamiento y de alternativas superadoras, para 
pasar a una cabal reflexión desde la práctica acerca de la manera de pensar y categorizar 
la realidad sobre la que se actuaba, transcendiendo el escenario particular. 
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A partir das constatações dos autores sobre os processos das autoavaliações vistas 

“internamente”, percebe-se a abertura para que os aspectos dos projetos possam tornar-se 

universais e, mesmo que encontrando obstáculos difíceis de serem superados para que se 

realize “alianças estratégicas” para “novas formas de gestão”, tais experiências podem 

vir a ser incorporadas às políticas públicas, concretizando-as, bem como aperfeiçoar 

metodologias de projetos em gestão, com novos conceitos e técnicas. 

 Neirotti & Poggi (2004a, p. 570) lembram que “la interactoralidad presenta 

dificuldades para la puesta en marcha de modelos de evaluación ‘útiles’, aun cuando 

haya sido una práctica común en el proceso de intervención de los proyectos”. Contudo, 

mesmo não sendo permeado de facilidades, no campo da parceria, no qual se deve 

“acordar respecto de criterios para estabelecer prioridades, brindar explicaciones y 

asignar responsabilidades en torno a los logros”, os autores relatam que os projetos 

conseguiram “revertir positivamente las diferencias, puesto que priman los acuerdos 

logrados en torno a la evaluación”. Ou seja, ampliaram o número de parcerias realizadas.  

Nesse sentido, apontam que em “varios proyectos se evidencia una marcada 

inquietud por ‘validar’ la autoevaluación a través de mecanismos de participación de la 

comunidad”: “no sólo recabando sus opininones y puntos de vista, sino también 

poniendo a prueba los resultados elaborados por los equipos técnicos y la coordenación 

de los proyectos” (p. 570), o que ocorreu durante todo o processo de avaliação.  

Para os autores, foi a importância dada no processo de autoavaliação à 

“reconstrucción de la historia de los procesos que tuvo lugar en los proyectos” (ou “de la 

construcción de una memoria plural que dio espacio y tiempo a los diferentes actores 

implicados”). Neste caso, “de las diferentes voces y miradas en la evaluación”, em 

alguns casos “involucrado a actores más ‘externos’ al proyecto, en otros articulando las 

perspectivas y visiones de los distintos participantes”.   

Logo, Neirotti & Poggi (2004a, p. 571) expõem que os “disenõs, procesos y 

apresentaciones de los resultados de autoevaluación tienen marcos similares y están en 

sintonía con la Evaluación de Cluster”. Nesse sentido, destacam que “la recuperación 

de algunas de las dimensiones da Evaluación de Cluster en la autoevaluación de los 

proyectos [, pois, segundo eles,] en este proceso ha habido una aprendizaje común”. 

Para os autores (p. 571), trata-se de “un efecto previsibel, dado que las dimensiones de 

la Evaluación de Cluster han surgido del ideario de la Iniciativa”. Contudo, ressaltam 

que é preciso observar que esta [Iniciativa] “[...] fue alimentada con los intercambios [a] 

respecto de la gestión, lo que arrojó un proceso equiparabel en la evaluación”. Logo, 
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concluem que “Se podría decir que este fenómeno es un indicador de que en el conjunto 

de proyectos da Iniciativa se deplegaron interaciones propias de una ‘comunidad de 

aprendizaje’”.  
 

3. Considerações gerais complementares – Para o encerramento deste Volume 3, 
Neirotti & Poggi (2004a, p. 572) apontam ainda algumas conclusões a respeito do 
processo autoavaliativo, afirmando que “son pertinentes para estas experiencias, pero 
que podríam serlo también para otras” (aparecendo a mesma contradição citada).  

 
4. O desenvolvimento de uma cultura avaliativa – Segundo Neriotti & Poggi 
(2004a, p. 575), tais projetos mostram direcionamentos significativos em termos de 
desenvolvimento de uma “cultura avaliativa” em intervenção social e educativa.  

 
Como consideram a prática da avaliação (como produção de conhecimentos que 

contribui na tomada de decisão) envolvida ainda numa etapa de desenvolvimento 

incipiente, e que a mesma parece ser composta não apenas de aspectos técnicos que 

podem ser aprendidos, mas que precisam ser incorporados como “valores evaluativos” e 

“hábitos en las personas”, bem como estabelecer “normas en las organizaciones, lo cual 

requiere períodos considerableis de tiempo”, os autores consideram que os produtos 

resultantes dos trabalhos avaliativos dos projetos, “constituyen indicadores de un 

fenómeno complejo y rico que ha quedado instalado en los protagonistas y en las 

instituiciones como conocimientos, capacidades, reglas, valores y predisposiciones 

favorables a la indagación sistemática”.  
Também, segundo eles, em torno das problemáticas próprias de cada projeto 

foram desenvolvidas capacidades diversas – referem-se às “capacidades relacionadas con 

la planificación, la administración de conflictos y construcción de consensos, la 

coordenación, la dirección, el trabajo en equipo, etc, que son própias de la gestión”. As 

“capacidades” referentes à prática da avaliação são escolhidas por Neirotti & Poggi 

(2004a, p. 576) para a finalização de suas reflexões neste livro 3, considerando que:  
 
• Evaluar siempre constituye un momento reflexivo de la acción, en la qual entran a jugar la 

comparaciones entre lo buscado o deseado – es decir, lo normativo - y lo que se ha realizado, 
poniendo a prueba de este modo la estrategia implementada y los pasos operativos. La 
evaluación es, a la vez que ordenador de la intervención, instancia de apertura y de 
reconexión con el futuro. Este ejercicio de combinación entre análisis y síntesis contribuye a 
desarrolhar valiosas capacidades en los equipos de los proyectos. 
 

• La práctica de la evaluación ayuda a tomar mayor consciencia de las limitaciones, obligando 
a identificar desde el comiezo las amenazas y oportunidades que el medio depara como así 
también las propias fortalezas y debilidades de los actores involucrados en la gestión. La cara 
opuesta de este fenómeno indica que evaluar contribuye a desarrolhar la capacidad de 
búsqueda de nuevos aliados, y fuentes de recursos para compensar las limitaciones de las 
cuales se ha tomado consciencia. 
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• Adquirir conocimento a través de la evaluación implica aprender a sistematizar experiencias 

y a comunicar adecuadamente, prestando atención a las inquietudes y necessidades de las 
distintas audiencias interesadas, o que podríam interessarse, por los resultados de la 
evaluación. Construir relatos con sentido y significación adecuados a las audiencias, reales o 
potenciales, es una capacidad que sólo puede desarrolharse sobre la práctica. 
 

Logo, os autores (p. 577) reconhecem que “se ha aprendido sobre la 

problemática, los desafíos y la gestión de los propios proyectos”, bem como “se ha 

avanzado también sobre la importancia de la evaluación, su conveniencia y las técnicas 

para llevarla a cabo”; ainda, dado que as avaliações tiveram um marcado traço 

participativo, “se aprendió también sobre la forma de capacitar en estos menesteres”. No 

entanto, alertam que em termos de disseminação, existe “ahora un importante camino por 

recorrer, el cual conllevará transferencias de conocimentos a otros actores interesados en 

poder en marcha sus procesos de evaluación”.  

 No entanto, os autores afirmam que “no existen evaluaciones a medida como  no 

existen recetas a aplicar. Incluso los modelos puedem ser apenas un norte para que los 

involucrados en evaluaciones diseñen sus propios diseños evaluativos con una alta dosis 

de creatividad”, transferindo “la capacidad de análisis, de aprender sobre el proceso, de 

sacar  conclusiones ordenadas y de relacionar todo esto con la toma de decisiones”, o 

que mostra a importância, segundo eles, do “desarrolho de una cultura, puesto que 

constituye el medio ambiente que puede favorecer estos procesos”.  
Além disso, destacam que é importante “que experiencias como éstas contribuyen 

a desarrolhar espacios profisionais en torno a la evaluación, toda vez que incrementan la 

demanda a través de su práctica”, pois, “Tanto la práctica como la capacitación en 

evaluación deben recorrer un largo camino aun antes de poder contar com referentes 

profissionales – tanto personas como instituiciones – en busca de colaboración”.  

Neirotti & Poggi (2004a, p. 577-558) também frisam que “comienzan a surgir 

estudios y metodologías para la evaluación de programas y proyectos en contextos de 

pobreza, el análisis de modalidades de gestión estratégica y asociada y la conformación 

de alianzas”. Porém, lembram que no campo educativo, mesmo sendo um dos espaços 

mais antigos no exercício da avaliação, segundo eles, “es poco lo que se ha avanzado en 

relación con proyectos” como o da Iniciativa. Contudo, indicam que “La necessidad de 

evaluar que se puso en estos casos también coadyuvó a la identificación de aliado[s] para 

trabajar[en] en esta tarea, a establecer ligazones que pueden ser embriones de redes 

futuras de evaluación, o bien a la inserción de los evaluadores en redes ya existentes”.  
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Desse modo, finalizam o Volume 3 das publicações com a seguinte declaração: 
 

[...] no está de más recordar la necessidad de instalar la evaluación en la gestión pública 
como atividad al servicio de los decisores, con recursos asignados a tal fin y con normas 
que propendan hacia su institucionalización. La evaluación es una función de la gestión 
que provee una perspectiva más rica que la auditoría, el control de gestión y la 
supervisión, en la medida que hace indagaciones sobre las causas de los problemas y 
genera aprendizajes. No es, por cierto, tarea de estos proyectos llenar el vacío existente 
en el sector público; pero sería provechoso que estas experiencias evaluativas [fueran] 
advertidas por las áreas educativas y sociales del Estado en sus distintos niveles 
jurisdiccionales. Contribuir a su conocimento será también contribuir a una mayor 
difusión de la consciencia acerca da importancia de la evaluación. (p. 578)   

 
VOLUME 4:  

Também escrito por Neirotti & Poggi (2004b), este livro foi composto por cinco 

partes, que, segundo eles, trazem três eixos (também escolhidos como temas do 

Seminário avaliativo): a) O desenvolvimento local; b) A constituição de redes e 

alianças; e c) As inovações educativas. 

Com base na Avaliação de Cluster - ou da Iniciativa - realizada por tais autores 

em consonância com as autoavaliações dos projetos, as cinco partes deste volume foram 

desenvolvidas buscando, em suas reflexões, conceituar vertentes relacionadas aos eixos 

selecionados por eles como resultantes que explicam as experiências, orientadas pelo 

ideário da Iniciativa. O Quadro 11 busca representar a síntese desse trabalho: 

 

Quadro 11: Avaliação de Cluster - Desenvolvimento local, Alianças e Inovações educativas 
 

Volume 4 – Alianzas e innovaciones en projetos de desarrollo educativo local 
 

AUTORIA:         Nério Neirotti e Mararida Poggi (Organizadores e Autores - Volume 3)  
 
ESTRUTURA:   Prólogo / Introdução / Infografia / 5 Capítulos / Bibliografia /  
                            Anexo metodológico / Descrição dos Projetos / 294 páginas. 
 
CONTEÚDOS:  Principais resultados da Avaliação de Cluster = avaliação do conjunto dos projetos 
 

Reflexões sobre os principais resultados a partir da Avaliação de Cluster 

 
Eixos centrais da análise 

 
a) Desenvolvimento local = “O Local” na relação com a globalização (espaço de intervenção de projetos) 

b) Constituição de redes e alianças = Comunidade (Sujeito Protagônico / Fonte de desenvolvimento de capital social) 

c) Inovações educativas = Ampliar a visão da Educação Básica (Nova gestão de projetos) 

Componentes do ideário da Iniciativa Comunidad de Aprendizaje 
Educação para todos - Jomtien / 1990 (NEBAS)  

Fonte: Elaborado com dados da Série Iniciativa “Comunidad de Aprendizaje”,  Vol. 4. 
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Vejamos então, com maior detalhe, cada um dos eixos de análise: 
 

a) O desenvolvimento local - A importância deste olhar se justifica: 
 

• Por el hecho de que las reformas y los procesos de transformación, tanto del Estado 
como de las instituiciones educativas, han encontrado fuertes límites a las propuestas 
universalistas que desconocen o prestan poca atención a la diversidad (sea social, 
económica, cultural, educativa, geográfica, etc.). El espacio local ha suscitado cada vez 
mayor atención en un marco de creciente fragmentación social y desafiliación, de crisis 
de representación y de falta de propuestas que replanteen el rol del propio Estado y de la 
sociedad civil (Neirotti & Poggi, 2004b, p. 227). 

 
Aqui, os autores em suas reflexões finais, apontam que, em busca da 

“redefinición de niveles y áreas de responsabilidad”, o espaço local se constitui no 

âmbito “propicio para la intersectorialidad, entendida como articulación de diferentes 

áreas sociales orientadas a resolver los problemas de pobreza, y para una rearticulación 

interjurisdiccional que favorezca la confluencia de los distintos niveles locales, 

estaduales / provinciales y nacionales”, tanto na definição de políticas, quanto no 

desenvolvimento das ações pertinentes orientadas por sua implementação.  

 
b) A constituição de redes e alianças  
 

• Adquiere especial relevancia en la sociedad de la información, en donde los cambios en 
las tecnologías de la comunicación aseguran la coexistencia de lo global en lo local y 
han producido a su vez fuertes transformaciones en la realidad: el mundo se amplía, así 
como los horizontes culturales. Al mismo tiempo, grandes sectores de la población 
acceden sólo a "parcelas" os fragmentos por los procesos ya descriptos. La necessidad 
de generar redes modulares de intercambio entre los sujetos sociales caracterizados por 
su multiplicidad de pertenecia a diferentes ámbitos adquiere importancia para promover 
la flexibilidad y la actitud de cambio requeridas para una inserción comprometida y 
crítica en los diferentes espacios sociales.  

 
No contexto de uma sociedade assim caracterizada, Neirotti & Poggi (2004b, p. 

228), se referindo ao papel da educação e da escola – “como espacio formalizado para la 

transmisión de saberes y la formación de ciudadanía” – afirmam que em tais esferas 

“requierem ser revisitados  a la luz de las exigencias de una renovación de modelos y 

prácticas para hacerse cargo de la socialización de niños y jóvenes y asegurar el 

aprendizaje a lo largo de toda a vida de los sujetos sociales”.  
 
c) As inovações educativas 

 

Para Neirotti & Poggi (2004b, p. 228), uma revisão de modelos e práticas exige 
“reconsiderar, entre otros aspectos, los espacios educativos formales y no formales, la 

transmisión de las culturas en plural, la relación entre los agentes sociales encaregados 

de la transmisión (docentes, pero también educadores de adultos y líderes comunitarios) 
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y el sentido del aprendizaje para los sujetos”. Assim, a exigência de “promover 

innovaciones educativas que, nuevamente, no provengan sólo de instancias centrales del 

gobierno educativo, sino que atiendan lo diverso y singular sin renunciar a lo universal”, 

acaba por se mostrar, segundo dizem os autores, como uma alternativa pertinente para 

ser implementada.  

Nas cinco partes do livro, os autores apontam que, a partir destes três eixos, 

esperam ter avançado numa “articulación entre aportes conceptuales y a evidencia que 

provienne de experiencias realizadas en los proyectos de la Iniciativa” (p. 229), para, 

em seguida, apresentarem indagações sobre as reflexões realizadas, relevantes serem 

transcritas aqui (numa longa citação), por concluírem do seguinte modo: 
 

● Una primera pregunta que surge es si se puede construir una cultura de redes y alianzas allí 
donde el entorno no la tiene. La interrogación viene a cuenta de los fenómenos que hoy 
confluyen en las sociedades latinoamericanas: el escaso desarrollo de capital social y los 
crecientes procesos de fragmentación social y desafiliación. No existe la misma tradición de 
protagonismo de la sociedad civil en nuestras sociedades, en virtud de la matriz estatocéntrica 
que ha imperado historicamente desde la época de la colónia, especialmente si se las compara 
con las sociedades anglosajonas cuya matriz ha promovido el desarrollo de la sociedad civil. En 
América Latina, la relación de este Estado fuerte con la sociedad civil ha sido o bien de 
indiferencia o bien de cooptación, mas no de articulación. De allí que la crisis del Estado haya 
arrastrado también hacia el deterioro al poco capital social acumulado por las comunidades que 
crecieron bajo su seno. 
 
● La historia de contraposición entre el Estado y las organizaciones populares, propia de los 
años '70, aún parece estar presente, aunque en estado latente, en el mundo de las organizaciones 
no gubernamentales. Se trata de la herencia de una lucha contra un Estado al que había que 
oponerse porque representaba a los sectores antipopulares y cuya tendencia a la cooptación 
había que estar alerta. Luego del avance del neoliberalismo, el Estado, por el contrario, pasó a 
ser una necesidad y marco de las actuales reivindicaciones por servicios sociales de corte 
neouniversalista. No obstante, no se puede negar aún la  supervivencia de la matriz que 
caracteriza a la "educación popular", la que por momentos y en determinados espacios aún 
incide negativamente en la búsqueda de caminos de encuentro entre ambos sectores: el Estado y 
la sociedad civil.  
 
● Pero las resistencias que perduran no sólo pertenecen a las ONGs. También en el Estado se 
encuentra su contrapartida, tanto desde los ámbitos políticos, en los que el deterioro de las 
prácticas exacerba las tendencias al clientelismo, hasta en el sector de los funcionários y agentes 
varios que no han superado las representaciones y hábitos propios del Estado burocrático, 
centrado en sí mismo. También hay que ubicar un sector especial del Estado, constituído por los 
docentes y directivos de centros educativos, que mantienen la resistencia a la apertura de la 
escuela a la comunidad y a su inserción en el territorio. No obstante, la experiencia de los 
proyectos provee interesantes aportes para demostrar que puede construirse una vía de 
encuentro, en donde la competência sea reemplazada por la cooperación. 
 
● Las alianzas se conforman para colaborar, pero allí coexiste la competencia entre las 
organizaciones y las personas. De modo que no debería verse a los conflictos como posible 
factor de disolución de las alianzas sino también como una oportunidad para producir ajustes en 
la relación y asegurar crecimiento. 
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● El tiempo constituye un recurso de gran valor para la conformación de alianzas. Se ha visto 
que el proceso de reconocimiento y aceptación del otro, conocimiento y empatía entre las partes, 
disposición a colaborar y experimentación de la cooperación son pasos previos necesarios que 
van afiatando las relaciones en orden a construir las condiciones para conformar partenariados. 
Las alianzas no existían previamente en gran parte de los proyectos, sino que más bien 
respondieron a la necesidad de reunir uno de los requisitos para ser elegibles en el 
financiamiento de la Fundación W.K. Kellogg. Sin embargo, allí donde había un conocimiento 
prévio, prácticas anteriores de colaboración entre las instituciones y conocimientos personales, 
el proceso se vio ampliamente facilitado. 
 
● Los procesos prévios de constitución de alianzas son ampliamente facilitadores del desarrollo 
de iniciativas, dado que el factor tiempo, el conocimiento y aceptación del otro y la disposición 
a colaborar son parte de un capital acumulado con antelación. ¿Significa esto que solo es 
recomendable impulsar proyectos apoyados en alianzas en los casos en que las mismas ya estén 
conformadas o donde existan contactos anteriores ya sedimentados? No necesariamente, sino 
que los procesos de consolidación, de pasaje de redes superfïciales a relaciones de mayor 
profundidad y compromiso pueden ser facilitados a  través de la capacitación y la construcción 
de espacios culturales propícios, siempre y cuando se cuente con el tiempo para que este 
proceso fluya naturalmente. Pueden resultar recomendables ejercicios de acercamiento que 
incluyan, entre otros elementos, análisis previos de todas Ias partes concernidas, convocatorias 
en torno al ideario del proyecto, debates progresivos con definiciones por etapas, clara 
definición de roles y delimitación de los aportes que hará cada sector y un posterior consenso de 
normas para la ejecución del proyecto, todo lo cual apunta a desarrollar un trajo sistemático de 
concientización para la constitución y crecimiento de la alianza. 
 
● La gestión estratégica supone flexibilidad, capacidad de adaptación, anticipación y apertura a 
la participación, a la vez que un estado de alerta para mantener la direccionalidad del proyecto. 
En este sentido, no han sido más eficaces aquellos que han pretendido mantener sin flexibilidad 
alguna los propósitos y Ias líneas de acción iniciales sino los que, no perdiendo de vista el 
horizonte anhelado, han sabido ajustarse en sus movimientos táctico - operativos. 
 
● Es inevitable la tensión entre participación y direccionalidad del proyecto. El acuerdo no solo 
alcanza a Ias metas y los objetivos (algo que es menos fácil de lo que en apariencia podría 
pensarse) sino también a las múltiples alternativas que es necesario elegir para logrados. En 
relación con la búsqueda del equilibrio entre direccionalidad y participación, es menester 
actualizar permanentemente el consenso y afinar la práctica de una buena comunicación, de la 
negociación y del trabajo en equipo. 
 
● Las habilidades para la comunicación, la negociación y el desarrollo del trabajo en equipo 
forman parte del capital de las personas y organizaciones que confluyen en las alianzas, pero 
también requieren ser desarrolladas a travês de la capacitación, no sólo en el ámbito del saber 
hacer sino también en el del saber actuar (es decir, en el marco de situaciones profesionales 
concretas). 
 
● Promover la participación supone ejercitar la lógica de proyectos con todos aquellos que están 
involucrados en la gestión. En otras palabras, los actores más débiles en su capacidad 
organizativa, los que tienen menos recursos de conocimiento, podrán hacer sus aportes 
específicos – que son irreemplazables por los demás miembros de la alianza – en la medida en 
que ellos mismos puedan apropiarse de la lógica de proyectos y de las herramientas para 
gestionarios. 
 
● Los liderazgos son necesarios en todo proyecto. Aportan una dosis de prestigio, atracción, 
reunión de voluntades e intuición que favorecen la direccionalidad de la planificación e 
implementación, facilitan el trabajo en equipo y ayudan a resolver conflictos. Los liderazgos 
más participativos, aunque aparenten ser menos efectivos, logran mayor consistencia en el 
accionar del mediano y largo plazo. Del mismo modo que generan atracción y respecto los 
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líderes personales, las instituciones se ganan una capacidad de conducción por su trayectoria, 
sus recursos y su capital social. Los liderazgos resultan así más eficaces si combinan su base 
personal con Ia base institucional. 
 
● La gestión se nutre tanto del saber práctico como del reflexivo. En este sentido ha resultado 
interesante la experiencia de proyectos con un acerbo combinado de ambos tipos. Esto se ha 
dado por la confluencia de ámbitos académicos (universidades y centros de investigación) con 
otros de experiencia notoria en la gestión pública (municipios) o en la acción social 
(organizaciones no gubernamentales). Cada organización ha resultado enriquecida con la 
compañía de las otras durante la gestión, puesto que además de complementar sus recursos, han 
potenciado sus saberes. Las universidades han ayudado a trascender Ia "particularidad" del caso, 
insertándola en marcos de referencias más abarcativos, los ámbitos estatales han aportado su 
experiencia en el manejo de los asuntos públicos y las ONGs han ofrecido su trayectoria en 
educación popular, su ascendiente en organizaciones de la comunidad y su relación con las 
agencias de cooperación internacional. 
 
● Los proyectos no son sólo ámbitos de práctica, sino también de aprendizaje. Los participantes 
adquirieron capacidades que resultan útiles no sólo para la sustentabilidad del propio proyecto 
sino también para otras prácticas que se pueden desarrollar en el futuro. A través de estas 
capacidades adquiridas pueden incluso aprender otros miembros de la comunidad, generando 
por este camino un efecto multiplicador y de empoderamiento de las organizaciones de la 
comunidad y de sus actores. En este sentido, los procesos de construcción de comunidades de 
aprendizaje adquieren relevancia como medio para adecuar la educación a las transformaciones 
que se están dando en la sociedad. 
 
● En consonancia con los fundamentos que plantea el ideario de la Iniciativa "Comunidad de 
Aprendizaje" se han desarrollado innovaciones tanto en el interior del sistema educativo escolar 
formal como en otros espacios educativos de comunidades en contextos de pobreza. En los 
diferentes proyectos se promovieron confïguraciones novedosas de recursos, prácticas y 
representaciones (con mayor o menor grado en cada uno de ellos) para dar respuesta a algunos 
de los problemas singulares de dichos contextos, en particular relacionados con la formación de 
niños y jóvenes y con la capacitación de adultos. Dado que las innovaciones recuperan aportes 
de las tradiciones pedagógicas, además de promover en algunos casos nuevas propuestas y 
configuraciones, resulta importante el desarrollo de líneas de difusión y capacitación en 
innovaciones realizadas en contextos de pobreza. Esto tiene un doble efecto: por un lado de 
diseminación para aquellos proyectos que están iniciando un camino en a línea de lo ya 
mencionado, y también se vincula con el esfuerzo de sistematización de la experiencia para los 
proyectos que ya han desarrollado las innovaciones y con el aprendizaje que requiere su 
comunicación hacia actores que no han participado de ellas. Todos los ámbitos que favorezcan 
el intercâmbio y la sistematización de experiências contribuyen a potenciar el conocimiento 
construido para atender problemas concretos de la educación en contextos de pobreza. 
 
● Las condiciones internas a las instituciones favorecedoras de las innovaciones (apoyos 
internos, cambio en la subjetividad de los docentes, cultura de trabajo colaborativo)  resultan 
posibles a partir de una reunión de factores: presencia de liderazgos combinados en la 
coordinación del proyecto, la clara direccionalidad de éste (o de algunas de las líneas de acción) 
para movilizar actores educativos presentes en las escuelas y las estratégias participativas de 
sensibilización y construcción compartidas en torno al contenido de la innovación. 
 
● Uno de los problemas más acuciantes de la educación latinoamericana es el de la difïcultad de 
los niños y jóvenes para acceder, permanecer y transitar por el sistema educativo la cantidad 
suficiente de años que les permitan satisfacer sus necesidades y demandas de aprendizaje. En 
búsqueda de soluciones, si bien se han puesto en marcha experiencias significativas y se han 
generado espacios y dispositivos específicos para atender dichos problemas, éstos no siempre 
encuentran la modalidad adecuada para ser résueltos en el ámbito escolar. En este contexto, 
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queda aún por recorrer un largo camino, tanto por el lado de las experiencias innovadoras como 
por el de la investigación. 
 
● Si el propósito de los proyectos se vincula con el desarrollo educativo en una comunidad, las 
escuelas deben integrar o conformar las alianzas. Más allá de que puedan generarse o 
promoverse otras instancias de formación y capacitación en la comunidad y que se planteen 
relaciones de colaboración y complementariedad entre unas y otras, la escuela sigue siendo la 
institución social que certifica los saberes de los niños y jóvenes y permite la continuidad de la 
trayectoria escolar. 
 
● La relación escuela - comunidad requeriría una exploración más exhaustiva en por lo menos 
dos aspectos: 1) que las organizaciones que cuentan con capacidad para trabajar sobre la 
comunidad y la transformación social se preocupen más por indagar sobre las posibilidades 
transformadoras y el impacto que tiene la educación formal, y 2) que desde el sector educativo 
haya una posición activa de trabajo con las organizaciones que cuentan con un saber técnico y 
político de intervención social. 
 
● Si se desea asegurar sustentabilidad e impacto en las políticas educativas, las indagaciones 
realizadas resaltan la importancia que tiene la participación en la alianza de las instancias de 
gobierno y administración del sistema educativo con competencias para definir las políticas del 
sector, además de las escuelas. Por supuesto que se pueden desarrollar proyectos en donde estas 
instancias no intervengan, pero entonces deben revisarse o ajustarse los propósitos vinculados 
con el impacto en políticas o realizar esfuerzos importantes durante el proceso de desarrollo de 
los proyectos orientados a la búsqueda de la participación de los órganos gubernamentales 
correspondientes. Las ONGs y Ias instituciones del sistema educativo formal pueden 
potenciarse, más allá del reconocimiento de sus especificidades, a partir del conocimiento de los 
logros y fortalezas de cada ámbito y contribuir a pensar y concebir los procesos formativos de 
los actores de una comunidad en forma más integrada. 
 
● Finalmente, resulta oportuno destacar la conveniencia de abrir líneas de investigación que 
permitirían profundizar algunos temas que han sido abordados en este trabajo. Pueden resultar 
enriquecedoras tanto aquéllas que contribuyan a explicar las dificultades o los facilitadores para 
desarrollar alianzas (¿ausência del Estado, compartimentación sectorial, desafiliación, 
fragmentación social, etc?) como otras que se propongan conocer en profundidad las razones 
que inciden favorable o desfavorablemente en el desarrollo de experiências de gestión asociada 
(factores personales, institucionales y políticos). También seria relevante toda indagación que se 
preocupe por atender y encontrar respuestas a nuevos problemas que plantea la escolarización 
de niños y jóvenes en contextos de pobreza. Si bien en la Iniciativa se han dado pasos 
significativos en dicho sentido y hay ya experiencia acumulada, la singularidad que plantean los 
variados contextos en los países de América Latina requiere que se sostenga el esfuerzo de 
producción de conocimiento en el mismo sentido que el que ha promovido la Iniciativa 
"Comunidad de Aprendizaje" (Neirotti & Poggi, 2004b, p. 229-238). 
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CAPÍTULO 3: O CONFRONTO DAS AVALIAÇÕES 
 
3. 1. O Projeto local na Iniciativa: repercussão das avaliações internas e externas  
 

Considerando sugestões teórico-metodológicas para as análises de políticas 

públicas (na elaboração e difusão de agendas para as reformas contemporâneas) 

mencionadas na introdução deste trabalho, busca-se no confronto das avaliações 

internas e externas (com base no referencial teórico referido) refletir sobre o discurso 

ideológico referente ao “novo modelo escolar” sugerido na dinâmica de parcerias 

público-privadas, bem como sobre o papel dos especialistas em sua disseminação. 

Assim, são colocados em questão “estranhamentos” quanto à atuação da UNESCO-IIPE 

- relacionando-a à Programas desenvolvidos por outras agências do sistema ONU - 

presentes nas indagações avaliativas de dois grupos de sujeitos participantes da 

Iniciativa de Educação Básica Comunidade de Aprendizagem, quais sejam: a) da 

especialista Rosa María Torres e b) de dois integrantes do Projeto desenvolvido na 

EPEMT (a diretora da UE e o representante da ONG). 

 
3. 2. Indagações de sujeitos concretos em situações concretas  
 
a) Na escassa bibliografia crítica sobre como atuam as instituições internacionais por 
técnicos vindos de seus quadros de funcionários, destacam-se as contribuições de Torres 
(2001b e 2004), principalmente pela posição que ocupou/a como especialista e ativista 
político em educação, sobretudo a partir dos anos 90. Assim, seus escritos obviamente 
foram marcados por sua atuação em diversas frentes: na articulação do movimento 
educacional denominado Pronunciamento pela EPT (surgido regionalmente em 2003, 
como sendo autogestionada e sem financiamento de nenhum tipo); na direção, junto a 
José Luis Coraggio, de uma página na Internet42; bem como na experiência como 
ministra de educação de seu país (Equador), e como especialista neste e em outros 
países (como no México, Nicaragua, EUA e Argentina):  

 
 De 1988 a 1990, no Equador, foi Diretora Pedagógica da Campanha Nacional de 

Alfabetização “Monseñor Leonidas Proaño”. 
 
 De 1991 a 1996, pelo UNICEF/NY, foi Assistente de Educação no Equador; Assessora de 

Educação (e políticas educativas), editando o Boletim Education News desse organismo. 
Lança em 92, o livro Que (e como) é necessário aprender? - o qual traz um estudo sobre “os 
conteúdos curriculares” sob a perspectiva da aprendizagem no sistema de ensino formal, 
segundo o seu entendimento da busca pela qualidade educacional delineado pelos parâmetros 
das NEBAS pautadas em Jomtien (1990), e por indicativas de reuniões como do Projeto 
Principal  de Educação na América Latina e Caribe (1991). 
  

                                                 
42 www.fronesis.org - a qual revela a criação de um instituto de mesmo nome, e exerce a função de um 
canal aberto de divulgação de vários de seus textos analíticos e informativos sobre políticas e reformas 
educativas na América Latina e Caribe. 
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 De 1996 a 1998 - Foi Diretora de Programas para a América Latina e Caribe da 
Fundação W.K. Kellogg, sendo que conceituazou e organizou a Iniciativa de Educación 
Básica “Comunidad de Aprendizaje”, o que a levou ao IIPE-UNESCO Buenos Aires no 
período seguinte. (Aqui foi responsável pela coordenação e processo seletivo dos 14 Projetos 
selecionados para participar da Iniciativa citada, foco desta pesquisa). 
 
 De 1998 a 2001 - Integrou o quadro de técnicos do IIPE-UNESCO/Buenos Aires, como 

especialista em educação básica e assessora internacional em educação. Em 2001, publica 
Educação para todos: a tarefa por fazer, livro no qual avalia as propostas da EPT como 
conceito e estratégia, acompanhando os passos das reuniões do Fórum de EPT, o que a torna 
ainda mais conhecida como idealizadora de práticas pela EPT nos moldes de Jomtien - 1990. 
 
 Em 2003, por apenas seis meses, foi Ministra de Educação e Cultura do Equador, designada 

pelo “Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik” (sendo destituída do cargo por ser 
considerada opositora das tendências executadas pelo governo local). 
 
 Desde 2004 está vinculada ao World Culture Open (WCO) como Secretaria Regional para 

América Latina e Caribe. (Informações em www.fronesis.org (2004) e Torres (1994 e 2001a)). 
 
É deste conjunto de “lugares” estritamente políticos, que Torres escreve, de 

forma militante (em 2001 e 2004), os textos “El laberinto de la ‘cooperación 

internacional para la educación’ mirado desde América Latina y el Caribe”  e 

“‘Cooperación Internacional’ en educación en América Latina: ¿Parte de la solución o 

parte del problema?”.  

Um dos elementos que torna estes escritos de Torres relevantes se deve às 

considerações que a autora tece dos sete Planos e Iniciativas mencionadas a seguir, bem 

como de fatos relacionados à difusão de agendas em políticas educativas por intermédio 

de tais Programas, pois, como indica Torres (2004, p. 3 e 6): 
 
Assombra o paralelismo e a falta de coordenação entre [as] diversas iniciativas, que se 
superpõem no tempo e no espaço, apesar de que várias delas compartilham objetivos e 
metas comuns ou similares. Este labirinto de planos (mundiais/hemisféricos/ 
iberoamericanos/regionais) para a educação refletem problemas de agenda, 
protagonismo e descoordenação entre as diversas agências internacionais que as 
impulsam/coordenam/financiam, assim como entre os próprios países ou subconjuntos 
de países envolvidos. Desperdício de recursos e de tempo, duplicação de funções e de 
esforços, e proliferação de reuniões, comissões e informes, são parte desta absurda 
maneira de seguir gerando planos, reeditando metas e fazendo “cooperação 
internacional” [...] em [várias] regiões do mundo. 
  
[Conclui que isto pode ser] Desconhecimento, cumplicidades e interesses criados, ou 
simples inércia das coisas, o fato é que tudo isto permanece velado, não identificado ou 
não dito, como disfarce oculto da política educativa a nível regional e nacional. O fato é 
também que a ‘caixa de Pandora’ tem começado a abrir-se e, com ela, a possibilidade de 
fazer algo a respeito.  
  
Ainda sobre as peculiaridades destes textos, Torres (2004) declara que estes são 

“Documentos em processo”, parte de um estudo continental sobre pobreza e educação 

(realizado em 2004 para o “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 
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Social ‘Fé y Alegría’ ”), com um “caráter mais informativo que analítico, dirigido ao 

‘grande público’ da comunidade educativa ampliada que desconhece, em sua maioria, a 

maquinação internacional”.  

Assim, Torres (2004, p.1) apresenta Planos e Iniciativas que considerada como 

principais e que, desde o final da década de 1970, continuam (com exceção da primeira) 

vigentes na esfera da política internacional educativa, quais sejam:  
 
1. Proyecto Principal de Educación - PPE (1979-1981-2000). 
2. Educación para Todos - EPT (1990-2000-2015).  
3. Plan de Acción Hemisférico en Educación - PAHE (1994-2010).  
4. Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (2000-2015).  
5. Plan de Acción Iberoamericana por la Infancia - PAII (2001-2010). 
6. Iniciativa Acelerada de Educación para Todos - EFA Fast Track (2002-2015).  
7. Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe - PRELAC (2002-2017)43. 

 
Em relação a estes Programas, a autora (p. 3) menciona que, no geral, “[...] todas 

as iniciativas e planos continuaram lidando com as mesmas velhas batalhas: 

universalizar a educação primária, eliminar ou reduzir o analfabetismo, e melhorar a 

qualidade e a eficiência da educação”.  

Nesse sentido, Torres (2001b e 2004) revela que envoltos no cumprimento das 

agendas tiradas por suas agências internacionais representantes, tais Programas se 

superpõem, pautam compromissos que não se cumprem e, por essa razão, estabelecem 

prazos que se alongam. Segundo ela, “[...] as mesmas agências internacionais estão 

detrás de várias destas iniciativas que, não obstante, se superpõem e correm em paralelo. 

Assim [...], há várias agências que participam em mais de uma destas iniciativas” (p. 4). 

É o caso das agências financeiras como o BIRD e o BID,  as mais citadas e criticadas 

em pesquisas sobre o financiamento de projetos no âmbito das reformas de ajuste no 

campo educacional, conforme os estudos de Tommasi, Warde & Haddad (1996), 

Coraggio (1996 e 1998), Lauglo (1997), Sguissardi (2000 e 2004), Torres (2001a, b), 

dentre outros. 

Quanto aos Planos e suas caracterizações, Torres (2004, p. 5) aponta que: 
 

Cada novo plano, iniciativa ou mandato vem a se sobrepor ao anterior, negando ou 
desconhecendo os anteriores ainda vigentes, em alguns casos ratificando as metas, em 
outros reduzindo-as ou ampliando-as, ou bem simplificando-as ou complexizando-as, 
porém invariavelmente esticando os prazos e [...] construindo seu próprio caminho. 
Cada plano ou iniciativa conta com seus próprios diagnósticos, informes, 
pressupostos, cronogramas, programas e projetos, indicadores, redes, especialistas 
e consultores, mecanismos de execução, seguimento, avaliação e difusão.  

 

                                                 
43 Vide Quadro com tais Planos em Anexo 10. 
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Cada um destes planos e iniciativas vão gerando “sociedades civis”, Organismos da 
Sociedade Civil (OSC) que se articulam desde a colaboração ou desde a crítica, 
gerando-se assim uma trama também paralela de planos ou iniciativas “da sociedade 
civil” nas mesmas escalas - mundial, hemisférica, regional, nacional [sem contar a 
atuação das filantropias empresariais, que financiam projetos no interior de tais 
iniciativas]. [Grifos meus] 
 

Torres (2004) indica ainda que: 
 

Neste labirinto, é impossível saber o que se tem realizado - para o bem ou para o mal - 
nesta região neste último quarto de século em educação (sobretudo em educação básica) 
é atribuível às diversas iniciativas internacionais - e a qual delas em particular - e em 
cada processo nacional (se todavia fica algo que pode considerar-se “portas adentro de 
cada país”). Não obstante isto, cada uma destas iniciativas insiste em ter seus 
próprios dispositivos de seguimento e avaliação, para medir o avanço e 
cumprimento de “seus” acordos e “suas” metas. [Asim,] Enquanto problemas, 
objetivos e metas estão inter-relacionados, cada uma das conferências internacionais, 
com seus respectivos “seguimentos”, cria sua própria constelação de reuniões, fóruns, 
informes, indicadores, consultores, e grupos de pressão [num destes grupos se insere o 
Pronunciamiento Latinoamericano por una EPT, coordenado por Torres].   

Os custos deste labirinto e esta síndrome dos “seguimentos” a cada plano e a cada 
conferência são muito altos e toleram esbanjamento de recursos, duplicação e dispersão 
de esforços, culto ao evento e ao documento, consolidação de ghetos e mecanismos 
clientelares, dificuldade para visualizar o conjunto à longo prazo. Tudo isto vai, 
definitivamente, na direção oposta à “visão holística” e  à “sinergia” reconhecidas 
como indispensáveis no discurso da própria cooperação internacional. E tem sido 
tremendamente disfuncionais e ineficazes na realidade (p. 5-6). [Grifos meus]    
 
Em relação aos Estados nacionais e às políticas educativas, a autora assinala que 

vem sendo gerado uma espécie de “governo paralelo”, pois: 
 

De fato, a “cooperação internacional” tem contribuído a acentuar a fragmentação e 
descoordenação da política educativa no interior de cada país. Países e Ministérios de 
Educação seguem vendo-se forçados a criar unidades especiais para a execução, o 
seguimento e avaliação de cada um dos “projetos internacionais”. Em alguns casos, tais 
unidades - em particular as que gestionam os empréstimos dos bancos - tem se 
transformado em verdadeiros para-Ministérios, com mais recursos e legitimidade 
que o Ministério nacional. Basta olhar uma agenda ministerial nos sites web dos 
governos ou os Ministérios para perceber a imensa e variada gama de reuniões as que 
assistem chefes de Estado, Ministros e outros funcionários governamentais para fazer 
frente a todos os compromissos internacionais (p. 6). [Grifos meus] 
 
No entanto, Torres (2004, p. 4) complementa o que já vinha sendo indicado por 

Melo & Costa (1995) e Rosemberg (2000), ao atentar para que a relação entre as 

agências não é harmoniosa, pois como qualquer outra instituição social ela é permeada 

de conflitos: “[...] os problemas de coordenação não são só inter-agênciais, mas também 

intra-agenciais, entre a sede e as oficinas regionais e nacionais, ou bem entre distintas 

seções da mesma agência, assim como entre ‘agências internacionais’”, como mostra 

casos no sistema onusiano, fazem parte da rotina de tais instituições sociais.  
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A autora salienta que isto é exatamente o que aconteceu no Programa de 

Educação para Todos (PEPT): “[...] na prática, ao longo da década de 1990, cada um 

dos cinco ‘sócios’ de Jomtien armou sua própria agenda, sem que fosse possível 

plasmar a visão unificada e a ação coordenada previstas” (p. 4). Tal situação, segundo 

Torres (2004), se torna ainda mais crítica na etapa pós-Dakar (2000), quando o Banco 

mundial (um dos sócios de Jomtien) juntamente com as Nações Unidas, OCDE e FMI, 

em 2002, trazem para o terreno das iniciativas a “Via Rápida” para se chegar na EPT, 

buscando seguir os “Objetivos do Milênio” (ODM), secundarizando a UNESCO44. 

Diante da atuação do BIRD, Torres (2004, p. 4) revela que: 
 
[...] a UNESCO – encarregada de coordenar o seguimento da EFA [Fórum da década de 
EPT desde Jomtien] – [após Dakar,] vem empurrando este carro em meio de baixas 
expectativas por parte da comunidade internacional, buscando alianças com o Banco 
Mundial [novo líder da EPT] e confiando na colaboração do governo dos EUA, recém 
reincoporado à organização [da UNESCO, em 2003].  
 
Para a autora, uma evidência da influência destes fatos foi “a designação de Mrs. 

Laura Bush como Embaixatriz Honorária da Década da Alfabetização de Nações 

Unidas (2003-2013), coordenada pela UNESCO, por parte de seu Secretário Geral”45. 

Torres (2004, p. 4) também lembra que desde fins de 1995, como prosseguimento ao 

Cumbre de Miami, a então primeira dama estadunidense Hillary Clinton já havia 

lançado: 

[...] o programa chamado ‘Partnership for Educational Revitalization in the Americas’, a 
cargo da USAID (Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos), 
o qual vem executando-se na região como “Programa de Promoção da Reforma 
Educativa na América Latina” (PREAL), através de um convênio com o Diálogo 
Interamericano (USA) e CINDE (Chile). 
 
Outro aspecto relevante é que, verificando as mudanças de lideranças entre as 

agências internacionais, e suas especificidades de atuação em relação ao universo de 

instituições e planos envolvidos na difusão de agendas globais para a educação, Torres 

(2004, p. 4) menciona que: 
 
Um fato que se destaca neste último quarto de século é o deslocamento da UNESCO 
como agência internacional especializada em educação: de ator protagônico à frente 

                                                 
44 A autora ressalta que, para receber o financiamento do BIRD para a “Via Rápida”, os países devem 
cumprir duas condicionalidades: (a) estar aplicando uma Estratégia integral de Redução da Pobreza 
(ERP); e (b) contar com um plano de educação acordado conjuntamente com os “donantes”, que priorize 
a educação primária e seja aplicado eficazmente. Além disso, o Banco Mundial acrescenta que 
identificará, ainda, em cada país, as brechas (quanto a dados, políticas, e capacidades) para a 
intensificação de seu trabalho para que os países reúnam as condições para receber financiamento pela 
“Via Rápida” de EPT. (Ver em Anexo 10 os sete planos considerados por Torres como os principais.) 
45 O Pronunciamento pela EPT (movimento organizado por Torres e outros) enviou em 2004 uma carta-
manifesto ao Secretário geral da UNESCO, exposta no site www.fronesis.org, e aqui no Anexo 11. 
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do PPE, em fins da década de 70, a ator menor, com débil legitimidade técnica e sem 
recursos, até fins de 1990 e inícios deste século. Esse espaço tem sido ocupado pelo 
Banco Mundial – e, secundariamente, pelo BID, o banco regional -, organismo que hoje 
comanda a política educativa nos “países em desenvolvimento”. Destaca-se assim 
mesmo o renovado papel da OEA [Organização dos Estados Americanos] no campo da 
cooperação internacional e no campo educativo em particular, como organismo 
encarregado de seguimento dos Cumbres das Américas junto com o Banco Mundial, o 
BID e a CEPAL. [Deve-se mencionar o aumento da filantropia empresarial 
proporcionada pelos planos de tais agências]. [Grifos meus] 
 

Indagação (a): Portanto, se causa estranheza tal deslocamento da UNESCO (ou de 
outros organismos) para uma posição secundária na liderança não apenas do Projeto 
Principal para a América Latina (PPE), mas também do desenvolvimento da EPT - ou 
mesmo de ter indicações de atores dos EUA, seja como membro de seus pares intra-
agência, seja com “figurões” polêmicos daquele país carregando bandeira sob o discurso 
humanitário da paz - parece caber aqui a questão: na trajetória de atuação da UNESCO, 
tal oscilação (ou deslocamento) em relação ao Banco Mundial já não vinha se 
apresentando, correntemente, desde as negociações traçadas para a sua criação como 
mais um “braço” do sistema ONU? Ou seja, se recuarmos no tempo, tais movimentos 
não são verificados como atos constitutivos da própria estrutura da UNESCO, mesmo 
com/e apesar de sua face humanitária? Logo, eles não deixam de ser constitutivos da 
mesma política que historicamente vem atribuindo à educação o conteúdo da função 
ideológica para o trabalho? 
 
b) Estranhamentos de Representantes do Projeto (desenvolvido na UE alvo deste 
estudo) também chamam a atenção, ao questionarem a atuação do IIPE na Iniciativa, 
revelando um “clima” de indignação (e de surpresa despertada também nos demais 
representantes de projetos) em relação a co-parcerias entre, por exemplo, o 
IIPE/UNESCO e o Banco Mundial na EPT. Tais questões emergiram tanto no 
Seminário de avaliação e de encerramento da Iniciativa (bem como nas repercussões do 
evento e das publicações referentes às avaliações externas realizadas pelo IIPE) quanto 
noutras atividades citadas nas entrevistas. 
 
3.3. Sobre o Seminário avaliativo e de encerramento e as publicações distribuídas 
 

Pode-se dizer que o “Seminário Internacional Alianzas e innovaciones en 

proyectos educativos de desarrollo local – Reflexiones desde la Iniciativa Comunidad 

de Aprendizaje” (realizado pelo IIPE-UNESCO, em co-parceria com a Fundação 

Kellogg (FK) para o encerramento do denominado “Programa de Evaluación de Cluster 

para la Iniciativa Comunidad de Aprendizaje”), aconteceu em dois momentos: 
  

. Momento I - numa Reunião “informal” na Sede do IIPE em Buernos Aires (1º dia), onde se 
reuniram especialistas do IIPE, o diretor regional da FK, além de dois representantes de cada 
um dos 14 projetos; e, 
 
. Momento II - no Seminário avaliativo (2º e 3º dias), ocorrido no MEC/Argentina, contando 
com (além dos presentes na reunião referida) vários outros especialistas, como por exemplo: o 
diretor do IIPE/BA (Juan Carlos Tedesco) e seus consultores (dentre os quais: Nério Neirotti, 
Laura Fumagalli e Guiomar Namo de Mello); bem como com o diretor da Fundação Kellogg 
(Francisco Tancredi); e representantes do MEC/Argentina e do MEC e UNESCO (do Brasil). 
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Na reunião referida, após o coordenador do IIPE mencionar que “o 

reconhecimento do esforço e dedicação de cada organização aliada era mais um 

aprendizado” - a partir do convite à ONGs, universidades e governos locais -, e de que a 

reunião do grupo seria, “mais do que formalidade, um esforço de operacionalização para 

entrar nas instituições escolares”, os encaminhamentos da pauta deste encontro informal 

seguiram três propostas: (i) Discussão do conceito de aprendizagem (e sobre a 

construção do conceito “comunidade de aprendizagem”); (ii) Balanços e reflexões sobre 

a iniciativa; e (iii) Apresentações dos projetos e temas regionais. Findando a reunião, 

notou-se as expectativas para o dia seguinte. Na avaliação da diretora da EPEMT 46: 

Durante o primeiro dia de encontro pensávamos que poderíamos fazer um balanço dos 
projetos, incluindo nossas considerações mais locais sobre a experiência, sobre nossas 
aprendizagens. O tema foi exatamente se tínhamos constituído uma Comunidade de 
Aprendizagem. Mas, o tempo foi utilizado de modo a esvair-se sem conseqüências mais 
sérias, sem ouvir as pessoas. 
  
Ao ser abordada sobre como os parceiros locais ficaram sabendo do Seminário 

(se por convite ou convocação), bem como qual era o seu parecer sobre a atividade, a 

diretora declara que: “Foi isso, um ‘convite’ e uma ‘convocação’, pois era parte dos 

compromissos assumidos no projeto, participar de todas as fases da avaliação”. No 

entanto, souberam do evento “[...] uns dois meses antes, mas ele já estava previsto no 

conjunto da avaliação...”, sendo que: 

 A parte mais nobre, aquela no ministério, foi uma organização do IIPE e não 
sabíamos que seria aquilo; não pudemos opinar. Mas, sabíamos que haveria a 
apresentação e que aquele era um fórum para discutir a possibilidade de políticas 
públicas.O Seminário foi proposto pelo IIPE mas foi uma forma mais “nobre” de 
encerrar o Projeto com a publicização das publicações. 
 
Sobre os quatro volumes tratados no Capítulo 2, a diretora esclarece pontos que 

obviamente nas avaliações externas não aparecem, ou estiveram presentes de forma 

diluída ou velada. Segundo ela, “desde o início da formação dada pelo IIPE” as 

publicações referentes à Iniciativa também estavam previstas, porém, inesperadamente 

foram distribuídas no último dia do Seminário em Buenos Aires: 
 

Sabíamos que era previsto a preparação da publicação mas achávamos que iríamos 
influir nessas decisões da edição, poderíamos escrever coisas interessantes, colhidas 
em nossas avaliações. Mas não foi isso que aconteceu; as coisas estavam prontas e 

                                                 
46 Os depoimentos concedidos em entrevistas ou em questões informadas por e-mail serão aqui 
considerados como “avaliações” de extrema relevância, por expressarem reflexões sobre o ocorrido, 
marcando posições  na (referentes ao antes, durante e depois da) vivência dos fatos.  
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parte delas apenas sistematizava o que os projetos haviam produzido, as reflexões nos 
seminários temáticos etc 47. 
 
[...] tivemos um espaço delimitado, acho que não era bem esse texto que imaginávamos 
produzir para o livro, pensávamos em poder desenvolver um registro mais informativo 
das nossas vivências, mas o prazo e o limite impediram isso. Eles acabaram por editar 
o que cada projeto encaminhou [como relatório de autoavaliação, o qual ocupou cerca 
de 20 páginas no vol. 4]; às vezes o texto não revela a experiência vivida. 
 
[Logo,] A interpretação foi sim elaborada pelos técnicos. Nós não participamos de uma 
avaliação - juntos - da Iniciativa. Esse momento não nos pertenceu (e também não 
pertenceu à Rosa...). Penso que muitas coisas interessantes descobertas na avaliação 
do cluster foram ignoradas pelos governos e pela própria Kellogg. Da Unesco nem é 
bom falar. 
 
Nota-se que, embora sendo informados de que haveria a publicação referente ao 

desenvolvimento dos projetos desde 1999, os parceiros locais não puderam ter a tão 

aclamada “participação” repertoriada pela Iniciativa no planejamento dos volumes, já 

que não foram “convidados” e/ou “convocados” para uma discussão sobre a estrutura de 

cada publicação, e muito menos sobre seus conteúdos, bibliografias e estrutura textual 

(ocorrendo o mesmo em relação à organização do Seminário). Conforme a diretora: 
 

Não sabemos como foram planejadas. Penso que isso foi também uma tarefa [para os 
técnicos do IIPE] e afinal, quem produz, quem sistematiza, quem publica não são 
pobres mortais que se ocupam de questões mundanas, não é? O relato de nossa 
experiência parece não estar ali nos quatro volumes. Há certamente coisas 
importantes, considerações importantes, mas não houve espaço para estas memórias 
de aprendizagem [Apesar da metodologia adotada enfatizar ser justamente esse o 
enfoque: a narrativa das aprendizagens]. Os textos assumiram o modelo do próprio 
IIPE e apagou a identidade dos viventes da experiência. Não li todos, li trechos do 
volume que apresenta as experiências dos projetos. 
 
Os técnicos [do IIPE] que ficaram encarregados da avaliação parecem ter sido os que 
mais estavam inteirados dos esforços realizados na Iniciativa e esta era de fato a sua 
responsabilidade, uma vez que visitaram os projetos, manipularam as auto-avaliações 
etc. Mais que isso, deram o tom da publicação que registra a experiência. Os demais 
[técnicos presentes no Seminário]  parecem ter apenas cumprido o contrato que a 
Kellogg assinou com o IIPE. Enfim, como organismo encarregado de fazer a formação 
do pessoal envolvido no projeto, no momento em que o projeto quase está no fim, 
houve um envolvimento asséptico e distante da cultura que fundou a experiência. 

                                                 
47 Um representante de um outro projeto brasileiro também entrevistado, mas com o depoimento não 
priorizado aqui, revela que: Todo mundo achou muito estranho. [...] Eles [os especialistas] vêm, visitam 
os nossos projetos, participam, e ai depois eles publicam? Que esquisito! [Colhiam práticas, teorias, e] 
Os programas políticos também! Tem muitas pessoas [nas publicações] que são dos ministérios da 
educação locais de cada país. Então, o que acontece, esses camaradas escreveram sobre os nossos 
projetos [...] e não mandam  para a gente ler antes de publicar? Quem disse que a gente concorda com 
tudo isso que está aqui? [...] Com estas publicações! Na verdade, a sensação de muitas das pessoas que 
participaram da “coisa”, acho que no fundo, surgiu um certo sentimento de traição, sabe? Quer dizer: 
você vai lá, muitos projetos, como o nosso, existiam há 10 anos, ou mais, chega um grupo lá, observa 
suas experiências, pede para relatar, te pede para escrever artigo, e depois sai uma publicação sem nada 
dos artigos! 
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Mesmo não tendo lido todas as publicações, a diretora esclarece questões sobre o 

“Programa de Formação de Recursos Humanos em Gestão” (2001 a 2002) - parte do 

“Programa de Evaluación de Cluster” (1999 até 2004) - desenvolvido por atividades 

como seminários, oficinas e visitas dos especialistas aos projetos (descrito no Vol. 1): 
 

A formação dos gestores dos projetos era uma intenção da Iniciativa, mas foi deixada 
para o final e a cargo de uma agência como o IIPE. A idéia de aprender com o outro 
sempre esteve presente na Iniciativa desde a seleção dos projetos que foi feita num 
Seminário em Cabreúva São Paulo [em 1998]. A idéia de aprender em “Seminários 
Viajeros” era da Rosa Torres (um jeito diferente de saber conhecendo, 
experimentando, buscando o que há de semelhante e de diferente entre nós). O IIPE, 
contratado após a saída da Rosa adotou esta idéia e promoveu vários encontros. 
Assim, os participantes viajaram conhecendo os demais projetos e em cada encontro 
também se destacava algo para refletir. Os técnicos do IIPE é que programavam as 
atividades, os materiais, e que também colhiam nossa produção - que depois virou 
[parte do] registro do livro 48. 
 
As visitas do IIPE sempre estiveram atreladas à avaliação. Inicialmente discutiu-se o 
modelo de auto-avaliação e houve contribuições de todos os projetos. Como a 
avaliação de Cluster era prevista, alguns indicadores tiveram que ser acordados e foi 
isso que ocorreu, sem problemas porque houve ampla participação das equipes de 
avaliação de cada projeto. Nério e Margarita [autores dos Volumes 3 e 4]  eram do 
IIPE e responsáveis pela avaliação. Eles acompanhavam os seminários de formação e 
em especial conduziam aqueles que nos formaram em avaliação. Então, respondiam às 
nossas demandas.  

Alguns encontros tiveram o objetivo de fazer socializar e analisar os instrumentos de 
avaliação de cada projeto. Houve também visitas bastante orientadoras para a nossa 
organização na avaliação. [...] A estratégia utilizada nos encontros era sempre 
visivelmente planejada para obter o máximo de participação, envolvimento e 
informação dos projetos. 
 
O atendimento das demandas dos projetos locais pela assistência técnica 

proporcionada pelo IIPE (ou, ao que aparenta, momentos consensuais entre os 

especialistas externos e os representantes dos projetos) esteve presente nos relatórios de 

avaliação interna - mencionados no Capítulo 1, e redigidos, inclusive pela diretora, e 

pelo representante da ONG, o qual considerou, em síntese que:  
 
Os especialistas do IIPE realizaram um excelente trabalho. As publicações 
responderam às suas expectativas, narrando a riqueza dos trabalhos, bem como 
os procedimentos metodológicos longo e arduamente discutidos, numa troca de 
saberes coletivamente elaborados para a avaliação. Assim, segundo ele, 
também no âmbito do desenvolvimento do projeto, inserido no processo de 
construção de saberes e de práticas em avaliação (interna e externa), foi se 
compondo, com os especialistas (sobretudo entre os representantes e demais 

                                                 
48 A diretora se refere aos Relatórios Narrativos e Relatórios Avaliativos tratados no Capítulo 1 deste 
trabalho (os quais eram enviados anualmente para os especialistas da FK e depois aos do IIPE). Como o 
mencionado pelo representante de projeto citado,  também foi solicitado para que os parceiros locais 
redigissem artigos. 
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integrantes dos quatorze projetos) uma “comunidade de aprendizagem”, 
fortemente animada pelos princípios da “Educação para Todos”- base 
fundamental da Iniciativa. A crítica lançada por ele, foi em relação à promessa 
de que o IIPE publicaria os livros traduzidos do espanhol para a língua 
portuguesa, facilitando a divulgação no Brasil, o que não foi cumprido.  
 

Com exceção à tais considerações apaziguadoras, as críticas da diretora à 

atuação do IIPE continuaram com a mesma contundência, porém esbarrando-se em 

limites (ou talvez em “artimanhas” do próprio discurso da reforma) que, por fim, 

acabam por anulá-las. Antes dessa discussão, outros dados devem ser trazidos.  

Considerando que concepções teórico-metodológicas desenvolvidas na 

Psicologia cognitiva e construtivista contribuíram para sustentar as justificativas dadas 

às reformas curriculares empreendidas nos anos 90, a exemplo do que já foi trazido 

anteriormente, tornou-se pertinente questionar sobre se estas perspectivas ajudaram a 

compor o formato do curso de formação de gestores educativos citado (coordenado 

pelos autores dos Volumes 3 e 4), bem como dos demais eventos. Tendo em vista que o 

apoio teórico utilizado nas avaliações externas pela autora do livro 1 - especialista do 

IIPE que atua no campo do currículo49 - foi principalmente Piaget, Vygotsky, Brunner 

(com o seu escrito sobre “Atos de signigficação”) e César Coll (utilizado também no 

Vol. 4 com, dentre outras de suas obras, o documento “Las Comunidades de 

Aprendizaje” 50) -, questionada se tais concepções pautaram temas/ou metodologias dos 

encontros (ou se alguma reforma ocorrida em algum país específico foi tomada como 

exemplo), a diretora menciona que nas atividades que compareceu não identificou tal 

tratamento teórico explicitado nas publicações, porém, complementando, revela que:   
 

Não dos que participei, aliás do que não se falou foi da escola nos diferentes países. 
Os Seminários Viajeros reservaram espaço para conhecermos figuras importantes de 
cada país que tratam da educação e visitas a escolas, mas um tanto sem conseqüências. 
Conhecemos prédios, vimos a organização do tempo e espaço, algumas iniciativas de 
participação comunitária, mas os participantes dos projetos nunca foram envolvidos 
em um debate mais centrado na educação escolar como pauta do IIPE. 
 

                                                 
49 A autora do Vol. 1, segundo consta, é docente em educação básica e especialista em Didática das 
Ciências Naturais e Currículo (licenciada em Ciências da Educação e Mestre em Educação e Sociedade 
pela FLACSO/Argentina). Consultora no IIPE-UNESCO/Buenos Aires e na Oficina Internacional de 
Educação (OIE) da UNESCO; além de exercer “cargos na função pública, nas áreas de Currículo e 
formação docente continuada”. 
50 Referente à apresentação de César Coll num Simpósio Internacional sobre “Comunidades de 
Aprendizaje”, em Barcelona (5 e 6 de outubro de 2001), publicado como capítulo 1 da coletânea de textos 
do VI Congresso Nacional de Investigación Educativa, 2003, conforme consta no  Vol. 4. Outro dado a 
ser mencionado é que estudos do PNUD, UNESCO, BIRD, CEPAL, OCDE, Fundação W.K. Kellogg, 
dentre outros também fazem parte desta e das bibliografias dos demais volumes. 
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A presença de Juan Carlos Tedesco sempre deu um tom de austeridade às reformas 
empreendidas na América Latina, aliás, com participação importante da UNESCO. A 
reforma no Chile talvez tenha sido a mais tratada enquanto exposição aos 
participantes da Iniciativa. Mas esta não é toda a informação; não participei de todos 
os encontros51. 

 
Outra questão (relacionada às atividades empreendidas pelo IIPE na formação de 

gestores e às bases teórico-metodológicas que as informaram) que também aparece nas 

publicações, podendo ser apurada na entrevista, foi que a autora do Vol. 1 (Fumagali, 

2004, p. 84) relata que após a discussão do desenho de “linhas de ação” para os 

projetos, os coordenadores locais - que estavam “muito mais interessados e 

preocupados pelo processo de autoavaliação (e de avaliação de cluster) que deviam 

levar a cabo” - propuseram não continuar trabalhando com a denominada “formação de 

competências para a gestão”, mas que passassem então a planejar os próximos 

encontros somente em torno do “desenho da avaliação” (o que teve o aval da equipe 

formadora do IIPE). Segundo Fumagali, isso ocorreu porque a maioria dos 

coordenadores de projetos entendeu que as atividades ligadas à formação estavam tendo 

um “viés empresarial e pouco adequado aos contextos dos projetos”.  

Para a diretora, este caráter de “viés empresarial” no curso de “formação de 

competências para a gestão” se deveu ao fato de que:  
 

O que eles planejaram era a reprodução do que já havia ocorrido em Buenos 
Aires no encontro anterior [ao Seminário de encerramento]; era algo como 
análise transacional e coisas de liderança bem acomodadas à gestão de 
empresas mesmo. Mas não foi aceito porque o encontro deveria tratar da 
avaliação, então se perdia tempo precioso para ouvir as mesmas coisas que já 
haviam sido divulgadas pelo IIPE e que não se aplicavam aos projetos. 

  
[...] Os formadores do IIPE que estavam nesse encontro eram Laura, Nério, Margarita 
e Ignácio. Tedesco era figura só para momentos ilustres de abertura ou 
encerramento. A FK nessa altura já não tinha técnicos assessorando, mas figuras 
igualmente ilustres que nos observavam e também ao IIPE. Eram os responsáveis 
pela Iniciativa na FK. A autoavaliação preocupava os gestores porque era momento de 
sistematizar o que havíamos feito, conquistado, as nossas dificuldades e uma grande 
apreensão pelo que aconteceria no futuro, sem recursos para sustentar parte das 
ações. O IIPE foi contratado para encaminhar a formação, mas o que de fato talvez 
tenha sido a sua maior produção foi a avaliação. 
 
 

                                                 
51 Tedesco, diretor do IIPE/Buenos Aires, comumente escreve os prólogos das publicações deste 
organismo e, também é preciso lembrar que, no que se refere às reformas curriculares traçadas tanto nas 
DCNEM, quanto nos PCN, como o já referido, este especialista é um dos mais citados para tratar das 
bases da redefinição do modelo de ensino condizentes com um certo tipo de “desenvolvimento 
humano/ou local” requerido pelo “paradigma” da inovação da gestão escolar. Deste trecho também é 
preciso ressaltar que a reforma educativa do Chile tratada como um caso exemplar para esta Iniciativa, 
também foi considerada como um “laboratório” das reformas neoliberais nas instituições de ensino.  
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Mais do que uma mudança de pauta dos encontros de formação planejados pelo 

IIPE, as palavras da diretora parecem indicar que as orientações do IIPE sendo 

contestadas (pois o seu “viés empresarial” aparecia logo de saída), apenas adiantou o 

próximo passo previsto em sua programação: ou seja, planejar com os representantes o 

“desenho da avaliação” (já que também foi contratado para isto). Assim, se por um lado 

os representantes não concordavam com tal direcionamento, por outro, a via de 

“resistência” encontrada era mesmo sugerir a etapa seguinte (a avaliação), já que não 

poderiam simplesmente “negar” o que fazia parte de condicionantes para receberem o 

financiamento, caso achassem que devessem fugir às regras.  

Este fato demonstra que a autonomia permitida pelo IIPE aos projetos (tanto 

para participarem, quanto para contestarem), é aquela atrelada à uma programação pré-

fixada por ele (de acordo com a Fundação Kellogg), mostrando-se como uma autonomia 

outorgada (Rosenfield (2004)); seria também outorgada se, por ventura, ao invés da 

“resistência” surgisse uma ação suficientemente criativa para a formação de 

competências em gestão educativas (e/ou empresariais), que pudesse até postergar a fase 

da avaliação, caso fosse apropriada como regra interna, ainda em tal curso. Contudo, 

como a avaliação não deixa de ser interpretada como uma importante fase de 

aprendizagem para a gestão, ela é aceita (pois prevista), fazendo com que a “resolução 

de conflitos” (ou o aparente consenso, que é ideologia, como será discutido adiante) 

aconteça.      

Tal flexibilidade (por que não dizer “curricular”) nos “Planos de ação” dos 

programas planejados pelos especialistas externos favorece, como vimos, as trocas de 

saberes (práticos e teóricos) mencionadas nas publicações e nos relatórios de avaliações 

internas, fazendo com que ganhe força o conceito “comunidade de Aprendizagem”; 

porém, como já abordado, sem apagar as relações de poder entre capital e trabalho, 

explicitadas tanto em posições institucionais ocupadas pelos técnicos (ou pelas “figuras 

igualmente ilustres” da FK que observavam inclusive ao IIPE), quanto no discurso 

proferido. 

Nas avaliações da diretora da EPEMT em relação à atuação do IIPE, a tensão do 

conflito não resolvido (ou latente) aparece novamente, quando assinala, por várias 

vezes, as “diferenças” de uma Iniciativa antes e depois da entrada deste organismo 

internacional. Noutras palavras, segundo a diretora, isso significa dizer sobre uma 

Iniciativa em seu início (em 1998 sob coordenação de Rosa María Torres) e no decorrer 

de 1999 até 2004 (quando de fato acontece o encerramento no Seminário). Ainda sobre 
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o encontro ocorrido no Chile, onde foi proposto trabalhar o “desenho da avaliação”, ao 

relatar se houve ou não redirecionamentos nos projetos, a diretora considera que: 
 
O IIPE entra em cena já no quadro de formação, portanto, no final, quando já não há 
o que ser redirecionado, apenas organizado. As experiências foram redirecionadas 
sim, mas antes do IIPE, pelas técnicas do Grupo da Rosa Torres, que estiveram 
conosco desde a seleção dos projetos. As visitas aconteceram antes da definição dos 
projetos participantes e depois também, no acompanhamento. Aí sugestões eram feitas 
e parte delas utilizadas para redirecionar as ações. Esta fase aproximava as pessoas, 
as técnicas também aprendiam conosco 52. A fase de formação do IIPE teve outra 
marca, aquela do eu ensino e você aprende, porém, houve resistências que fizeram a 
agenda sofrer alterações pela demanda dos projetos. Isso aconteceu no Chile [...] 
[Ainda] A máxima freireana de “fazer com e não fazer para” informa sim o 
ideário da Iniciativa, mas apenas diplomaticamente informou as ações do IIPE.   
 
A interpretação da diretora sobre a segunda fase da Iniciativa (com o IIPE na 

coordenação das atividades) parece ambígua se compararmos com o que apontou 

anteriormente, e o que foi ainda mais ressaltado pelo representante da ONG, ao dizerem 

que os especialistas do IIPE responderam as demandas dos projetos, pois “[...] discutiu-

se o modelo de autoavaliação e houve contribuições de todos os projetos. [...] sem problemas 

porque houve ampla participação das equipes de avaliação de cada projeto”, já que, nos 

encontros, a estratégia era “[...] visivelmente planejada para obter o máximo de participação, 

envolvimento e informação dos projetos” (como o constatado nas narrativas das avaliações 

externas, tal estratégia de formação estava ligada para que os representantes saibam não 

apenas avaliar, mas narrar sobre o “saber fazer” da avaliação).  

No entanto, ao que os dados evidenciam, os acontecimentos no último encontro 

no Seminário avaliativo e de encerramento em Buenos Aires foram determinantes na 

ênfase dada à demarcação das “diferenças” entre as duas fases atribuídas à Iniciativa, 

pela diretora53.  

                                                 
52 Tais redirecionamentos no projeto se referem à fase de elaboração do pré-projeto (tratado no Capítulo 
1), na qual a Fundação Kellogg, dentre as condicionantes para o financiamento, expede as questões 
norteadoras (Ver Anexo 5) para serem respondidas na concepção dos projetos, como parte das orientações 
presentes no “marco de referência” apresentado na “convocação” enviada aos 136 projetos convidados a 
participarem do concurso da FK. É pertinente atentarmos para a utilização dos termos “convocação” e 
“convite” aparecendo como equivalentes tanto nas falas quanto nos documentos. 
53 Complementando com o que o representante de projeto citado diz sobre tal seminário e o encontro no 
Chile: O seminário foi construído, na minha opinião, para que os 14 projetos participassem 
minimamente. Foi um evento político. [...] A sensação que eu tenho do IIPE é que ele já entrou com 
todas as conclusões feitas. Na verdade, para fazer o que eles fizeram, a sensação que tenho, às vezes, é 
que eles nem precisavam conversar com a gente. Por que na cabeça deles já estava fechado o que era o 
seminário, o que era Comunidade de Aprendizagem, o que era avaliar projeto deste caráter. Parece que 
estava tudo pronto. Quer dizer, na verdade o que eu senti é que nós passamos a ser um incômodo, eles 
nos tinham como material de pesquisa, e nós passamos a ser um incômodo por que a gente, de um certo 
modo, a gente reagiu [...] às posturas deles. Nós  protestamos! Teve um seminário [no Chile,] que a 
gente interrompeu. [Houve seminário também no México, em SP, em BH etc]. Esses seminários eram de 
formação de pessoal, e descobrimos que a estrutura vinha se repetindo três, quatro vezes, que só mudava 
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Foi no Seminário propriamente dito que certos questionamentos (ou um mal-

estar generalizado) entre os representantes dos projetos em relação aos especialistas do 

IIPE mais se manifestaram, visivelmente devido à presença de Guiomar Namo de Mello 

como expositora (pela Fundação Victor Civitas), numa das mesas em que dois dos 

representantes dos projetos apresentaram suas avaliações54.  

Nos bastidores deste evento se ouvia rumores decepcionados perguntando-se não 

apenas o porquê da presença da especialista na atividade (mesmo sendo o segundo 

evento da Iniciativa a contar com a sua participação como expositora, e, como citado a 

seguir, mesmo sabendo que ela era contratada para analisar os projetos), mas também 

sobre o porquê do formato oficial dado pelos técnicos àquele evento. 

No referente aos temas abordados no Seminário, aos expositores, à atuação dos 

técnicos externos que acompanharam a avaliação dos projetos (distribuindo as 

publicações no encerramento do evento), o tom da crítica que denota indignação face à 

um envolvimento “asséptico” dos especialistas e dos representantes de governos em 

relação às experiências desenvolvidas vem novamente à tona nas considerações da 

diretora, ao indicar que: 
 
Durante o Seminário no Ministério não foram propriamente abordados temas 
relevantes. Foram apresentadas experiências no estilo de uma vitrine e sem muita 
consistência. A fala de São Paulo [do representante da ONG parceira do Projeto] 
buscou provocar o debate, mas logo percebemos que aquele não era o espaço do 
debate. Quanto aos demais expositores, destaco a fala da Guiomar como sendo 
inóspita, sem identidade, coisas que ela diz em qualquer tempo e lugar. Sequer sabia 
da experiência, apenas re-ajeitou algumas pranchas já desgastadas pelo uso nos “cem 
números” de seminários, palestras... O Governo brasileiro falou sem também 
considerar as experiências. Enfim, cada convidado realizou sua tarefa no modelo 
correto aos olhos dos Governos e da UNESCO-IIPE. 
 
A fala do Representante da ONG era provocadora, não pretendia contar os grandes 
feitos do projeto em São Paulo, e isso foi distinto do que os demais prepararam. Antes 
do Seminário recebemos uma representante da Guiomar em SP para colher 
informações sobre o projeto. A entrevistadora sequer colocava atenção nos relatos que 
fiz e isso ocorreu também com outros de nós. Veja, a Guiomar foi contratada para 
operar uma análise da experiência de São Paulo, porém, nessas condições, ela não 
tomou contato com a experiência, não sabia do que se tratava e para coroar esse 
descaso fez ecoar a idéia de que Projetos bons são os que podem medir e comprovar 
melhora na aprendizagem das crianças e jovens na escola. A iniciativa estava 
exatamente  calcada na idéia de que aprendemos dentro e fora da escola, a vida 

                                                                                                                                               
de local. [...] [Eram dinâmicas com exemplos comerciais], com capacitação em resolver conflitos, [...] 
no final todos eram. 
54 Guiomar Namo de Mello é ex-consultora do Banco Mundial além de, como destacado, ter sido redatora 
das DCNEM e também, na fase final, dos PCN (pelo CNE e SEMTEC). Participou do Seminário 
representando a Fundação Victor Civitas (Grupo da Editora Abril), na qual é diretora executiva e do 
conselho editorial da Revista Nova Escola, publicando numa de suas seções, seus escritos e sugestões 
sobre reformas no ensino. 
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inteira, e a técnica reproduziu a visão restrita dos países quanto à educação para 
todos. Chega a ser desprezível ouvir estas generalidades num momento de socializar a 
riqueza de experiências produzidas nos projetos, cada qual com sua própria 
identidade, cada qual com a presença de atores diversos e igualmente importantes55. 
 

Quanto à reação dos representantes de projetos no evento, a diretora avalia que: 

[...] foi de espanto, de surpresa. Como uma experiência daquelas termina assim, com 
um evento tecno-burocrático, asséptico, em que se busca uma solução homogênea para 
a inovação educacional na América Latina? Minha compreensão daquilo é a de que 
estávamos sendo exibidos como grupo “curioso”, mas que não faria frutificar 
aprendizagens para as políticas governamentais pela baixa capacidade de ser 
replicado dentro das condições e da lógica dos organismos internacionais. 

 

Outro fato é que vários representantes de projetos questionaram a ausência de 

Rosa María Torres no Seminário avaliativo, como se isto também denunciasse algo não 

declarado. Ao ser indagada sobre qual foi a participação da especialista na Iniciativa, a 

diretora da UE refrisa as “diferenças” de perspectivas quanto ao Plano, pois:  
 

Rosa Maria Torres é a idealizadora da Iniciativa. Foi de sua ousadia que nasceu tudo 
isso: conceber comunidades de aprendizagem em experiências locais, que articulavam 
diferentes agências – escolares e não escolares – pregando uma visão ampliada de EPT 
e como real a possibilidade de inovação destas experiências para inspirar políticas 
públicas governamentais. Parece que a visão de Jomtien, defendida por Rosa não teve 
mais espaço na Kellogg e acho que nunca teve no IIPE, pelo menos não 
verdadeiramente. Rosa nos fez acreditar na possibilidade de existência do “Local no 
Global”, mas aquela experiência  fez acreditar na tese contrária: Não há espaço para o 
“Local no Global”. 
 
Em outras palavras, assim como o explicitado nas considerações dos demais 

representantes de projetos, para a diretora da EPEMT: 
 

Uma coisa é a tendência internacional em relação às mudanças da organização da 
oferta de educação escolar; outra coisa é a declaração mundial EPT. É certo que o 
movimento inaugurado pelo IIPE foi o de divulgação do modelo do Banco Mundial. A 
iniciativa Comunidade de Aprendizagem não é o IIPE e ela tentou ser um 
enfrentamento à visão restrita dos governos; essa era a intenção. Os acidentes de 
percurso no projeto – que afastaram a idealizadora Rosa Torres - trouxeram para a 
cena a visão que a Iniciativa quis confrontar e, portanto, o resultado final [referindo-se 
às publicações e ao Seminário] foi bastante coerente com esses acidentes de percurso, 
não foi? .  

                                                 
55 Sobre a apresentação de Mello, a avaliação do representante de projeto brasileiro já mencionado, 
salienta que:  Chamar  [...] a  Guiomar, para falar o que ela falou? Não fazia sentido nenhum [...]: diante 
de tudo que foi produzido, diante de tudo que foi construído de experiência nos projetos [durante quase 
cinco anos], aquelas pessoas lá, elas não tinham nada a ver com o tipo de trabalho que os projetos 
desenvolve[ra]m, com absolutamente nenhum. [...] A Guiomar errou, [...] ela representa tudo que o Brasil 
não quer em termos de educação. Quando eu falo Brasil, eu falo das pessoas que estão adiante, de que 
levam mesmo a tarefa de educar à frente. [...] mesmo aquelas pessoas que tenham a visão mais tradicional 
de educação, com certeza não concordariam com a visão que ela tem. [Ela trouxe] Um trato estatístico da 
coisa, um trato não qualitativo da coisa, um trato extremamente político. [...] Político no sentido de 
defender as ações de um governo de direita, que ela participou. [O que ela] Fez [foi é] justificar. Então 
quer dizer: ela não foi ali para defender nada [...] [para os projetos].  
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A distinção entre estas duas fases da Iniciativa em antes e depois da coordenação 

de Torres nos projetos (supervalorizando o primeiro período identificado como uma 

formação de gestores que verdadeiramente delineava uma “comunidade de 

aprendizagem” concebida por uma “visão ampliada da EPT” tida como inovadora para a 

escola), parece, de algum modo, super-responsabilizar o IIPE por supostos “acidentes 

de percurso” apontados por trazer à Iniciativa a “visão restrita” propagada pelo Banco 

Mundial, sem considerar, por outro lado, a atuação da Fundação Kellogg já no início do 

processo, bem como os vários outros Planos e Iniciativas para a educação sendo 

lançados e relançados de forma superpostas e paralelas pelos organismos nacionais e 

internacionais (porém com metas e objetivos convergentes quanto à medidas 

descentralizadoras), segundo os termos de Torres (2004) - como mostra o Anexo 10. 

Assim, dizer que “Parece que a visão de Jomtien defendida por Rosa não teve mais 

espaço na Kellogg e acho que nunca teve no IIPE, pelo menos não verdadeiramente” parece 

não somente isentar a Fundação Kellogg sobre os direcionamentos dados à Iniciativa 

(como se a contratação do IIPE já não pudesse estar incluída nos Planos da FK, mesmo 

sem isto ter sido revelado para os representantes de projetos desde o início), como 

também não considera (talvez por desconhecimento) que Torres tivesse saído da FK em 

1998 justamente para ingressar no quadro de especialistas do IIPE até 2001.  

Tal fato talvez indique que, trabalhando no IIPE como especialista em educação 

básica e assessora internacional em educação, Torres possa ter continuado a orientar as 

atividades referentes à Iniciativa, bem como os técnicos responsáveis pela formação e 

avaliação, mesmo que indiretamente. Vale lembrar que em 2001 Torres publicou o livro 

Educação para todos: a tarefa por fazer, trazendo os estudos sobre os 

levantamentos da década realizados com base nas reuniões de avaliação efetivadas em 

vários países junto ao Fórum de EPT e pelo IIPE; em tal livro Torres já aponta a EPT de 

Jomtien sofrendo restrições após Dakar. Agora, nada a impede de após se desvincular 

da organização (ou ainda em seu interior, como foi o caso de quando foi afastada do 

cargo de ministra em 2003 por ser considerada de oposição ao governo do Equador) de 

lançar críticas - seja à “visão restrita” da EPT, seja à Planos “superpostos” nos quais a 

EPT nem ao menos é mencionada, ou seja à aproximação da EPT ao Banco Mundial, 

via ODM, pela UNESCO.  

Como tanto nos documentos da Iniciativa, quanto nos relatos de representantes 

de projetos não é esclarecido sobre a contratação do IIPE, duas hipóteses são 

levantadas:  
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 ou o IIPE foi contratado para a realização da avaliação externa por ser considerado pela 
fundação como sendo a agência com mais experiência na área, realizando, inicialmente 
o curso de formação em “competências” de gestão como requisito básico para a 
avaliação - ou já como parte da mesma, pautado pela “resolução de conflitos”(o que é 
de se questionar, pois a FK também possui um amplo estudo de técnicas, instrumentos e 
materiais para orientar a avaliação de seus projetos - elaborados e acompanhados pelos 
seus quadros de especialistas, como mostrou o caso de Torres) 56; 

 
 ou a contratação do IIPE se deu em função das reuniões que ele já vinha realizando com 

os gestores dos países signatários da agenda da “EPT” desde 1990 em função da 
avaliação da década (tendo em vista que a UNESCO foi a agência incumbida de pautar 
a educação para o século XXI por tais bases, com a sua intensa participação) 57. 

     
A segunda hipótese parece ganhar força se considerarmos ainda o referido fato 

de Torres ter ido para o IIPE após o processo seletivo dos projetos. Outra questão 

relacionada a isso está na afirmativa de que “O IIPE entra em cena já no quadro de 

formação, portanto, no final, quando já não há o que ser redirecionado, apenas 

organizado”. Ou ainda, em conexão disto com o que a diretora da EPEMT avalia como 

sendo a função social da escola, tem-se que:  
 
Creio que a função da escola é disputada culturalmente e não há uma coisa definitiva a 
partir da qual caiba afirmar que tais coisas são ou não legítimas. Penso que a escola 
sempre foi a principal agência socializadora e controladora da massa pobre da 
população; a disputa está posta (entre a massa pobre e os interesses nacionais e 
internacionais – tanto os lícitos quanto os ilícitos) e a função da escola também está em 
disputa. O IIPE não conseguiu conduzir a formação para pensar a ação escolar, não 
conseguiu fazer isso com os projetos porque eles [os especialistas] não tinham como 
foco privilegiado a educação escolar e daí a presença de ações bastante variadas. A 
idéia era a de uma comunidade de aprendizagem, do fortalecimento de modos de 
aprender e ensinar para a vida, não para os dados da avaliação externa, nem para 
criar modelos para serem replicados.  
 

Ora, se o IIPE, identificado por representantes de projetos como levando a cabo 

uma versão “restrita” da EPT precisou apenas “organizar” a operacionalização das 

práticas e registrar a sua interpretação quanto às narrativas expressas pelo que 

denominou de “saber fazer”, talvez seja porque os redirecionamentos ocorridos na fase 

de Torres (como técnica da FK) já eram condizentes às reformas educativas 

encaminhadas em direção ao novo paradigma de educação escolar. Todavia, não se 

pode desprezar que, mediando a relação entre especialistas e representantes - muitas 

vezes narradas no livro 1 como situações análogas às de professor-aluno - o “currículo 

oculto” esteve também presente, orientando normas a serem cumpridas sob o manto de 

“troca de saberes” expressa no curso de formação de gestores. 
                                                 
56 Ver as denominadas “ferramentas de avaliação” no site da Fundação W.K. Kellogg (www.kkf.org).  
57 Ver Anexo 12.    
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Desse modo, se formar uma “rede de ‘comunidades de aprendizagem’” a partir 

do “convite à ONGs, universidades e governos locais” para que houvesse “um esforço 

de operacionalização para entrar nas instituições escolares” (como o mencionado na 

reunião do 1º dia do IIPE por um de seus especialistas) foi um dos principais objetivos 

da Iniciativa, não é de se admirar que nos “seminários viajeiros” se reservassem espaço 

tanto para o conhecimento de “figuras importantes de cada país que tratam da 

educação”, quanto para “visitas a escolas” (dentre as quais, as do Chile) - conhecendo 

“prédios, [...] a organização do tempo e espaço, algumas iniciativas de participação 

comunitária” - sem, no entanto, que falassem das escolas nos diversos países. Ou seja, o 

que a diretora traz dizendo que realizaram tudo isto, “mas os participantes dos projetos 

nunca foram envolvidos em um debate mais centrado na educação escolar como pauta 

do IIPE”, pois “não conseguiu conduzir a formação para pensar a ação escolar [...] porque 

eles não tinham como foco privilegiado a educação escolar e daí a presença de ações bastante 

variadas” já revela que a escola em seu novo formato de gestão esteve sim o tempo todo 

presente, porém sob o tratamento de um currículo flexível em plena operacionalização, 

o qual contém, como o mencionado, os “saberes implícitos” operacionais demandados 

por uma “cidadania produtiva”. 

Assim, na organização da Iniciativa pelo IIPE, orientações e redirecionamentos 

já estavam postos e, o perfil dos projetos informados pelas metodologias de tal currículo 

(também outorgando autonomia para as escolas em suas bases legislativas), talvez 

coubessem perfeitamente seja à uma “visão ampliada”, seja à uma “visão restrita” de 

EPT, pois o discurso ambíguo da reforma pautado pela “participação”, 

“descentralização” e “autonomia” permeia ambas as visões (Ver Anexo 13). 
 

Indagação (b): Portanto, em relação aos representantes de projetos referidos, resta saber 
o por quê de qualquer surpresa no encontrar nas bibliografias ou programas das 
publicações, entre os consultores, ou entre os participantes dos eventos, especialistas (ou 
ex-técnicos) do Banco Mundial, ou do BID. Ou seja, sendo a Iniciativa da qual 
receberam financiamento, um desdobramento, como já foi mencionado, da Conferência 
sobre EPT (promovida pelo Banco Mundial, PNUD, UNESCO, UNICEF), parece ser 
previsível de que não seria, historicamente, o primeiro, e nem o último Programa que 
tais organismos do sistema onusiano poderiam estar realizando, naturalmente, juntos, 
ainda que promovendo, simultaneamente, outros Planos já citados, e as decorrências, 
deslocamentos e oscilações resultantes disso, como ressaltou Torres (2004).  
 

Logo, é buscando entender a atuação da UNESCO (e do IIPE) envolvida nas 

relações entre agências internacionais (seja com a CEPAL ou com o Banco Mundial), 

bem como a atuação da Fundação W.K.Kellogg na filantropia empresarial, nas 
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interfaces estabelecidas por influências nas políticas educativas brasileiras, que o tópico 

seguinte trata de apresentar outras evidências que demonstram que, historicamente, tais 

organismos encontram-se interligados por metas e objetivos similares para o campo 

educacional, mesmo que na prática haja divergências quanto aos meios empregados 

para alcançá-los.  

 
3.4. A atuação da UNESCO (e do IIPE) num sistema onusiano e a filantropia empresarial 

 

É no clima político-ideológico do pós-guerra que o sistema das Nações Unidas 

vai sendo desenhado, envolto nas tensões proporcionadas pela denominada “guerra-

fria”. Conforme Paiva & Warde (1992, p. 13), nesse período: 

O desenvolvimentismo dos países centrais refletia-se na periferia levantando esperanças 
de construção de Estados nacionais fortes com industrialização acelerada, justiça social 
(maior eqüidade), democracia parlamentar via mudanças estruturais que decorreriam do 
próprio movimento da economia, com alguma ajuda vinda do plano das idéias. Por isso, 
na definição de “mudanças estruturais” sempre ficou um espaço de ambigüidade que 
permitiu uma eventual leitura socialista.  

 
Se num primeiro momento, a partir de meados dos anos 40, os organismos 

onusianos são criados para reconstruir países devastados pela guerra, gradativamente, 

como efeitos de negociações estabelecidas pelos Estados membros, ampliam os seus 

campos de atuação para os demais países (redefinindo estratégias ao longo do tempo, 

conforme as correlações de forças estabelecidas) e, por solicitação dos mesmos, levam 

empréstimos financeiros e/ou recursos técnico-científicos, fazendo com que 

aumentassem as “esperanças de construção de Estados nacionais fortes com 

industrialização acelerada” até a década de 1970. Posteriormente, no entanto, demandas 

por um Estado minimalista vão sendo apresentadas no âmbito das propostas de reformas 

pelas diversas agências internacionais e nacionais. 

Nesse segundo momento, como demonstram as autoras, o “estruturalismo 

cepalino” como foi traduzido no contexto latino-americano a partir dos anos 1950, 

também não deixou de responder às novas exigências da acumulação capitalista, agora 

marcada pelo neoliberalismo (“mas buscando nuançá-lo de modo a também adaptá-lo à 

América Latina”), quando a CEPAL, juntamente com a OREALC/UNESCO, em 1992, 

lança o documento Educacion y conocimiento: eje de la transformación productiva con 

equidad, no qual destacam (como já apontado na introdução desta pesquisa) a conexão 

entre “educação e conhecimento” como elementos chave que, interligados, formam 
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estratégicas para responder às demandas do sistema produtivo mundial, e do consumo 

de seus produtos, numa sociedade plenamente massificada e administrada.  

Neste documento (CEPAL/OREALC/UNESCO 1992, p. 132), na escola, 

descentralização também é sinônimo de autonomia, no seguinte sentido:  

Uma verdadeira descentralização significa então autonomia, sentido de projeto, 
identidade institucional, iniciativa e capacidade de gestão radicadas [...] sem a 
subjugante dependência burocrática de um organismo central, estarão as escolas em 
melhores condições de responder às exigências do meio e de assumir publicamente, 
diante da comunidade e do país, a responsabilidade dos resultados [...].  
 
Contudo, ao “apresentar a produção e acumulação de conhecimento como força 

motriz do desenvolvimento”, tal documento expressa, segundo Paiva & Warde (1992, p. 

19), uma “nova economia da educação” que, embora muitas vezes trabalhe com o 

conceito de “capital humano”, pouco tem em comum com a qual dominou a cena nas 

décadas de 1950 e 1960: 

A nova economia da educação voltou a se preocupar em medir diferenciais de salário 
por nível educacional por taxa de retorno [...], recuperando a obra de Schultz (1962). No 
entanto, ela tem se concentrado fortemente sobre o retorno de investimento educacional 
cristalizado no conhecimento que produz riqueza ou em entender em que medida a 
produtividade de cada um é determinada não apenas pelo seu nível educacional, mas 
também pelo daqueles que o rodeiam. Trata-se, porém, de capacitação que vai muito 
além do conhecimento específico ou instrumental para abranger a educação em 
sentido lato: atitudes, motivação, capacidade de cooperar e trabalhar em grupo são 
tão importantes quanto o domínio de técnicas e conteúdos. [Grifos meus] 

   
 Em consonância com este documento da CEPAL-UNESCO, em vários outros 

produzidos na mesma década por organismos internacionais onusianos ou não, atuantes 

no campo educacional (como pelo Banco Mundial, UNICEF, OCDE, e também pela 

Fundação W.K. Kellogg, como demonstra o Capítulo 2), encontram-se fundamentações 

confluentes aos mesmos eixos “educação e conhecimento” para o desenvolvimento 

local, a partir dos quais a temática da qualidade do ensino básico emerge gerando o 

debate, por exemplo, sobre descentralização, privatização (declarada ou não), novas 

formas de gestão e de organização curricular (e centralização via sistemas avaliativos), 

o controle social e comunitário das escolas; bem como estimulando uma maior abertura 

a parcerias nacionais e internacionais. Tais temas geradores aparecem em prescrições 

políticas compensatórias e focalizadoras (como as de combate à pobreza; às restringidas 

ao ensino básico etc), sedimentando-se na legislação (como na nova LDB n. 9394/96 e 

nos planos decenal e nacional brasileiros, por exemplo), subsidiando, assim, reformas 

estatais por intermédio da área educativa. 
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Assim, em cada período mencionado, vale acompanhar a atuação da UNESCO, 

como parte do sistema ONU, na elaboração de propostas para a educação, suas 

respectivas associações estabelecidas com o desenvolvimento econômico, observando 

elos de ligação (ou a permeabilidade) dos discursos e dos enfoques dados à educação 

por organismos nacionais e internacionais, destacando os diálogos com a CEPAL e com 

o Banco mundial. 

Desde 1947, a UNESCO promove(u) inúmeras missões de especilistas à países 

membros (devastados por guerras ou não), com levantamentos, pesquisas e 

disseminação de dados coletados sobre os sistemas de ensino (seja em seminários, 

cursos, oficinas, ou por publicações, vídeos, e, recentemente, pela internet), além de 

reuniões com os governos, técnicos, empresas privadas e ONGs, buscando difundir 

consensos, conceitos, estratégias e Planos de ação. 

Sendo definida como um organismo internacional que cumpre o papel de 

“consciência das Nações Unidas” (Evangelista, 2003, p. 99), ou mesmo como um 

“laboratório de idéias” - conforme dados expostos no site www.unesco.org (2004)58 -, 

na UNESCO, a sua “cooperação intelectual para a produção e partilha de 

conhecimentos”, é o que mais se ressalta, pois, segundo o site, ela “tem procurado 

identificar em todo o mundo, experiências inovadoras que visem à melhoria das 

condições sociais, analisando-as e disseminando-as nos diferentes países”. 

Desse modo, suas funções neste início de século XXI, em comparação às 

exercidas no imediato pós-guerra, como consta no site, foram se delineando como:  
 

 Expertise: disponibiliza seu arcabouço técnico aos Estados Membros para suas políticas de 
desenvolvimento e projetos, na forma de cooperação técnica; 

 Produção, transferência e compartimento de conhecimento: adquiridos principalmente por 
meio de pesquisas, treinamento e atividade de ensino; 

 Estabelecimento de padrões: preparação e adoção de instrumentos internacionais e 
recomendações estatuárias; 

 Estudos prospectivos como: quais as formas de educação, ciência, cultura e comunicação 
que queremos para o mundo de amanhã? 

 
 

Outro dado relevante apresentado no site www.unesco.org (2004) é que: 
 
 

A UNESCO é a única agência especializada da ONU que mantém Comissões Nacionais 
nos Estados-Membros. Estas Comissões servem como órgãos de assessoramento aos 
governos. Além disso, os governos mantêm Delegados Permanentes em Paris para 
contatos mais freqüentes com a Organização. [...] possui também uma estrutura 

                                                 
58 Consultado em 02/04/2004. 
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Regional, com escritórios em diferentes partes do mundo e Órgãos Auxiliares (Comitês 
Consultivos e de Assessoramento, Comissões Internacionais, Conselhos 
Intergovernamentais [e também Centros de Estudos e de Documentação etc]). Mantém 
interlocutoras, centenas de organizações intergovernamentais e não-governamentais.  

  
 Considerando continuidades/e rupturas das alianças formadas pelas agências 

internacionais entre si, e destas, com organizações intergovernamentais e ONGs 

(especialmente no período coberto pelas tensões e recomposição de forças internas à 

UNESCO, refletidas pelos países aliados envolvidos na “guerra fria”, como no caso dos 

EUA e da URSS), os temas apontados no Quadro anexado (Ver Anexo 14) buscam 

traçar aspectos na trajetória da UNESCO na área da educação, para, em seguida, 

encaminhar a discussão em direção ao IIPE, seu instituto membro, responsável pela 

avaliação externa na Iniciativa. 

Como é ilustrado no Quadro anexo, desde 1947 a UNESCO, mesmo variando as 

denominações,  trabalha com o “ensino primário” (ou com a “educação fundamental”), 

encaminhando programas para este nível. Sob a perspectiva de uma “educação para a 

integração”, pautada no aperfeiçoamento humano numa “sociedade aberta” condizente 

com suas raízes iluministas (herança não apenas para seu discurso, mas no dos demais 

organismos da ONU ou de seus países membros, refletida na educação 

contemporânea)59, neste período a UNESCO já buscava definir o “nível mínimo de 

educação de base”, como àquela que o conhecimento da leitura e da escrita deveria: 
 
[...] permitir a homens e mulheres levar uma vida plena e feliz em harmonia com a 
evolução de seu meio, de desenvolver os melhores elementos de sua cultura 
nacional, e facilitar-lhes o acesso a um nível econômico e social superior, que os 
ponham em condições de desempenhar um papel ativo no mundo moderno. Assim, 
os programas de educação de base deveriam, integrar-se com os planos nacionais de 
educação combinando-a estreitamente com os planos de [...] valor econômico, mediante 
uma adequada coordenação entre os ministérios interessados (Valderrama, 1995, p. 44). 
 
Segundo este autor, na Conferência Geral (em 1956) recomenda-se a criação do 

primeiro Projeto Principal relativo à extensão do ensino primário na América Latina (no 

qual o Brasil ingressa em 1960, antes da promulgação de sua primeira LDB/61). Este 

Projeto é criado em ocasião da Conferência Regional promovida pela UNESCO-OEA, 

para, além da formação de professores, “[...] proporcionar ensino gratuito e obrigatório 

                                                 
59 Como também verificado no texto de Ianni & Cardoso (1959), como expressão de uma das variadas 
correntes de pensamento que se uniram em Campanha em defesa da escola pública brasileira durante toda 
a década de 1950, travando um intenso movimento pela LDB (n. 4024), promulgada apenas em 1961 
(considerada como uma “conciliação pelo alto”), fixando os moldes da “educação cívica” para a 
segurança nacional e da “educação para o trabalho” como associação direta ao desenvolvimento. Aqui, 
em ambos os eixos norteadores, a educação para a integração social é ressaltada.  
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durante um mínimo de seis anos a todos as crianças sem distinção de raça, cor, religião, 

sexo, situação social ou econômica ou lugar de residência (urbana ou rural)”, 

Valderrama (1995, p. 114).  Conforme o autor (p.107), ainda em 1956, o Colóquio do 

Grupo de trabalho UNESCO-ONU propõe uma cooperação mais estreita na esfera do 

ensino entre todos os organismos especializados da ONU, o que se verifica em toda a 

década de 1960. Nesse período, se intensificam as relações entre a Comissão econômica 

e social da ONU com a UNESCO, como revela a XI Conferência Geral (1960), que 

reafirma o “papel da educação no desenvolvimento econômico e social”, encarregando 

o seu Diretor Geral para conseguir “[...] o maior apoio possível das organizações 

internacionais de financiamento para ajuda à educação nos países menos 

desenvolvidos”.  

 No âmbito deste Projeto Principal, o autor (p. 144) relata que “se tinha cada vez 

mais patente a relação entre a educação e o desenvolvimento econômico e social”, 

sendo este o tema da Conferência que aconteceu no Chile em 1962, organizada pela 

UNESCO, CEPAL, OIT e FAO, culminando na criação de outro órgão, a Oficina de 

Coordenação do Projeto Principal no mesmo país. 

É no ano seguinte a tais encaminhamentos que Valderrama (1995, p. 150) indica 

que a “planificação integral e a administração da educação” transformam-se em temas 

de discussão e ação da UNESCO, devido a sua Conferência Geral de 1962, aprovar a 

criação, em Paris, do Instituto Internacional de Planificação da Educação (IIPE), 

como “um dos primeiros resultados da cooperação entre a UNESCO e Banco Mundial”, 

conforme Evangelista (2003, p. 43). Nesse momento, o autor menciona que foram 

recomendadas aos países membros, ações sobre planificação da educação seguindo 

orientações advindas da referida Conferência ocorrida no Chile. 

A partir disso, nota-se que o tema da “planificação da educação” é recorrente nas 

discussões posteriores, ressurgindo, sobretudo, nos anos 80, e, de forma mais 

contundente, nos contornos do discurso reformista, na década de 1990. Ainda nos anos 

60, constata-se, segundo Valderrama (1995, p. 150), como vão se articulando os 

interesses entre “[...] educadores e economistas [que] coincidiam na necessidade de 

planificar o desenvolvimento da educação à longo prazo [sendo] preciso realizar uma 

ampla investigação, especialmente nos países menos desenvolvidos”.  

 Não é por outro motivo que em maio de 1964, o IIPE/Paris inicia suas atividades 

com a XIII Conferência Geral da UNESCO. Assim, o IIPE: 
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É instalado provisoriamente na sede da UNESCO, e tem como o seu primeiro diretor 
Philip H. Coombs (EUA). Sua missão, além do estudo e a investigação, era organizar 
cursos e seminários destinados a altos funcionários dos Estados membros, 
planificadores da educação e pessoal de direção e execução. Era preciso formar 
especialistas, já que este era um campo donde se escasseavam. [Em conseqüência,] o 
Diretor Geral criou no Setor de Educação [da UNESCO] uma Oficina de Planificação 
da Educação que compreendia uma Divisão de Planificação e Administração da 
Educação e outra de Financiamento (Valderrama, 1995, p. 155-157). [Grifos meus] 
 
Nesta Conferência de 1964, dentre outras questões, também, conforme 

Valderrama (1995, p. 163), se autorizou o Diretor Geral: 
  
[...] a estimular a formação e as investigações sobre a planificação da educação 
ajudando os institutos e centros estabelecidos pela UNESCO e pelas Comissões 
Econômicas da ONU; a cooperar com o Banco Mundial em atividades operativas no 
terreno da educação; a estimular a criação e o funcionamento de Centros Regionais de 
Construções Escolares com especial ajuda aos já estabelecidos; e a preparar uma 
Conferência de ministros de Educação dos Estados Membros da Europa, com o tema do 
ensino superior, em 1966.  
 
[Também,] Se convidou os Estados membros para fomentar o estudo dos fatores 
socioculturais e econômicos do desenvolvimento; a estabelecer, cooperação da 
UNESCO com centros nacionais de documentação sobre Ciências Sociais; a 
impulsionar o desenvolvimento do ensino superior das Ciências Sociais. [...] encampar 
negociações com os Estados membros da África [...]; empreender a primeira parte do 
estudo sobre as principais tendências da investigação no campo das Ciências Sociais e 
humanas; e a levar a cabo, sobre dados estatísticos, a avaliação quantitativa dos recursos 
humanos em cooperação com a OIT e outras organizações interessadas para analisar os 
efeitos sobre a preparação de planos de educação, de ciência e tecnologia, de cultura e 
de informação.  

 
Ainda nesta década, a ONU aprova a criação do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) e, a partir de 1966, UNESCO e PNUD se reúnem em função 

de sua adaptação ao sistema ONU, e a todos os projetos em vigor. Também são 

divulgados os informes da Comissão de Avaliação do Projeto Principal relativos à 

extensão e melhoramento do ensino primário da América Latina que, dentre outros, 

apresentavam os seguintes dados: Aumento do número de matrículas (de 55% entre 

1957 a 1965); Formação de 250 especialistas em planificação da educação; 350 mil de 

empregos criados para os professores (Valderrama, 1995, p. 168). Como tais resultados 

foram interpretados tendo como parâmetros a ação da UNESCO em prol da planificação 

da educação (orientada para o desenvolvimento desde 1962), o autor indica que “[...] os 

economistas e financiadores deviam admitir que ocupavam um lugar destacado tanto 

nos esforços nacionais como na ajuda exterior, reconhecendo que, desde aquele ano, se 

havia feito um grande avanço” (p. 181). 

Enfim, o desfecho da década de 1960, com a Conferência Internacional sobre 

Planificação da Educação de 1967 na sede em Paris (na qual participaram 264 
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representantes de 95 países da ONU, juntamente com a FAO, a OIT, a OMS, o BIRD, a 

UNICEF e várias ONGs), demonstra que “a planificação da educação como parte 

integrante do desenvolvimento geral” (bem como com outros temas como a formação 

docente, apoio para a execução de programas escolares e para a aplicação de novas 

técnicas em educação com a utilização de Programas de rádios e televisão educativos 

etc) vinha para ficar como pauta direcionadora de políticas educativas nos Estados 

membros da ONU, ganhando corpo e amadurecendo, sobretudo, nas décadas seguintes.  

Também foram focos de atenção e de aperfeiçoamento em diversos eventos 

(sedimentando-se nos multifacetados discursos ao longo do tempo e, como os demais, 

ficando para a posteridade dos anos 50 e 60), outros três conceitos considerados 

interligados: o de “educação permanente”, “alfabetização funcional” e “aprender a ser” 

(além da “educação extraescolar”). 

Para Valderrama (1995, p. 181), a “educação permanente”, lançada em 1960 (e 

encontrada na nova LDB/96), é oriunda de discussões entre especialistas da UNESCO, 

nas quais foi concebida como “idéia de adaptar a educação às exigências de um mundo 

em evolução”, ou como “idéia-força” capaz de expressar “o verdadeiro significado da 

educação moderna”. Assim, a “educação permanente” deveria, conseqüentemente, 

“inspirar e resumir todos os esforços de renovação”, sendo a “educação [definida como] 

um processo que [dura] toda vida”. Logo, esta “haveria que chegar a englobar o ensino 

escolar e a universitária em uma síntese que abarcaria o conjunto, figurando também a 

chamada educação extraescolar e a educação de adultos”. 

Em fins da década de 1960 e início de 1970, conforme este autor (p. 196), o 

conceito de “alfabetização funcional” lançado anteriormente, também ganha espaço nos 

debates, pois “se afirmava e se obtinha apoio tanto dos governos como dos meios não 

governamentais especialmente no setor da economia”, sobretudo a partir da Assembléia 

Geral da ONU (1969), que proclama 1970 como o “Ano Internacional da Educação”, 

delegando à UNESCO a coordenação das atividades de suas distintas agências. O 

Diretor Geral desta última definiu este ano, segundo o autor, como “uma empresa de 

promoção: promoção de idéias, de atividades e de normas” para o estímulo de propostas 

inovadoras. Assim, nesta Conferência Geral se autorizou o Diretor Geral: 

[...] a fazer um inventário da experiência adquirida durante o ano internacional da 
educação com o objetivo de precisar os objetivos e as modalidades da educação 
permanente; a intensificar a educação cívica e moral e sua contribuição à compreensão e 
à cooperação internacionais, a respeito dos direitos humanos e da dignidade humana e o 
alcance das idéias de paz; a introduzir nos programas escolares um ensino relativo às 
nações unidas e seus organismos especializados; a estimular a elaboração de modelos 
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adequados de conversão  do ensino escolar em educação permanente; a empreender 
atividades relacionadas com o desenvolvimento e o melhoramento do ensino superior; a 
difundir a informação sobre a experiência adquirida em matéria de alfabetização 
funcional etc. 

 
Em 1972, um dos especialistas da UNESCO remete ao Diretor Geral uma carta 

fechada cujo título era “Aprender a ser”. Segundo Valderrama (1995, p. 207): 

Nesta carta havia a apresentação de um “quadro muito completo sobre a situação da 
educação no mundo”, e assinalava “a necessidade de buscar soluções aos problemas por 
meios inovadores e não por uma simples extensão do que se havia feito até então. Se 
convidou os responsáveis pela educação a considerar a ‘educação permanente’ como 
‘idéia direcionadora’ das políticas educativas nos anos futuros. Havia que superar as 
barreiras que separavam o escolar do extraescolar para chegar a uma educação 
mais ampla e diversa”.  
 
[Em 1973 a “alfabetização funcional” foi definida como:] algo que embasava o marco 
dos objetivos econômicos e sociais até abarcar e integrar os fatos culturais ao tempo que 
se considerava a alfabetização como um momento do processo educativo que convinha 
situar no contexto geral da “educação permanente”. [Grifos meus] 

 
Noutra Conferência Geral (em 1978), dentre os temas continuamente presentes 

nestas sessões de decisão da UNESCO, aparece novamente, segundo Valderrama (1995, 

p. 254), a autorização para o Diretor Geral a prosseguir e estender as medidas 

encaminhadas a promover o desenvolvimento da formação e “a investigação científica e 

tecnológica e o ensino técnico e profissional; bem como o estímulo à elaboração e 

aplicação de estruturas educativas completas; e a melhorar a planificação da educação, 

assim como sua administração e gestão”. Entre 1979 e 1980, a UNESCO coloca em 

prática o seu sistema de avaliação, no qual se enfatiza três aspectos: “[...] atenção à 

sistematização e às práticas existentes nas distintas atividades do programa; avaliação 

global dos temas do programa; e avaliação sucessivas de determinados projetos”. 

 Em 1984, os EUA comunicam ao Diretor Geral sua decisão de retirar-se da 

UNESCO alegando como motivo que havia nela: “[...] tendências na política, na 

orientação ideológica, e no pressuposto da gestão [...] [que] “têm desviado a UNESCO 

dos princípios originais enunciados na Ata Constitutiva”, e que “tem servido aos 

objetivos políticos de alguns Estados membros mais que à vocação internacional da 

UNESCO” (Valderrama, 1995, p. 275). Com tais fatos, verifica-se que, mesmo com os 

EUA não sendo mais um país membro da UNESCO, quando esta não possui algum 

órgão ocupado por representantes deste país, ela é secundarizada pela hegemonia do 

Banco Mundial, nas ações referentes à educação, principalmente a partir deste período, 

como mencionou Torres (2004) ao citar o caso do Projeto Principal de 1979 em diante.  
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Segundo Valderrama (1995, p. 312), após a Conferência Geral (1985), são 

articulados e fortalecidos os programas regionais de alfabetização (na América Latina, 

Caribe e África) e elaborado programa similar para Ásia e Pacífico, além de 

encaminhar, dentre outras atividades:  

[...] o estudo dos planos integrados de educação; mobilização dos recursos internos e 
externos; publicação de um volume de síntese sobre os conteúdos da educação para o 
ano 2000; preparação, em cooperação com a OMS, de um programa de ação educativa 
para a prevenção da SIDA; ajuda na criação, na Universidade de Veneza, de um centro 
regional de informação sobre o ensino de línguas pouco difundidas ou ensinadas na 
Europa; harmonização das atividades de formação; melhoramento da formação inicial e 
permanente; incremento das bases de dados da OIE; preparação para se criar uma rede 
de informação especializada sobre edifícios, materiais e equipes educativas [Educação e 
informática, vinculados ao mundo do trabalho]; desenvolvimento da educação para a 
compreensão, a cooperação e a paz internacionais; extensão e fortalecimento do Plano 
de Escolas Associadas (quase 2150 em 87); ensino com vocação internacional; apoio à 
atividade dos jovens; e ensino dos direitos humanos.  

 
Com a ONU estabelecendo para os anos 90, a alfabetização de adultos, além da 

renovação e expansão do ensino primário, como prioridade, proclamando o “Ano 

internacional da Alfabetização”, a UNESCO, como já referido, junto à seus sócios 

(Banco Mundial, UNICEF e PNUD), realiza, em Jomtien, a Conferência Mundial sobre 

EPT, considerada não apenas por Valderrama (1995, p. 351- 352) como: 
 
[...] um fato fundamental na luta para conseguir a educação básica para todos. [Pois] 
Suscitou uma grande mobilização de interesses, recursos, esforços em cooperação e 
estratégias renovadas nos Estados membros, os organismos de financiamento, as 
organização internacionais e a comunidade educativa de todos os países. As atividades 
de cooperação empreendidas com mais de setenta Estados membros para criar 
organismos interministeriais [...], e com mais de vinte Estados membros mediante 
mesas redondas sobre o mesmo tema, constituem fases preparatórias de ações ulteriores 
como se propunha na declaração aprovada pela Conferência.  
 
[...] no âmbito da educação e o mundo do trabalho, [com] as contribuições 
voluntárias [recebidas dos países membros] foram possível organizar importantes 
atividades como, por exemplo, um estudo de viabilidade sobre iniciação de um projeto 
internacional relativo ao ensino técnico e profissional. As reuniões internacionais, 
regionais e subregionais acerca da educação e o mundo do trabalho manifestaram a 
necessidade urgente de alcançar um melhor equilíbrio no conteúdo da educação, a saber, 
entre a educação em geral e a formação técnica e profissional inicial. [Grifos meus] 
 
Dentre os eventos realizados nesta década, destaca-se o Congresso Internacional 

sobre Planejamento e Gestão de Desenvolvimento da Educação, ocorrido no México. 

Se referindo a ele, nota-se que o autor utiliza o termo planificação tanto associado à 

planejamento, quanto ao termo “gestão”, descentralização etc, não precisando mais 

recorrer à definições mais trabalhadas, pois tal terminologia, neste momento, já se 

encontra sedimentada nos discursos reformistas dos organismos internacionais e 
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nacionais. Para Valderrama (1995, p. 352), as discussões desenvolvidas no referido 

congresso, são consideradas positivas pela ampla participação e cooperação dos 

organismos da ONU, de organismos intergovernamentais e não governamentais 

internacionais, de comissões nacionais e outros organismos, o que se desdobra em 

vários outros eventos durante toda a década de EPT, impulsionando programas de 

educação, por meio de debates pautados por questões chaves como:  
 
[...] política, estratégia, planificação e gestão da educação e, como conseqüência, se 
chegou a um sólido consenso no sentido de que os sistemas educativos corretamente 
administrados são indispensáveis para planificar um desenvolvimento harmonioso e 
sustentável dos recursos humanos. Este consenso gerou a necessidade crescente de 
cooperação internacional centrada no alcance da eliminação de desigualdades na 
educação e principalmente mediante a experimentação e aplicação de diretrizes para 
examinar a política educativa nos países menos adiantados e nos Estados pequenos. 
 
Tais questões são pautas da Conferência Geral (em 1991), em Paris, que 

autorizou o Diretor Geral, dentre outras atividades: 

 
[...] a intensificar a cooperação com outros organismos da ONU, e as organizações 
internacionais governamentais e não governamentais e os meios de comunicação para 
fomentar a alfabetização de jovens e adultos, assim como a educação primaria universal 
de qualidade; a executar o programa “A criança pequena e o meio familiar”; a convocar 
comissão internacional para que refletisse sobre a educação e a aprendizagem no século 
XXI; a melhorar o ensino técnico e profissional nos Estados membros; a elaborar 
estratégias e políticas educativas; a fomentar o planejamento e a gestão da educação; a 
inovação e a investigação em matéria de educação, e a fortalecer a função da UNESCO 
como centro de intercâmbio de informação em matéria de educação.  
 
 [Quanto ao IIPE,] se autorizou ao Diretor Geral a tomar as medidas necessárias para 
seguir garantindo o seu funcionamento, dirigindo um chamamento aos Estados 
membros para que aportaram, renovaram ou aumentaram suas contribuições voluntárias 
(Valderrama, 1995, p. 363). 
 
Assim, em 1992 e 1993, segundo este autor, nos países membros, foram 

impulsionadas “[...] a educação de base para jovens e as mulheres e nas regiões rurais; a 

luta contra o analfabetismo, a adaptação dos sistemas educativos às exigências do 

século XXI favorecendo a reforma e a inovação nos programas; os métodos de ensino e 

a formulação de políticas de educação” – o que seguiu até o final da década. Com a 

avaliação do Programa de EPT em Dakar, África, 2000 (conforme Torres, 2004), os 

demais planos e iniciativas que a seguiram, permaneceram vigentes não apenas no 

momento atual, mas foram programadas até 2017.  

O Quadro 12, a seguir, busca sintetizar linhas de ação do IIPE junto à UNESCO:  
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Como meio de realizar um breve mapeamento sobre a atuação do IIPE-

UNESCO/Buenos Aires na década de 1990, vale agrupar por temática os 26 títulos 

ilustrativos trazidos na contra-capa de cada um dos quatro livros publicados sobre a 

Iniciativa de Educación Básica Comunidad de Aprendizaje, quais sejam:  

 Agrupamento temático I - Competências/profissionalização para a gestão educativa: 
 

1. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa (Diez módulos destinados a 
los responsables de los procesos de transformación educativa).  
2. Projeto de Actualización de Formadores en Gestión y Política Educativa. Módulos. 
3. Directores en acción. Módulos de formación en competencias para la gestión escolar en 
contextos de pobreza. 
4.  El estado de la ensenanza en gestión y política educativa en América Latina. 
5. La implementación del PROEM (Programa Expansión, Mejora e Innovadón en la Enserïanza 
Media) como política educativa en la práctica de la gestión escolar. ∗ 
6. Wata Muyuy: Ciclos de vida en culturas agrocéntricas y tiempos de la escola. Una 
aproximación sobre gestión educativa e interculturalidad en un distrito quechua de Bolívia. 
 
 Agrupamento temático II - Eqüidade e Financiamento da educação: 

 
7.    Equidad y financiamiento de la educación en América Latina.* 
8.    Argentina. Equidad social y educación en los años ‘90. 
9.    Chile. Equidad social y educación en los años ‘90. 
10.  Colombia. Equidad social y educación en los años ‘90. 
11.  Peru. Equidad social y educación en los años ‘90. 
12. El financíamiento educativo en Argentina. Problemas estructurales, soluciones 

coyunturales. 

                                                 
∗  Publicações sobre iniciativas do Banco Mundial, consideradas bem sucedidas para se replicar. 

Quadro 12: Aspectos sobre a atuação do IIPE/UNESCO 

Instituto Internacional de Planejamento e Assessoria em Educação (IIPE) 
(Sede Paris e Oficina Regional de Buenos Aires) 

Objetivos gerais Objetivos específicos 
.Ajudar os Estados 
Membros na melhoria da 
qualidade e eficácia de 
seus sistemas de educação. 

Atividades centrais 
.Formação 

.Investigação 

.Formar técnicos para a planificação e administração dos sistemas educativos para: 
análise, gestão, implementação, monitoramento e avaliação dos seus sistemas 
educativos. 
.Difundir os novos conceitos, métodos, estratégias e técnicas sobre o assunto. 
.Apoiar as instituições e melhorar a administração de rotina, a organização e as 
competências em liderança. 
.Promover um ambiente propicio para tal formação, mediante de: foros de política, 
cooperação e criação de redes a nível internacional. 

Cooperação/Sócios Características Complementares 
.Acordos bilaterais de 
associação com 20 
instituições, criando várias 
redes internacionais. 

.Não oferece diplomas, subvenções ou outro apoio direto a pessoas. 

.Tem criado uma ampla rede para a cooperação internacional. 

.Possui duas oficinas e bibliotecas depositárias na maioria dos países.  

.Seus especilistas prestam serviços e consultorias em todo o mundo. 
Assessorias e Intervenções  

.Assistência técnica na formulação de política + .Análise setorial/identificação de necessidades de setores educativos. 

.Preparação de planos de desenvolvimento e de ação + .Preparação e avaliação de projetos educacionais. 
*Elaborado com dados dispostos no site www.unesco.iipe.br (consultado em 2004). 
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 Agrupamento temático III - Profissionalização docente, democratização do ensino 
médio/superior: 

 
13. Los docentes uruguayos y los desafios de la profesionalización. Informe de difusión pública 
de resultados. 
14.  Magisterio, Educación y Sociedad en el Perú. Una encuesta a docentes sobre opinión y 
actitudes. 
15. Educación media para todos. Los desafios de la democratización del acceso. 
16. La educación secundaria. ¿Cambio o inmutabilidad? (Análisis y debate de procesos 
europeos y latinoamericanos contemporâneos). 
17. La experiência escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en la escola media en Buenos 
Aires. 
18. Dos estudios sobre el acceso a la educación superior en la Argentina. 
 
 Agrupamento temático IV: redes, autonomia escolar, desenho de estratégicas, 
valores organizacionais, inovação em contextos de pobreza, avaliação e opinião 
pública: 

 
19. Ministérios de Educación: de la estructura jerárquica a la organización sistémica en red 
20. Família, libertad y pobreza: Un nuevo híbrido escolar. La experiência de las escolas 
autónomas en Nicarágua. 
21. La formación de directivos de instituciones educativas. Algunos aportes para el diseno de 
estratégias. 
22. Estratégias sistémicas de atención a la deserción, la repitencia y la sobre edad en escolas 
de contextos desfavorecidos. 
23.  Valores organizacionales: un análisis en el contexto educativo.  
24. Educación y nuevas tecnologías. Experiências en América Latina. 
25. Evaluar Ias evaluaciones. Una mirada política acerca de las evaluaciones de la calidad 
educativa. 
26. El papel de los médios de comunicación en la formación de la opinión pública en 
educación. 
  

No âmbito da assistência técnica e financeira destinada à Planos e Iniciativas na área 

educacional, somado aos programas da UNESCO e dos demais organismos 

interncaionais citados, a presença, por exemplo, da Fundação W.K. Kellogg na 

denominada “filantropia empresarial” é bastante significativa, pois, conforme 

informações expostas em seu site www.wkkf.org 60, ela “se transformou em uma das 

maiores financiadoras privadas com doações nos Estados Unidos, América Latina, 

Caribe e sul da África”, desde a década de 1930 (Ver Anexo 15), desenvolvendo 

programas de “capacitação de pessoas, comunidades e instituições, com o objetivo de 

ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas”, sobretudo nas áreas da saúde, educação, 

agricultura e formação de lideranças. 

Num primeiro momento, como suporte para a formação dos profissionais da 

saúde e da agricultura, a  Fundação Kellogg inicia seus trabalhos na América Latina e 

Caribe em 1941 apresentando um discurso que, especialmente a partir de meados dos 
                                                 
60 Consultado em 11/02/2004. 
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anos 80, revela a característica da mudança paulatina do que nomeia como “doações por 

caridade”, para introduzir novos termos que traduzem bem o caráter de sua atuação a 

partir da década de 1990: a de “investimentos em doações (ou em financiamentos) para 

a ‘responsabilidade cidadã’ ” (Ver em Anexo 16 as iniciativas da FK neste período).  

Este segundo momento demonstra o que é encontrado em um dos relatórios do 

BIRD, no qual Garrison (2000, p. 26) indica ser a tendência da filantropia empresarial 

nos anos 90, quando assinala que “a responsabilidade cidadã vai tomando o plano da 

motivação religiosa que caracterizava a caridade tradicional”. Nesse sentido, pautada na 

participação da “comunidade”, e, fundamentalmente, no “protagonismo juvenil”, tal 

repertório - dentre outros termos comumentes necessários serem utilizados como 

linguagem para se obter financiamentos - é encontrado, como mencionado, em 

discursos correntes difundidos pelos organismos internacionais e nacionais.  

No caso não apenas da FK, mas concentrando em seu exemplo, observa-se nos 

dados do site www.wkkf.org (2004) que, de acordo com a perspectiva da “construção de 

consensos” que reflita demandas e bandeiras dos movimentos sociais contemporâneos 

(como no citado caso das ONGs), na lógica de um contexto de racionalização da 

estrutura das instituições estatais (ou das do próprio sistema onusiano), houve (e ainda 

há) um movimento intra-fundação, ocasionando numa constante revisão de propostas, 

que incide na (ou é pressionado pela) reformulação de seus objetivos em função das 

demandas sociais e organizacionais extra-fundação, contribuindo, desse modo, para que 

os objetivos contemplem os desígnios correspondentes à operacionalização e difusão da 

sua “responsabilidade cidadã”, realizando, então, a legitimidade da filantropia 

empresarial, por via de parcerias público-privadas, proporcionando financiamento e 

assistência técnica à projetos. 

Cabe ressaltar que a FK desenvolveu para isto o que denominam de “tecnologia 

social”, incluindo estratégias de avaliação de projetos (Ver Anexo 17 - Estratégias de 

avaliação e tipos de parcerias realizadas).  

Logo, é em função de um repertório construído sob um “arsenal” de palavras 

que difunda um discurso comum, que os objetivos da Fundação Kellogg parecem ser 

revisados (tanto nos anos 80, como em 1998), afinando-se com uma linguagem 

adequada para se dirigir a sujeitos capazes de “resolver problemas” resultantes na/da 

“nova ordem mundial” capitalista, até porque por detrás dos projetos definidos como 

“meros modelos demonstrativos de uma determinada estratégia social” (que possam ser 

demonstrados e transformados em políticas públicas), há sujeitos dispostos a assumir a 
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sua posição de “participantes da comunidade” (como “protagonistas juvenis” ou como 

trabalhadores “voluntários”) à espera de um próximo financiamento de projetos, já que, 

em sua perspectiva, a fundação deve: 

  
Programar atividades ao redor de uma visão comum em um mundo no qual cada pessoa 
tenha senso de valor; aceite responsabilidades para si, para a família, para a comunidade 
e para o bem-estar da sociedade; e tenha capacidade de ser produtiva e ajudar a criar 
instituições responsáveis, comunidades saudáveis e famílias que possam educar e cuidar 
de seus integrantes (site www.wkkf.org, 2004). 
 
Em consonância com esta “visão” – na qual aparece o sentido de uma “missão”, 

em que a fundação busca responsabilizar o “cidadão” na sua, e somente sua, 

“capacidade produtiva” de trazer o “bem-estar” para “si, para a sua família, para a 

comunidade” e, conseqüentemente, para a “sociedade” (sem dizer, por outro lado, da 

desresponsabilização do Estado, pela garantia de seus direitos)61 –, são evidenciados, 

também, outros “olhares” lançados pela Fundação Kellogg sobre as sociedades latino-

americanas, quando os dados no site www.wkkf.org (2004) apresentam as afirmativas de 

que elas devem assumir o desafio para sair do “ciclo da pobreza”, pois podem  

aproveitar a oportunidade surgida devido às recentes transformações em conseqüência 

do “ressurgimento da democracia, do crescimento econômico, [dos] novos mecanismos 

de participação cívica”, além da “maior liberdade de imprensa e aumento das atividades 

filantrópicas [as quais] têm aberto oportunidades sem precedentes para o 

desenvolvimento social e econômico”.  

 Assim, é preciso ressaltar que a “Filantropia Empresarial”, por meio de 

concursos e prêmios direcionados a projetos sociais “inovadores” (financiados por 

empresas e/ou fundações privadas), vem difundindo o conceito de “cidadania 

empresarial”, além de outras ações como as quais criaram em São Paulo, em 1995, 

incentivado pela Câmara Americana de Comércio (AMCHAM) e pela Fundação 

W.K.Kellogg, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), baseado no 

Council on Foundations (EUA), para fomentar/e consolidar o setor das fundações no 

Brasil, também realizando e patrocinando seminários e cursos de treinamento para seus 

membros, bem como fóruns públicos sobre o 3º setor, colaborando na formulação de 

sua Lei - conforme consta no relatório do BIRD (Garrison, 2000, p. 26). 

Junto aos Planos ressaltados por Torres (2004), vale também destacar o 

programa denominado “Pacto Global” (Global Compact),  definido   como   não   sendo  

                                                 
61 Vide premissas e metas no Quadro com estratégias de trabalho da FK em Anexo 18. 
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uma agência tradicional da ONU, mas “uma rede que existe para promover uma 

iniciativa”, na qual no centro encontra-se o Escritório do Global Compact, com quatro 

agências das Nações Unidas (Escritório de Alto Comissariado de Direitos Humanos 

(OHCHR), a OIT, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e o PNUD). Este 

programa foi lançado como proposta do Secretário-Geral da ONU, em 1999, para o 

desenvolvimento de projetos que aproximem as empresas de suas agências, e das 

organizações do trabalho (sindicatos), ONGs e sociedade civil, visando “ações e 

parcerias na busca de uma economia global mais sustentável e inclusiva”, pois: 
 

 Como a “cidadania empresarial” (sinônimo de: “responsabilidade empresarial”, 
“desenvolvimento sustentável”, “resultado triplo” - ou “aliança tripartida”) emergia como 
tendência no mundo dos negócios, porém não existia estrutura internacional para assistir as 
empresas no desenvolvimento e na promoção da gestão global com base em valores 
humanos, criou-se uma, e, a partir do lançamento do “Pacto Global”, centenas de empresas 
e de organizações se engajaram na iniciativa. Os participantes do setor privado representam 
virtualmente todos os setores industriais, comerciais e de serviços, de cada continente. 

 
 Objetivos: Oferecer uma estrutura contextual para encorajar a inovação, as soluções 

criativas e as boas práticas entre os participantes. As iniciativas voluntárias e os sistemas 
reguladores devem se complementar, para incentivarem a ampla adoção da cidadania 
empresarial responsável; bem como buscar efetivar as oito metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) das Nações Unidas (site www.onu.br)62. 

 
Contudo, Arantes (2000, p. 5-6) indica que as “empresas cidadãs” vêm sofrendo 

de uma espécie de “surto esquizofrênico”, declarando-se “organizações não lucrativas!”, 

e também atenta para o fato de que “[...] uma simples cláusula ‘sem-fins-lucrativos’ não 

se torna uma barreira à entrada no mundo dos negócios, podendo representar uma senha 

privilegiada para o seu ingresso”. Assim, segundo esse autor:  
 
[...] a paulatina impregnação pelos usos e costumes da livre iniciativa [no setor público] 
começa pela inocente elaboração e execução de um “projeto” em conformidade com as 
exigências de qualquer financiadora. Tais projetos lidam com fundos escassos sob 
severa vigilância, que [...] não toleram amadorismo, exigem, pelo contrário, um cálculo 

                                                 
62 Para Torres (2004), os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ODM) reduz ainda mais os 
objetivos apontados nas conferências mundiais dos anos 90, entre elas: EPT (Jomtien, em 1990 e Dakar, 
em 2000); Infância (Cumbre Mundial, NY, em 2000); Meio Ambiente (Cumbre da Terra, RJ, em 1992); 
População (Cairo, 1994); Desenvolvimento Social (Copenhague, 1994); Mulheres (Pekín, 1995) e 
Educação de Adultos (CONFINTEA V, Hamburgo, em 1997). Os objetivos até 2005 referentes à 
educação foram: 1. Erradicar a pobreza (extrema) e a fome; 2. Universalizar a educação primária (4 anos 
de escolaridade); 3. Promover a igualdade entre gêneros e a autonomia da mulher; 4. Reduzir a 
mortalidade infantil; 5. Reduzir a uma quarta parte a mortalidade materna; 6. Combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras enfermidades; 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental; e 8. Criar um pacto global para 
o desenvolvimento. Segundo Torres (2004), para a maioria dos países da América Latina, estas metas 
estão muito abaixo não somente das aspirações históricas de nossos povos, mas sim do desenvolvimento 
educativo e social já alcançados. 
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profissional de custo/benefício na previsão do “retorno” do investimento, o qual vem a 
ser, enfim, a transformação do apoio recebido em serviço. Submetido [...] à 
concorrência do programa similar oferecido por outra entidade, que também disputa 
“parcerias” e nichos em “mercados sociais inovadores”, o advogado voluntário dos 
direitos dos sem-direitos, sob pena de não produzir o “impacto [cidadão]” que dele se 
espera, logo estará falando [...] em “público-alvo” e recorrendo a todos os expedientes 
consagrados do gerenciamento dito estratégico. 

 
 
3. 5. A educação escolar e o papel dos especialistas nas reformas políticas 

 

Trazendo elementos sobre a “forma” e a “educação” escolar junto ao contexto 

abordado, busca-se refletir tanto sobre o aparente consenso presente nas reformas 

educativas (o qual deixa nítido o conteúdo ideológico do discurso justificador de 

parcerias público-privadas), quanto sobre suas implicações na função social da escola 

contemporânea.  

Como o conhecido, a forma escolar (denominada por Guy Vicent, 1980) foi 

sendo constituída como produtos de movimentos históricos determinados por campos 

de forças e conflitos ideológicos63.  

Como “razão de Estado”, a escola também foi sendo configurada, mesmo que 

resguardando suas especificidades (e relativa autonomia), segundo o formato de um 

Estado moderno. Saviani (1997, p. 2), com base em Luzuriaga, assinala que no século 

XVIII pode-se caracterizar o “surgimento da ‘educação pública estatal’ quando, sob 

influência do Iluminismo, se trava combates às idéias religiosas, fazendo prevalecer 

uma visão laica de mundo” culminando, com a revolução francesa, na difusão da 

“bandeira da escola pública universal, gratuita, obrigatória e laica,  firmando-se  com 

clareza  o  dever  do  Estado em matéria de educação”  (porém para uma elite).  O 

                                                 
63Abrangendo desde o processo de expansão de escolas cristãs reformadas (sob a influencia protestante), 
em contraposição aos métodos católicos tradicionalmente empregados (criticados como livrescos e 
retóricos), à efervescência social que resulta na revolução francesa em 1789, além das relações que 
envolvem as diversas clivagens sociais pós-revolução - que, não apenas na Europa, são pautadas por 
ideais liberais e republicanos, e que, no século XIX e XX, se revestem no temor/e fim do “fantasma do 
comunismo” e nos desencantamentos da era moderna (com as guerras e os regimes totalitários) 
despontando como ameaça à “ordem natural das coisas”, sem abalar a crença “no aperfeiçoamento 
humano” numa “sociedade aberta” (viés iluminista herança também para o nosso século). Para 
Narodowski (2001, p. 96), o ideal de “um homem novo” para uma sociedade futura - expresso no desejo 
de harmonia, almejando a manutenção/ou transformação (que também pode ser relativa) da estrutura 
social de cada época - e presente na constituição de uma utopia da educação -, é apresentado no discurso 
pedagógico desde o século XVII, porém: “É evidente que o ideal que constitui a utopia da obra 
comeniana – ideal que atravessa verticalmente o discurso pedagógico moderno [e a função social da 
escola] – é aquele anúncio de ‘ensinar tudo a todos’: a pansofia, ideal de igualitarismo no acesso ao saber 
elaborado para o ser humano”. Todavia, “No marco teológico comeniano, o ideal pansófico se vincula 
evidentemente à aproximação a Deus do homem genérico”. Assim, “Em [...] outros tempos, também 
outras serão as postulações utópicas a respeito da pansofia [...]. Não será o Deus comeniano e será a 
democratização, a igualdade, o reencontro do homem com o homem, o socialismo etc”. 
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século XIX desponta-se como o século da “educação pública nacional”, pois, como 

continua Saviani (1997, p. 3): “Efetivamente, é nesse século que se constituem (ou se 

consolidam) os Estados Nacionais que vão se colocar o problema da organização dos 

respectivos sistemas nacionais de educação”. Já o século XX corresponde ao advento da 

‘educação pública democrática’ como efeito da busca pela democratização da educação, 

“seja quantitativamente através da universalização e prolongamento da escola 

fundamental, seja qualitativamente através da difusão dos movimentos de renovação 

pedagógica”. 

Com o formato escolar vai sendo atrelado, ao mesmo tempo, aos moldes do 

Estado e às reivindicações sociais em cada período, a discussão de decorrências disto 

neste início de século XXI, e de como na função social da escola isto se reflete, volta à 

tona, já que a “pansofia” como “ideal de igualitarismo no acesso ao saber elaborado 

para o ser humano” prevalece, porém, sendo alterado em seu conteúdo nos discursos 

atuais pela “renovação da escola”, nos quais “igualdade” torna-se “eqüidade”. 

Retomando o que foi dito acima, de que no século XX há o advento da 

‘educação pública democrática’ (tanto pela “universalização e prolongamento da escola 

fundamental” quanto pela “difusão dos movimentos de renovação pedagógica”), nota-se 

a mudança qualitativa no teor da ideologia referida pelos frankfurtianos, no sentido de 

como os ideais burgueses (de igualdade, liberdade e fraternidade) da revolução francesa 

foram sendo logrados em sua realização, e regredidos à reivindicações políticas cada 

vez mais restritivas, transformando-se, por exemplo, em lutas fragmentadas pelo direito: 

à justiça, à paz, ao salário/ou à greve, ao voto (já denunciando uma democracia formal 

como predominando sobre uma ainda não alcançada democracia plena), e, nos anos 90, 

no direito à educação para todos (entendida como educação básica/com necessidades 

básicas, restringida ainda ao ensino fundamental, numa “visão restrita” - travestida 

como causa do viés econômico, como: da crise fiscal, do corte de gastos públicos, do 

enxugamento da máquina, enfim, dentre tantas outras justificativas para tais políticas). 

Ao relatar nas DCN em 1998 que “temos por responsabilidade balizar [o ensino] 

em marcos de maior justiça, igualdade, fraternidade e felicidade”, com esforço 

doutrinário e “clareza de finalidades, conjugação de esforços e boa vontade para superar 

conflitos, que só a comunhão de valores pode propiciar”, Guiomar Namo de Mello (p. 

419) já nos dá indícios da regressão dos ideais mencionados, pois, segundo os 

frankfurtianos, não existe “maior igualdade”, “maior fraternidade”, “maior liberdade”; 

transformar tais categorias em termos de medida, em si o conteúdo ideológico aparece, 
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como também ele é mostrado na própria “comunhão” a partir destes valores que, sem 

dissimulação, logo de saída, são restritos.  

Outra declaração em que a dissimulação é descartada, já que o caráter ideológico 

das propostas reformistas marcadas pelo investimento na “mudança de paradigmas” se 

coloca em primeiro plano como superação dos conflitos, é quando Mello expõe que a 

educação básica e “O projeto de ensino médio do país está definido [...] em admirável 

sintonia com a última geração de reformas do ensino médio [e demais modalidades de 

ensino] no mundo” (p. 419). Ou seja, trazer isto é também dizer que a função da escola 

é assemelhar-se ao ‘mundo do trabalho’, já que se privilegia as relações estabelecidas 

para a adaptação do novo cidadão formado em seu interior à uma educação permanente 

(traduzida numa educação para a vida inteira), para que haja a integração num mundo 

do trabalho com o seu modus operandi em constante mutação. 

 Indicando esta regressão dos ideais iluministas na estrutura social dos anos 60, 

Marcuse (1982) já revelava que, irracionalmente, em tal transformação qualitativa, 

“novas formas de controle” eram apresentadas na sociedade administrada, na qual:  
 

[...] o trabalho tem de preceder a redução do trabalho, e a industrialização tem de 
preceder o desenvolvimento das necessidades e satisfações humanas. Mas como toda 
liberdade depende da conquista de necessidade alienígena, a realização da liberdade 
depende das técnicas dessa conquista. A mais alta produtividade do trabalho pode 
ser usada para a perpetuação do trabalho, e a mais eficiente industrialização pode 
servir à restrição e manipulação das necessidades. [...] Quando esse ponto é atingido, 
a dominação - disfarçada em afluência e liberdade - se estende a todas as esferas da 
vida pública e privada, integra toda oposição autêntica, absorve todas as 
alternativas. A racionalidade tecnológica revela o seu caráter político ao se tornar o 
grande veículo de melhor dominação; criando um universo verdadeiramente 
totalitário no qual sociedade e natureza, corpo e mente são mantidos num estado de 
permanente mobilização para a defesa desse universo (p. 37). [Grifos meus] 
 

Nesse sentido, abordando o que vinha ocorrendo no “novo mundo-do-trabalho 

tecnológico” (automatizado) em tal período, Marcuse identifica questões bastante 

atuais, as quais são referidas por Rosenfild, Pedrosa, Barroso - de uma certa forma - e 

Popkewitz (ao serem relacionadas à relação estabelecida entre capital-trabalho-educação 

e a ideologia da racionalidade produtiva que permeia o todo social). Discutindo o que 

denominou de “contenção da transformação social”, o autor assinala que: 
 

No capitalismo avançado, a racionalidade técnica está personificada, a despeito de seu 
uso irracional, no aparato produtivo. Isso não se aplica apenas às fábricas mecanizadas, 
ferramentas e exploração de recursos, mas também à maneira de trabalhar como 
adaptação ao processo mecânico e manuseio do mesmo, conforme programado pela 
"gerência científica" (Marcuse, 1982, p. 41). 
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 Numa das tendências constatadas por Marcuse (1982) na nova forma assumida 

pelo trabalho (a qual impõe um “enfraquecimento da posição negativa da classe 

trabalhadora”, ou  a oposição ao estabelecido), nota-se que “o trabalhador está perdendo 

a autonomia profissional que o fez membro de uma classe destacada de outros grupos 

ocupacionais por personificar a refutação da sociedade estabelecida” (p. 45-47), pois:    
 

A mesma organização tecnológica que possibilita uma comunidade mecânica no 
trabalho gera também uma interdependência maior que integra o trabalhador com a 
fábrica. Nota-se uma "sofreguidão" do trabalhador para "compartilhar da solução dos 
problemas de produção", um "desejo de participar ativamente pela aplicação de seus 
cérebros na solução de problemas técnicos e de produção que claramente se enquadram 
na tecnologia".  Em alguns dos estabelecimentos tecnicamente mais desenvolvidos, os 
trabalhadores mostram até um interesse adquirido no estabelecimento - um efeito 
frequentemente observado da "participação do trabalhador" da empresa capitalista.  
 
Com a “gerência e a direção” no modo de trabalho, Marcuse (1982) revela que: 
 
A dominação se transfigura em administração. Os patrões e proprietários capitalistas 
estão perdendo sua identidade como agentes responsáveis; estão assumindo a função de 
burocratas numa máquina corporativa. Dentro da enorme hierarquia das juntas 
executivas e de gerência que se estende muito além de cada estabelecimento até o 
laboratório científico e instituto de pesquisas, ao Governo e ao propósito nacionais, a 
Fonte tangível de exploração desaparece por trás da fachada da racionalidade objetiva. 
A decepção e o ódio são privados de seu alvo específico, e o véu tecnológico esconde a 
reprodução da desigualdade e da escravização. Tendo o progresso técnico por 
instrumento, a falta de liberdade - significando sujeição do homem ao seu aparato 
produtivo - é perpetuada e intensificada sob a forma de muitas liberdades e 
comodidades. A característica novel é a racionalidade irresistível nessa empresa 
irracional, e a profundidade do precondicionamento que molda os impulsos e aspirações 
instintivos dos indivíduos e obscurece a diferença entre consciência falsa e verdadeira 
[...] (p. 49). 

 
Assim, indicando que “esta é a forma pura de escravidão: existir como um 

instrumento, como uma coisa”, Marcuse (1982, p. 49) aponta pistas para a reflexão 

sobre a “retórica da participação” tão difundida no discurso das reformas que trata da 

educação para o trabalho no formato da “sociedade do conhecimento”, ou, mais 

especificamente, traz elementos elucidativos para o questionamento da democracia 

formal estabelecida/ou em fase de implantação nos órgãos públicos “autônomos”, pois: 
 

[...] na realidade, nem a utilização dos controles políticos em vez dos controles físicos 
(fome, dependência pessoal, força), nem a mudança no caráter do trabalho pesado, nem 
a assimilação das classes ocupacionais, nem a igualação na esfera do consumo 
compensam o fato de as decisões sobre a vida e a morte, sobre a segurança pessoal e 
nacional, serem tomadas em lugares sobre os quais os indivíduos não têm controle 
algum. Os escravos da civilização industrial desenvolvida são escravos sublimados, mas 
são escravos [...]. 
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Como para o autor a ideologia decorre do próprio processo produtivo - o que a 

torna basicamente, no dizer de Adorno, “mentira manifesta”, ou, nesse sentido, mais 

ideológica da qual a precedeu - ela revela, segundo Marcuse (1982), os aspectos 

políticos da racionalidade tecnológica prevalecente, já que: 
 

O aparato produtivo e as mercadorias e serviços que ele produz "vendem" ou impõem o 
sistema social como um todo. Os meios de transporte e comunicação em massa, as 
mercadorias casa, alimento e roupa, a produção irresistível da indústria de diversões e 
informação trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, certas reações intelectuais e 
emocionais que prendem os consumidores mais ou menos agradavelmente aos 
produtores e, através destes, ao todo. Os produtos doutrinam e manipulam; promovem 
uma falsa consciência que é imune, à sua falsidade. E, ao ficarem esses produtos 
benéficos à disposição de maior número de indivíduos e de classes sociais, a  
doutrinação que eles portam deixa de ser publicidade; torna-se um estilo de vida. [...] e, 
como um bom estilo de vida, milita contra a: transformação qualitativa. Surge assim um 
padrão de pensamento e comportamento unidimensionais no qual as idéias, as 
aspirações e os objetivos que por seu conteúdo transcendem o universo estabelecido da 
palavra e da ação são repelidos ou reduzidos a termos desse universo. São redefinidos 
pela racionalidade do sistema dado e de sua extensão quantitativa (p. 32). 

 
 Trazendo bases teóricas influentes nesta nova forma de controle social apontada 

(e que, como já mencionado, expande o “chão das fábricas”, atravessando, ainda no 

momento atual, o espaço escolar sob a coordenação de especialistas), também com 

dados que se aproximam dos identificados por Popkewitz em seu estudo das reformas 

educativas contemporâneas nos EUA em fins do século XX, Marcuse (1982, p. 32) 

indica que tal: 
 
[...] tendência pode ser relacionada com uma evolução no método científico: 
operacionalismo nas Ciências Físicas, behaviorismo nas Ciências Sociais. A 
característica comum é um empirismo total no tratamento dos conceitos; o 
significado destes é restringido à representação de operações e comportamento 
especiais. [Grifos meus]   
 

Desse modo, como Horkheimer & Adorno (1985, p. 29) perceberam que na 

ciência moderna “os homens renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela 

fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade [...]”- o que ensejou com o “critério da 

calculabilidade e da utilidade” no esclarecimento, a separação do sujeito e do objeto, do 

conceito e a coisa (já amplamente desenvolvida na epopéia de Homero e que se acelera 

na ciência positivista) - Marcuse (1982) identifica o poder político expresso numa 

linguagem instrumental que exerce a dominação física e mental do indivíduo. Neste, 

segundo o autor, impera uma “consciência Feliz” advinda da “crença em que o real seja 

racional e em que o sistema entrega as mercadorias”, refletindo, assim, um “novo 
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conformismo”, como uma “faceta da racionalidade tecnológica traduzida em 

comportamento social”, portanto: 
 
Na expressão desses hábitos de pensar, a tensão entre aparência e realidade, fato e fator, 
substância e atributo, tende a desaparecer. Os elementos de autonomia [...] e crítica 
recuam diante da designação, asserção e imitação. Elementos mágicos, autoritários 
e rituais invadem a palavra e a linguagem. A locução é privada das mediações que 
são as etapas do processo de cognição e avaliação cognitiva. Os conceitos que 
compreendem os fatos, e desse modo transcendem estes, estão perdendo sua 
representação lingüística autêntica. Sem tais mediações, a linguagem tende a expressar e 
a promover a identificação imediata da razão e do fato, da verdade e da verdade 
estabelecida, da essência e da existência, da coisa e de sua função.  
 
[...] Aqui, a funcionalização da linguagem ajuda a repelir os elementos não-
conformistas da estrutura e do movimento da palavra. [...] Essa forma de linguagem 
milita contra o significado. A característica do operacionalismo - tornar o conceito 
sinônimo do conjunto de operações correspondente - reaparece na tendência 
lingüística para "considerar os nomes das coisas como indicativos, ao mesmo tempo, do 
seu modo de funcionar, e os nomes das propriedades e processos como simbólicos do 
aparato usado para captá-los e produzi-los". Isso é raciocínio tecnológico, que tende a 
"identificar as coisas e suas funções" (p. 92-94). [Grifos meus] 

 
Para Marcuse (1982, p. 94 e 112), este pensamento unidimensional expresso 

“como um hábito de pensar fora da linguagem científica e tecnológica” (mas que, como 

conceitos operacionais que são, “terminam em métodos de controle social aperfeiçoado, pois 

tornam-se parte da ciência da gerência”), acaba por trazer a configuração manifestada por 

um “behaviorismo social e político”. Segundo o autor, nesse universo, palavras e 

conceitos podem coincidir, ou o “conceito tende a ser absorvido pela palavra”, ou seja: 
 

Aquele não tem qualquer outro conteúdo que não o designado pela palavra no uso 
anunciado e padronizado, esperando-se que a palavra não tenha qualquer outra reação 
que não o comportamento anunciado e padronizado; palavra se torna um clichê e, como 
tal, governa a palavra [e] a escrita; assim, a comunicação evita o desenvolvimento 
genuíno do significado. 

 
Assim, Marcuse (1982, grifos meus) expõe que a “funcionalização da linguagem 

expressa uma condensação do significado que tem uma conotação política”, logo: 
 

Os nomes das coisas não são apenas "indicativos de sua maneira de funcionar" mas sua 
maneira (real) de funcionar também define e "fecha" o significado da coisa, excluindo 
outras maneiras de funcionar. O substantivo governa a sentença de um modo autoritário 
e totalitário, e a sentença se torna uma declaração a ser aceita - repele a demonstração, a 
qualificação, a negação de seu significado codificado e declarado. 
 
Nos pontos nodais da locução pública aparecem proposições analíticas autovalidantes 
que funcionam como fórmulas mágico-rituais. Marteladas e remarteladas na mente do 
receptor produzem o efeito de incluí-la no círculo das condições prescritas pela fórmula. 
[...] Substantivos como "liberdade", "igualmente', "democracia" e "paz" 
implicam, analiticamente, um conjunto específico de atributos que ocorrem 
invariavelmente quando o substantivo é pronunciado ou escrito (p. 95). 
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O autor atenta para que nesse “universo de locução pública, a palavra se move 

em sinônimos e tautologias”, mas nunca se movendo “em direção à diferença 

qualitativa”, pois “a estrutura analítica isola o substantivo governante de seus conteúdos 

que invalidariam ou pelo menos perturbariam o uso aceito do mesmo em declarações 

políticas e na opinião pública”. Para Marcuse (1982, p. 96, grifos meus):  
 

O conceito ritualizado é tornado imune à contradição. [...] o fato de a forma 
existente de liberdade ser servidão e de a forma existente de igualdade ser desigualdade 
sobreposta é impedido de ser expressado pela definição fechada desses conceitos em 
termos dos poderes que moldam o respectivo universo da locução. O resultado é a 
linguagem orwelliana familiar ("paz é guerra", "guerra é paz" [ou ainda autonomia é 
heteronomia, ou vice-versa] etc.), que não é, de modo algum, somente do totalitarismo 
terrorista. Tampouco é menos orwelliana se a contradição não está explícita na sentença, 
mas contida no substantivo. [Como:] um Governo despótico chamado "democrático" e 
uma eleição manobrada fraudulentamente chamada "livre" são características 
lingüísticas - e políticas - familiares que em muito se antecederam a Orwell.  
 
Assim, várias questões discutidas por Popkewitz para caracterizar o “discurso da 

reforma” educativa norte-americana (e como o ressaltado, o que comumente apresenta-

se como tendência nos países europeus e nos da América Latina), são constatadas por 

Marcuse (1982) trinta anos antes. Ou seja, tanto na “retórica da participação” ou a do 

“profissionalismo” como novas formas de controle, com uma “fachada limpa” de 

qualquer manipulação científica (traduzida nas reformas atuais pela influência 

behaviorista junto ao construtivismo e à epistemologia cognitiva, também como 

“resolução de problemas”), quanto na linguagem que busca a identificação imediata do 

interesse particular com o interesse geral, estão presentes as características assinaladas 

por Marcuse, como sendo “uma linguagem funcional”, e, radicalmente, anti-histórica. 

Entretanto, Marcuse (1982, p. 96) parece avançar na discussão, ao salientar um 

outro elemento fundamental para a reflexão. Segundo o autor, a disseminação e a 

eficácia dessa linguagem mentirosa testemunha a “vitória da sociedade sobre as 

contradições que ela contém”, assim “estas são reproduzidas sem fazer explodir o 

sistema social” (ou seja, integra o indivíduo ao todo), sendo tornada “um dispositivo da 

palavra e da publicidade”, proclamando tal “reconciliação dos opostos, unindo-os 

firmemente”. Segundo Marcuse (1982, p. 97, grifos meus): 
 
Outrora considerada a principal ofensa à lógica, a contradição aparece agora como um 
princípio da lógica da manipulação - uma caricatura realista da dialética. É a lógica de 
uma sociedade [...] com o domínio tecnológico da mente e da matéria. [...] os opostos 
são reconciliados, tem bases firmes para tal unificação - sua benéfica ação destruidora. 
A comercialização total une esferas da vida antes antagônicas, e essa união se 
expressa na suave conjunção lingüística de partes da locução em conflito. 
 



 

 

173

A unificação dos opostos que caracteriza o estilo comercial e político é uma das muitas 
formas pelas quais a locução e a comunicação se tornam imunes à expressão de 
protesto e recusa. [...] Ao exibir suas contradições como sinal de sua veracidade, esse 
universo da locução se fecha contra qualquer outra locução que se apresente em seus 
próprios termos. E, graças à sua capacidade de assimilar todos os demais termos nos 
seus, oferece a perspectiva de combinar a maior tolerância possível com a maior 
unidade possível. Não obstante, sua linguagem é testemunho do caráter expressivo 
dessa unidade. Essa linguagem fala por meio de construções que impõem ao 
receptor o significado oblíquo e abreviado, o desenvolvimento do conteúdo 
impedido, a aceitação do que é oferecido na forma em que é oferecido.  

  

O universo de locução desta “harmonia das contradições” é, segundo Marcuse 

(p. 1982, p. 100), “constantemente repetido no uso geral; ‘sancionado’ pelos 

intelectuais”, perde “todo valor cognitivo e serve meramente ao reconhecimento de um 

fato indiscutível”: a identificação com a própria realidade vigente. Logo, para o autor 

(p.103), “as tendências correntes da palavra, que repelem essas distinções, exprimem as 

mudanças havidas nos modos de pensar, [...] a linguagem funcionalizada, abreviada e 

unificada é a linguagem do pensamento unidimensional”, no qual “os fundamentos da 

democracia” podem ser “harmoniosamente ab-rogados na democracia”, mostrando que 

“os velhos conceitos históricos são invalidados por definições operacionais atualizadas. 

As redefinições são falsificações que, impostas pelas potências existentes e pelos 

poderes de fato, servem para transformar a falsidade em verdade”. 

 Desse modo, o que Marcuse (1982) define como “possibilidades acorrentadas da 

sociedade industrial adiantada” (como sendo “desenvolvimento das forças produtivas 

em escala ampliada, extensão da conquista da natureza, crescente satisfação das 

necessidades de número cada vez maior de pessoas, criação de necessidades e 

faculdades novas”), segundo ele, encontravam-se (assim como encontram-se hoje), 

sendo realizadas, porém: 
 
[...] por meios e instituições que cancelam seu potencial libertador, e esse processo 
afeta não apenas os meios, mas também os fins. Os instrumentos de produtividade 
e progresso, organizados em sistema totalitário, determinam não apenas as 
utilizações reais, mas também as possíveis (p. 233). [Grifos meus] 

 
Refletindo sobre as possibilidades e limites de autonomia desta sociedade 

unidimensional e repressiva, Marcuse (1982) considera que “a sociedade seria racional e 

livre desde que fosse organizada, mantida e reproduzida por um Sujeito histórico 

essencialmente novo”, pois: 
 

Na fase atual [em 1964] de desenvolvimento das sociedades industriais avançadas, tanto 
o sistema material como o cultural negam essa exigência. O poder e a eficiência desse 
sistema, a completa assimilação da mente com o fato, do pensamento com o 
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comportamento exigido, das aspirações com a realidade, militam contra o surgimento de 
um novo Sujeito. Militam também contra a noção de que a substituição do controle 
prevalecente do processo de produção por um "controle vindo de baixo" significaria o 
advento da modificação qualitativa. Essa noção foi e ainda é válida, onde os 
trabalhadores foram e ainda são a negação e a acusação da sociedade estabelecida. 
Contudo, onde essas classes se tornaram um sustentáculo do estilo de vida estabelecido, 
sua ascensão ao controle prolongaria esse estilo em outro cenário (p. 231). 

 
Para o autor, com o pensamento burguês contaminando toda e qualquer 

sociedade que prevaleça segundo a sua estrutura irracional (ou seja, que insista ver 

“racionalidade” e “harmonia” numa estrutura repressiva), haverá continuidade, então, 

dos fatos que validam a teoria crítica dessa sociedade e de seu desenvolvimento, pois:  
 

[...] a crescente irracionalidade do todo; desperdício e restrição da produtividade; 
necessidade de expansão agressiva; ameaça constante de guerra; exploração 
intensificada; desumanização [mesmo como sendo um novo humanismo]. E todos 
indicam a alternativa histórica: a utilização planejada dos recursos para a satisfação de 
necessidades vitais com um mínimo de labuta, a transformação das horas de lazer em 
tempo livre, a pacificação da luta pela existência. 
  
[Porém,] os fatos e as alternativas existem como fragmentos que não se casam, ou 
como um mundo de objetos mudos sem um sujeito, sem a prática que moveria 
esses objetos na nova direção. A teoria dialética não é refutada, mas não pode oferecer 
o remédio. Não pode ser positiva. De fato, o conceito dialético, ao compreender os fatos 
dados, transcende a estes. Este é o próprio indício de sua veracidade. Ela define as 
possibilidades históricas, até mesmo as necessidades históricas; mas a realização destas 
só pode estar na prática que responde à teoria, e, na atualidade, a prática não dá tal 
resposta (p. 232). [Grifos meus] 

 
Isso porque, para Marcuse (1982, grifos meus), com a realidade humana sendo a 

sua história, as contradições, ou o “conflito entre a dominação perfeita e compensadora, 

de um lado, e, de outro, as suas realizações que permitem a autodeterminação e a 

pacificação” pode, segundo ele, “tornar-se espetacular além de qualquer negação 

possível, mas bem pode continuar a ser um conflito controlável e até produtivo”:  
 

[...] com o crescimento da conquista tecnológica da natureza cresce a conquista do 
homem pelo homem. E essa conquista reduz a liberdade que é um a priori necessário da 
libertação. Isso é liberdade de pensamento no único sentido em que o pensamento 
pode ser livre no mundo administrado - como a consciência de sua produtividade 
repressiva, e como a necessidade absoluta de romper para fora desse todo. Mas 
precisamente essa necessidade absoluta não prevalece onde se poderia tornar a força 
impulsionadora de uma prática histórica, a causa eficaz de modificação qualitativa. Sem 
essa força material, até mesmo a mais arguta consciência permanece impotente (p. 232).  

 
Quanto ao Estado, Marcuse (1982) revela que as perspectivas de contenção da 

transformação oferecidas pela política da racionalidade tecnológica estudada por ele, 

dependeram, em grande parte, das perspectivas do Estado do Bem-Estar Social: 
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Tal fase parece capaz de elevar o padrão de vida administrado, uma capacidade inerente 
a todas as sociedades industriais desenvolvidas nas quais o aparato técnico perfeito - 
montado como um poder separado e acima do indivíduo - depende, para funcionar, do 
desenvolvimento e da expansão da produtividade intensificados. Sob tais condições, o 
declínio da liberdade e da oposição não é uma questão de deterioração ou corrupção 
moral ou intelectual. É, antes, um processo social objetivo na medida em que a 
produção e a distribuição de uma quantidade crescente de mercadorias e serviços 
condescendem com uma atitude tecnológica racional.   
 
Contudo, o Estado do Bem-Estar Social é, com toda a sua racionalidade, um Estado 
de ausência de liberdade porque a sua administração total é restrição sistemática: 
a) do tempo livre "tecnicamente" disponível; b) da quantidade e da qualidade das 
mercadorias e dos serviços "tecnicamente" disponíveis para as necessidades individuais 
vitais; e c) da inteligência (consciente e inconsciente) capaz de compreender e 
aperceber-se das possibilidades de autodeterminação (p. 62). [Grifos meus] 
 
Como este início de século XXI é decorrência da história do desenvolvimento da 

formação burguesa, e de uma estrutura social não menos administrada como a 

mencionada por Marcuse em meados do século passado (já que hoje também, não 

havendo racionalidade para criticar, as coisas estão expostas como “mentira 

manifesta”), encontram-se presentes muitos aspectos revelados pelo autor.  

Se em sua época a automação tendia a alterar a relação de trabalho com a 

utilização da máquina pelo trabalhador, na denominada “sociedade do conhecimento” 

(tão unidimensional quanto a referida por ele) com a informatização e o seu novo modus 

operandis, chegaram também as formas de controle já indicadas por Marcuse, porém 

(ao que Rosenfield, Pedrosa, Barroso e Popkewitz mencionam) de um modo ainda mais 

aperfeiçoado em sua empiria.  

Entretanto, numa sociedade em que objetivamente o trabalho não é mais 

necessário, e com o problema do desemprego apresentando-se como estrutural, 

paradoxalmente, cria-se trabalho sem ocupação (e com ele o trabalhador sem direitos) 

mantido pela “retórica da participação” e do “profissionalismo”, o que tende a tomar 

todos os espaços. 

Porém, assim como para Marcuse (que considerou que o Estado do Bem-Estar 

Social em sua racionalidade foi um órgão expansivo da ideologia técnica respaldando-se 

do método científico positivista e operacional - constituindo-se num “Estado de 

ausência de liberdade”, pois em sua administração e distribuição de serviços as novas 

formas de controle ancoradas no pensamento unidimensional foram sendo exercidas por 

instituições públicas e privadas), atualmente, o Estado continua efetivando tal controle 

político das instituições e das pessoas (para que o denominado “desenvolvimento 

social” aconteça de forma “sustentável” e não menos “harmoniosa”), mas, por outro 
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lado, como o mencionado, nas agendas difundidas principalmente nos anos 90, o seu 

papel vai sendo posto em questão, configurando-se num Estado mínimo, por meio de 

medidas descentralizadoras. Como Paiva & Warde (1992, p. 15) ressaltam: 
 
Contra o gigantismo de caros e poderosos Estados-protetores, agora mais 
insistentemente apontados como Fontes possíveis de diferentes formas de tirania (em 
conseqüência da derrocada do socialismo), pretende-se que as sociedades (ou, como 
diria Marx, o mercado e as classes) se encarreguem autonomamente de resolver 
seus problemas - lançando mão, quando imprescindível, de engrenagens estatais não-
tentaculares. [...] Trata-se de estimular a atividade econômica liberando-a de 
controles, regulamentos, incentivos e taxação. A contrapartida política seria o reforço 
da democracia apoiada numa sociedade civil robusta em suas bases, decidindo 
localmente a respeito de problemas comunais e recusando interferências maiores: a 
comunidade local teria precedência sobre os estados e estes sobre a União, evitando-se 
artimanhas da centralização. Nesse quadro, o associativismo de corte anglo-saxão é 
exaltado com base na democracia: ação consciente, voluntária e solidária [...] 
produziria o bem-estar coletivo. Em oposição ao poder centralizado que se 
autoproclama esclarecido e trata como ignorantes as comunidades locais, ressalta-se o 
papel das instituições locais e as decisões ligadas ao cotidiano. [Grifos meus] 
 
Ora, percebe-se então que nesta sociedade a ideologia qualitativamente é a 

mesma criticada por Marcuse, já que a estrutura objetiva se mantém, irracionalmente, 

estimulando “a atividade econômica liberando-a de controles, regulamentos, incentivos 

e taxação”, conforme assinalado pelas autoras.  

Entretanto, se o Estado, por um lado, após a metade do século XX, vai sendo 

alterado em sua configuração para melhor ajustar as suas instituições aos estímulos 

econômicos, a forma de controle, por outro lado, continua partindo de interesses 

políticos encobertos pela face da dominação econômica. Todavia, não precisando mais 

ser “centralizado” (ou ainda, um “representante” dos interesses burgueses como no 

século XIX), passando essa época, sem nenhuma “roupagem” ele pode ser só 

controlador (ou regulador) já que a dominação expressa pelo capital pode prescindir o 

Estado do que ele era. Ou seja, o Estado não precisa mais investir em infra-estrutura, ou 

ser o responsável, pela educação, saúde etc, pois, com o liberalismo continuando a atuar 

na lógica do mercado - e agora este se mostrando logo de saída - os interesses em jogo 

vem à tona, deixando nítido a farsa da estrutura social engendrada. 

Logo, com a ideologia da racionalidade técnica também neste século XXI não 

sendo dissimulada, o pensamento unidimensional como define Marcuse, transparece nas 

próprias formas de controle contemporâneas. Nesse sentido, como os dados nos 

documentos indicam, o poder do Estado pode ser descentralizado, sem problemas, já 

que ele tem garantia de que a sua racionalidade está presente em todo lugar. Assim, com 
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a racionalidade presente na descentralização sendo a mesma das instituições 

intermediárias do estado, ela é a mesma racionalidade que o poder central teria, logo: 

pode-se delegar o poder, já que no próprio consenso perpassa a ideologia do 

pensamento unidimensional. Isto é, se todos pensam da mesma forma, qualquer decisão 

pode ser tomada, pois os possíveis dissensos já nascem resolvidos, então, delega-se o 

poder, outorgando autonomia. Como mostra Adorno (1972, p. 21): 
 

Hoje ‘ideologia’ significa sociedade enquanto aparência. Embora seja mediada pela 
totalidade, atrás da qual se esconde a dominação do parcial, a ideologia não é redutível 
pura e simplesmente a um interesse parcial; por isso, de certo modo, está em todas as 
suas partes à mesma distância do centro [e acrescenta-se, como vontade geral].   
 
Desse modo, com a transformação técnico-administrativa (em fase de ajustes) 

tendendo a alçar um patamar no qual as instituições (mesmo que desconfortavelmente) 

se autoregulem (ou se automonitorem) por mecanismos de avaliação, pode-se, então, 

descentralizar. No entanto, precisando de garantias demonstrativas de que todos pensam 

da mesma forma, questiona-se aqui, até que ponto o “descentramento” passa a ser 

democrático. Ou seja, ele pode ser democrático se garantir a priori o que se quer, logo, 

pode-se consultar a todos. Neste pensamento unidimensional, a mentira é manifestada 

no conteúdo ideológico das palavras presentes no aparente consenso, compondo um 

discurso no qual, por um lado, forma e conteúdo se separam (pois mostra-se como um 

consenso deslocado, em que forma e conteúdo não se reconhecem, e o conceito como 

categoria transcendente ao existente, tende a perder o significado); por outro lado, o 

objeto aparece já como discurso que representa interesses particulares como sendo o 

geral - conforme apontam Marcuse e Popkewitz. 

Com o discurso reformista sendo demasiadamente repetitivo, “martelando”, 

muitas vezes, termos expropriados dos movimentos sociais e/ou inventando outros que 

também são apropriados pelos mesmos, ele esconde o que não pode fazer, mas, como 

ressaltado por Marcuse, e como o verificado no mal-estar ocorrido no Seminário 

avaliativo e de encerramento da Iniciativa, dialeticamente, aparece como farsa, ou 

como, um aparente consenso. 

O conteúdo ideológico deste discurso reformista também aparece como 

expressão de um aparente consenso nas palavras-chave tanto das publicações do IIPE 

(ou avaliações externas do Projeto) e de seus 26 títulos registrados nas mesmas, quanto 

nos registros sobre a atuação da UNESCO e da FK desde o pós-guerra, trazendo 

referenciais básicos de conceitos e diretrizes difundidas em agendas propostas para 
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reformas educativas. Se nas políticas educacionais desde o final do século XX, a 

utilização dos termos como competências, gestão, eqüidade, financiamento, rede, 

profissionalização docente, democratização do ensino médio/superior, autonomia 

escolar, desenho de estratégicas, valores organizacionais, inovação em contextos de 

pobreza, avaliação e opinião pública, se intensificaram, os conceitos de “educação 

permanente”, “alfabetização funcional”, “aprender a ser” (e em sua nova tradução 

juntamente com o “aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a conviver”), 

também demonstraram a sua pertinência no discurso da reforma, pois parece atender as 

novas demandas para a formação do “cidadão produtivo.” 

Com este repertório aliado a outros termos como democracia, cidadania, 

solidariedade, comunidade e participação (pela “sociedade do conhecimento”), parece 

que o peso dado ao papel dos especialistas estabelecidos em “comunidades epistêmicas” 

(ou destes empenhados em constituir “comunidades de aprendizagens” junto aos 

governos e movimentos sociais) é cada vez maior, porém limitado por parâmetros 

institucionais, já que, segundo Haas (apud Melo & Costa, 1995, p. 99), apesar da 

coordenação de idéias e de redes de atores, bem como da combinação de valores e de 

conhecimentos técnico-científicos nos atores na “produção” de consensos:  
 
[...] as idéias de uma ‘comunidade científica’, [somente] tendem a ter difusão 
supranacional quando emergidas em organizações internacionais ou em várias estruturas 
de Estado, o que permite pensar que as trajetórias das agências multilaterais e de 
cooperação técnica se superpõem à história intelectual de "comunidades 
epistêmicas". [Grifos meus] (Ver Quadro 1). 
 
Por outro lado, tais “especialistas imbuídos da autoridade científica em áreas de 

interesse político ou de cooperação técnica”, segundo os autores (p. 99), podem:  
 
1) elucidar as relações de causa e efeito e proporcionar conselhos sobre resultados 
prováveis de vários cursos de ação; 2) iluminar a natureza das interligações complexas 
entre assuntos na cadeia de eventos que podem proceder do fracasso de uma ação 
tomada ou da instituição de uma política específica; 3) ajudar a definir os próprios 
interesses de um Estado ou facções dentro dele; 4) formular políticas.  
 
Outro elemento relevante apontado por Melo & Costa (1995, p. 98) é que, como 

se sabe, o papel de especialistas no mundo moderno e a relação entre saber e poder, 

inclusive no plano internacional, é antiga, porém: 
 
A utilidade do conceito de “comunidade epistêmica” para o entendimento de como se 
operam processos de formação de agenda e difusão de conhecimentos em escala 
internacional [dá] ênfase não apenas no papel de especialistas e burocracias 
especializadas com forte ancoragem no conhecimento técnico-científico, mas, 
sobretudo,  nos aspectos relativos à produção de consenso como base para a 
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coordenação de políticas na área internacional. A intensificação de interdependências 
em um mundo globalizado tem conferido grande centralidade ao papel do consenso em 
certas áreas.  

 
Para o estudo do aparente consenso entre os parceiros, revelado nos depoimentos 

da diretora da EPEMT (e nos de outros representantes de projetos participantes da 

Iniciativa) sobre as avaliações externas, bem como sobre o Seminário referido - enfim, 

sobre a divisão de trabalhos realizada entre os especialistas dos organismos 

internacionais de financiamento e de coordenação técnico-pedagógica -, vem à 

superfície um outro dado curioso a ser explorado, como evidencia o seguinte relato da 

diretora: 
 

[...] penso que o fato de alguns técnicos do IIPE terem ido para o Governo 
influiu para conceber este modo [“oficial”] de encerramento [do Seminário]. As 
experiências escolhidas para exposição estavam ligadas à importância política 
dos projetos e muito provavelmente à capacidade dos expositores. Isso em 
relação aos companheiros da Iniciativa. Quanto aos representantes dos 
governos não tenho idéia, mas é claro que a escolha foi política.  
 
Tal referência sobre o fato de técnicos do IIPE ocuparem lugar no quadro de 

funcionários do governo argentino ter influenciado na concepção do modo de 

encerramento do evento avaliativo da Iniciativa, parece trazer para um caso concreto, 

termos utilizados num estudo realizado por especialistas da UNESCO, Braslavsky & 

Cosse (1997), no qual indicam três atores participantes das reformas dos anos 90: “os 

analistas simbólicos”,  os “trabalhadores simbólicos” (ou “intelectuais reformadores”) e 

os “pedagogos reformadores”. No caso dos técnicos que vão para o governo, estes são 

denominados pelos autores (p. 5) de “intelectuais reformadores” já que: 
 
 
[...] os analistas simbólicos tenderiam a promover a elaboração de políticas de Estado 
que perdurem para além das gestões de governo, não apenas por uma questão de 
convicção sobre suas necessidades, mas também [...] porque esse tipo de política seria 
mais conveniente para a manutenção e ampliação de sua influência. Tanto no espaço da 
elaboração, condução e implantação de políticas educativas do Chile, da Argentina, do 
Uruguai, do Brasil e [...] do México, como de outros países encontram-se, em certo 
grau, esses “analistas simbólicos”, dos quais, um dos grupos pode ser denominado 
“pesquisadores, ou intelectuais reformadores”. [...] As ONGs, os organismos regionais e 
as instituições e federações privadas se beneficiaram grandemente da situação. [...] pelo 
fluxo de recursos que receberam, mas, em segundo lugar, porque as exigências de 
qualidade e universalidade de alguns de seus financiadores constituíram um impulso 
adicional para uma necessária renovação do pensamento latino-americano em termos de 
níveis de análise, paradigmas e propostas de transformação, assim como para o 
surgimento de um perfil de funcionários simbólicos que, em muitos casos, logo se 
inseriram nos organismos estatais como “intelectuais reformadores”.  
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Logo, tais afirmativas parecem poder dissipar (de alguma forma) os 

estranhamentos e questionamentos lançados pelos sujeitos apontados aqui, pois tanto os 

especialistas da UNESCO (e do IIPE) - ou de qualquer organismo multilateral - por 

serem subordinados à instituição a que pertencem, dispõe de limites em seus 

movimentos e discursos, quanto, arrisco dizer que, as instituições, desenhadas por tais 

especialistas, sendo alicerçadas pelo jogo político administrativo e financeiro ao longo 

de sua trajetória (bem como pelas correlações de forças estabelecidas inter, intra e entre 

organismos), também sofrem limites. Porém, ao que os frankfurtianos demonstram, o 

maior dos limites é a própria regressão do esclarecimento, pois insiste em se manter a 

dominação como econômica, sendo que já poderia se discutir politicamente em favor do 

esclarecimento, mas como recusa do existente. Enquanto isso não acontece, não é de se 

estranhar o fato de que a UNESCO é secundarizada pelo BIRD, ou que, em seus 

eventos estejam presentes especialistas deste organismo, pois a economia continua 

tomando as faces da dominação que é política, e a ideologia técnica, nesse sentido 

continua a atuar, sobretudo pela linguagem estabelecida pelos canais de comunicação 

abertos pela “união dos opostos”.  

Sendo as metas da atuação da Fundação Kellogg na América Latina e Caribe 

“disseminar estratégias para romper com o ciclo da pobreza”, desenvolvendo 

conhecimentos e práticas pelo “Acesso à Tecnologia da Informação; Desenvolvimento 

de Liderança; Fortalecimento Institucional, de Alianças e da Responsabilidade cidadã”64 

- também convergentes com o campo de atuação das agências internacionais citadas 

desde os anos 90 (para não dizer desde o pós-guerra), e com os ideais refletidos pelo 

documento da CEPAL-UNESCO e da Declaração de Jomtien -, variados aspectos no 

processo de desenvolvimento da Iniciativa Educación Básica Comunidad de 

Aprendizaje parecem, assim, revelar o que Martins (1999) denomina de “política do 

conhecimento”, sedimentando-se, pragmática e abstratamente, como eixo condutor 

passível de ser difundido como agendas, e implementado nos países requisitados a 

promover reformas educativas.  

O que também pode ser constatado nas atividades desenvolvidas por tal 

Iniciativa no intuito de se disseminar novas formas da gestão escolar e agendas 

descentralizadoras (indicado novamente por Martins (1999, p.81) - bem como por 

Peroni & Adrião (2004) - e valendo para a contemporaneidade), é que a busca de coesão 

                                                 
64 Dados extraídos do site www.wkkf.org  (em 11/02/2004). 
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social e de legitimidade que forneça as bases mínimas de estabilidade política na década 

de 1990, passa pela incorporação de determinadas reivindicações (ou pautas mais 

recente das manifestações sociais) nos discursos e programas de governos e instituições 

oficiais (e de agências internacionais), financiadoras e/ou definidoras de políticas 

educativas.  

Ainda sobre tais componentes norteadores e caracterizadores do discurso 

revelado pelas propostas, ao citar um documento publicado em 1995 com 

encaminhamentos que o governo de FHC daria para a educação básica (no qual a 

LDBEN/96 é evidenciada por “sua flexibilidade, seu minimalismo, e sua adequação ao 

mundo moderno”), Moraes (2002, p. 52) afirma que: 
 
O governo, ao [...] incorporar, na legislação, algumas bandeiras do movimento de 
educadores consolidadas nos anos 80, ceifou-lhes a fecundidade, adulterou o sentido 
original de seu conteúdo. Para essa empreitada discursiva concorreram renomados 
intelectuais de expressiva participação na construção da proposta dos educadores na 
década anterior. Em suma, o consenso construído nos anos 80 serviu de alicerce para os 
novos consensos dos anos 90. [...] [Porém,] Tornava-se imprescindível ressignificá-los: 
capacitação de professores foi traduzida como profissionalização; participação da 
sociedade civil, como articulação com empresários e ONGs; descentralização como 
desconcentração da responsabilidade do Estado; autonomia como liberdade de captação 
de recursos; igualdade como eqüidade; cidadania crítica como cidadania produtiva; 
formação do cidadão como atendimento ao cliente; a melhoria da qualidade como 
adequação ao mercado e, finalmente, o aluno foi transformado em consumidor.  
 

Avançando na análise desse contexto (e aproximando-a novamente de Marcuse 

(1982)), Arantes (2000, p. 6) considera que na civilização moderna, com a possibilidade 

do nascimento e fim do socialismo, criou-se, a partir de seus ideais, uma espécie de 

“filtro político-semântico”, repertoriado tanto pelos movimentos de esquerda, quanto 

pelos de direita, já que, de fato, “fala-se a rigor a mesma língua”, porém, “com sentidos 

opostos”. Logo, segundo ele, o desentendimento refletido em parcerias público-privadas 

não poderia ser maior, ou a cooperação, mesmo que eventualmente, só pode se dar por 

um equívoco. Para Arantes (2000, p. 16), tal “convergência antagônica”, desnorteante, 

resulta numa permanente disputa dos sentidos das palavras, em torno das quais se 

concentra boa parte da luta política, pois: 
 
 [...] “direito” tornou-se privilégio, em detrimento dos “excluídos”; sujeito de direitos, 
usuários de serviços; destruição social virou sinônimo progressista de “reforma”; 
“cidadania”, mera participação numa comunidade qualquer; “solidariedade”, filantropia; 
“bens públicos”, interesses agregados de grupos sociais; “desempregado”, indivíduo de 
baixa empregabilidade; “parceria”, sempre que a iniciativa privada então com a 
iniciativa e o poder público com fundos etc. De fato, um “espantoso deslize semântico”.  
 



 

 

182

Como é visível a concentração de renda cada vez maior, e que há um grande 

número de pessoas sem emprego (já que extingue-se postos de trabalhos que não serão 

mais repostos devido aos mesmos avanços tecnológicos), a contradição é clara, como o 

especificado por Marcuse, na própria linguagem funcional, na qual o fosso entre 

verdade e mentira fica exposto, e até fundido numa mesma palavra, mas sem significado 

transcendente.  

Segundo os frankfurtianos, a aderência ao discurso reformista que mistifica a 

realidade por uma “sociedade do conhecimento”, se dá não mais pela racionalidade da 

ideologia, mas pelo que a economia nela encoberta: se dá pela irracionalidade desta 

ideologia, por mecanismos psíquicos que agem, segundo a ilusão alimentada pela 

propaganda. Em outras palavras, adere-se pela fragilidade do pensamento que é 

desenvolvida pela “semiformação”. Portanto, se o trabalho não é mais tão necessário 

como era, o que significa ter uma escola preponderantemente preocupada em voltar o 

indivíduo ao trabalho? Qual objetivo da escola contemporânea?  

Tendo em vista que a formação dada na escola não é só para formar mão de 

obra, mas também para a integração do indivíduo, como cidadão produtivo, no 

enfrentamento constante dos ajustes de incorporação e descarte do trabalhador - ou até 

para a utilização do tempo que seria livre numa “educação” permanente (para a vida 

toda) estando a serviço de seu próprio consumo na luta árdua pela sobrevivência, o qual, 

paradoxalmente, o mantém ainda preso ao sistema produtivo -, constata-se  o que não 

pode ser escondido: a busca pela coesão social pela ideologia do trabalho, ou seja, da 

integração no todo, num sistema coeso e produtivo. 

Assim, a contradição neste início de século é visível e não há mais nenhuma 

expectativa que possa superá-la nessa sociedade, já que vale a questão: educar para a 

democracia, mas qual? Não se indaga que a democracia formal é um engodo, pois está 

permeada pela lógica produtiva. Por fim, regride o que é prometido como plenamente 

autônomo: o pensamento crítico e o indivíduo como sujeito. Aqui, teoria e prática 

sofrem da mesma separação expressa na formação burguesa entre corpo e mente, já 

explicitada pelos frankfurtianos; então, a função exercida pela escola, não deixando de 

trazer a marca da regressão, indica, em outras palavras, a “semiformação” em vigor.  

Para o contrário disto, Adorno (1972, p. 146-147) aponta que: 

La formación tenía que ser lo que tocase – puramente como su propio espíritu – al 
individuo libre y radicado en su propia conciencia, aunque no hubiese dejado de actuar 
en la sociedad y que sublimase sus impulsos; e implícitamente se la tenía por condición 
de una sociedad autónoma: cuanto más lúcido fuese el singular, más lúcido sería el todo. 
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Como não seria genuinamente desta sociedade o que prevalece como negação 

desta formação, ou como uma “semicultura”, Adorno (1972) revela que:  

[...] contradictoriamente, su relación con una praxis ulterior aparecía como una 
degradación a algo heterónomo, a medio de descubrir ventajas [...]. En la idea de 
formación está necesariamente postulada, si duda, la de una situación de la humanidad 
sin status ni explotación, y tan pronto como rebaja algo esta otra idea ante el regateo y 
se envuelve en la praxis de los fines particulares – a los que se honra un trabajo 
socialmente útil – peca contra sí misma: pero no se hace menos culpable con su pureza, 
que pasa a la ideología. En la medida en que en la idea de formación resuenan 
momentos de finalidad, éstos deberían, de conformidad con ella, capacitar en cualquier 
caso a las personas singulares para mantenerse razorables en una sociedad razonable y 
libre en una sociedad libre; e incluso, de acuerdo con el modelo liberal, talo cosa habría 
de conseguirse del mejor modo posible cuando cada uno estuviera formado para sí 
mismo. Y cuanto menos honor hagan a esta promesa las circunstancias sociales, en 
especial las diferencias económicas, tanto más enérgicamente prohibido estará pensar en 
las relaciones de finalidad de la formación cultural: no se osa tocar la llaga de que ella 
sola no garantiza una sociedad razonable, ni se quiere soltar la esperanza – desde 
un principio engañosa – de que podría sacar de sí misma y dar a los hombres lo 
que la realidad les rehusa. El sueño de la formación – la libertad del dictado de los 
medios y de la testaruda y mezquina utilidad – se falsea una apología del mundo que 
espta arreglado siguiendo aquel dictado: en el ideal de formación que la cultura erige 
absolutamente se filtra lo problemático de la cultura (p. 147). [Grifos meus] 
 
Logo, o autor indica que, na verdade, são os supostos reais de autonomia que o 

conceito de formação cultural conserva ideologicamente, e, assim como indicou 

Marcuse, com a união dos opostos, Adorno (1972) assinala que “justamente por ello se 

aproximan mutuamente las consiencias de las distintas clases”. Nesse sentido: 
 

Así, pues, la totalitaria figura de la pseudoformación no puede explicarse simplemente a 
partir del mejor potencial: el que el estado de conciencia postulado en otro tiempo en la 
sociedad burguesa remita por anticipado a la posibilidad de una autonomía real de la 
vida propia de cada cual, posibilidad que la implantación de aquél a recharzado y que se 
lleva a empellones a ser mera ideología (p. 150-151). 
 
Todavia, na própria integração entre classes sociais distintas, Adorno (1972) 

revela que é exposto o que aparentemente se esconde, pois:  
 
[...] el velo de la integración, principalmente en las categorías de consumo, y persistente 
dicotomía dondequiera que los sujetos choquen con antagonismos de interesses 
fuertemente establecidos. [Asim,] [...] Puesto que la integración es una ideología, es 
también, como ideología, desmoronable (p. 151). 
 
Caso a crítica não ocorra, o autor aponta a história como dominação contínua, 

passando de uma heteronomia a outra, na qual a “semiformação” carrega consigo a 

“semidemocracia”, lembrando que ambas remetem à mesma “semicultura”. Para 

Adorno isto pode colocar à mostra o quê não é discutido politicamente, mas apenas com 
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a primazia do fator econômico justificador e alienante da dominação do corpo e do 

pensamento, da teoria e da prática, das palavras e das coisas. Assim, o pensamento 

dialético por uma sociedade emancipada poderia nascer somente a partir da consciência 

da cisão ocorrida desde os primórdios do desenvolvimento desta formação que 

deformou o pensamento, sobretudo no capitalismo avançado das sociedades industriais. 

Porém, enquanto as condições objetivas da sociedade impedem isso, a crítica 

fica limitada aos aspectos exteriores à própria cultura, enfraquecendo-se, pois acaba não 

se dando conta da contradição inerente ao discurso que, em última instância, ao avançar 

na crítica, regride aderindo ao mesmo, sendo contaminada pela ideologia técnica. 

Assim, a crítica, mesmo se lançando em direção ao objeto, já o perde, regredindo para 

uma busca impotente. Talvez isto fique explícito nas seguintes avaliações da diretora, 

demonstrando, de forma mais delineada, as ambigüidades e contradições que tal “união 

dos opostos” (configurada pelo “deslize semântico” apontado por Arantes) agrega como 

características no discurso da reforma: 
 

 Ao ser questionada sobre se com o conjunto de políticas reformadoras dos órgãos 
estatais dos anos 90 e início de século, a escola de fato está mais propicia à construção 
autônoma e democrática, ou ainda, sobre de qual autonomia e democracia na escola 
pode-se falar quando se relaciona tais políticas ao contexto histórico, político, sócio-
cultural e econômico configurado pela correlação de forças presentes nas variadas 
esferas/e grupos de poder (no âmbito das relações travadas entre o local e o global), a 
diretora da EPEMT revela que: 

 
[...] Minha experiência na escola tem feito ver que para os governos nós não existimos, 
somos números apenas. Não os interessa se há uma inovação aqui ou acolá; os 
governos estão ocupados com outras coisas e não sabem ou não conseguem reservar 
espaço para o local no global. Assim, as escolas são anônimas; o que fazem ou deixam 
de fazer só importa nos resultados do SARESP. Tenho também outra tese, essa bastante 
grotesca, mas que vem sendo corroborada nacional e internacionalmente como 
pudemos ver em Buenos Aires: “Pobres brotam”. Se brotam não é necessário investir 
neles, apenas controlá-los para manter a tranqüilidade pública. Eles servem apenas 
para justificar as necessidades de investimento, mas de fato não importam. Importa sim 
continuarmos a ter demanda para a UNESCO, para o IIPE, para um sem número de 
ONGs que cuidam dos miseráveis. Enquanto houver índios, mulheres e negros 
discriminados, meninos e meninas de rua, delinqüência, uma grande indústria se 
mantém em nome da justiça social e da filantropia. Tudo pela “paz mundial”, não é? 
 

 Respondendo no mesmo sentido a questão sobre qual a sensação de quando foi se 
aproximando o término do financiamento, pois os trabalhos do Projeto continuaram, a 
diretora afirma que foi: 

 
O sentimento de abandono, [pois] por um lado, sabemos que os Governos não têm 
olhos para as escolas como espaços de autonomia. Só existe o que a matriz deseja que 
exista. Dinheiro só para os projetos do governo, os da escola nem interessa saber se 
existem. Então, algum desalento, mas ao mesmo tempo aprendemos a sobreviver e a 
fazer alianças. Elas nem sempre substituem a responsabilidade governamental que 
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compreendemos, é necessária, porém nos oferece um sentido de maior liberdade – 
tanto para sofrer quanto pra sermos felizes. Muito mais gente hoje sabe se relacionar 
com outras instituições, estabelecer alianças, aprender e ensinar coisas, apresentar 
projetos para entidades financiadoras e assim, vamos seguindo. 
  

 Ao ser indagada sobre qual o maior ganho para a escola com as parcerias internas e as 
externas, se houveram perdas (considerando a curto e/ou a um longo prazo), e se, o 
que foi realizado poderia ter acontecido sem o aparato montado pela FK e pelo IIPE, 
já que haviam projetos no interior da escola já em andamento, mesmo sem a verba da 
FK, a diretora da UE diz o seguinte:  

 
Avalio como ter havido apenas ganhos: de aprendizagem, de recursos, de ampliação do 
nosso conhecimento sobre educar em contextos de pobreza na América Latina e 
principalmente sobre como pobres são importantes para a economia e para as 
agências internacionais – a “filantropia” institucional e internacional. [Contudo,] O 
mais importante ganho foi poder reconceituar a idéia de aprendizagem, alargando-a e 
isso produziu mudanças em nossa forma de compreender o educativo na escola e maior 
tolerância em relação às ações docentes – sem, no entanto, significar deixar de atribuir 
responsabilidade à prática. 
 
O Projeto tinha como exigência alavancar processos já em marcha, então, eu diria que 
o que fizemos não foi criado pela Iniciativa, pois já existiam. Acho que o que aconteceu 
foi que conseguimos as condições para melhorar nosso trabalho, para viabilizar 
projetos que não possuíam recursos. É claro que houve avanço na medida em que 
estabelecemos um relacionamento em rede, com contatos que abriram horizontes pra 
pensar a educação não apenas no bairro, mas na América Latina e nos sentirmos 
pertencendo geograficamente a este pedaço do globo, desenvolvendo um sentimento 
novo. Ao mesmo tempo descobrimos a estreiteza de nossas relações locais diante das 
possibilidades postas latentes.  

 
Novamente, como já indicado no Capítulo 1, a concepção de que as escolas não 

existem para os governos, pois são tratadas de modo homogeneizantes vem à tona, o 

que é um lado da verdade, porém, elas não são invisíveis, pois são alvos de agendas 

políticas demandadas por fóruns muitas vezes pautados por grupos externos a ela. 

Paradoxalmente, a reivindicação de participar deste fórum (ou de reservar espaço do 

local no global é legítimo, porém, é uma reivindicação de participar do mesmo aparente 

consenso pautado pela ideologia da racionalidade técnica discutida aqui: já que também 

se reivindica a necessidade de investir nos pobres, pois eles, naturalmente, não 

“brotam”).  

Logo, a contradição aparece, novamente nas avaliações da diretora, ainda 

quando diz que os governos não têm “olhos” para as escolas como espaços de 

autonomia. Aqui, há uma reivindicação já abordada também no Capítulo 1, pois busca-

se o ajustamento da “autonomia outorgada” para a UE com a dos demais órgãos 

intermediários do estado, sem, no entanto, questionar o teor de tal movimento rumo à 

desresponsabilidazação do mesmo, embora admitindo saber disto. Enfim, como 
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Horkheimer & Adorno (1973) assinalam, o mal-estar causado pela ideologia como 

“mentira manifesta”, pode também ser definido como:  
 

Mas, como a ideologia já não garante coisa alguma, salvo que as coisas são o que são, 
até a sua inverdade específica se reduz ao pobre axioma de que não poderiam ser 
diferentes do que são. Os homens adaptam-se a essa mentira, mas, ao mesmo tempo, 
enxergam através de seu manto. A celebração do poder e a irresistibilidade do mero 
existir são as condições que levam ao desencanto. [...] Entretanto, precisamente porque 
a ideologia e a realidade correm uma para a outra; porque a realidade dada, à falta de 
outra ideologia mais convincente, converte-se em ideologia de si mesma, bastaria ao 
espírito um pequeno esforço para se livrar do manto dessa aparência onipotente, quase 
sem sacrifício algum. Mas esse esforço parece ser o mais custoso de todos (p. 203).      
 

Portanto, o que tal deslize semântico expresso no discurso reformista indica é 

que,  confrontando as avaliações realizadas pelos diferentes parceiros, evidencia-se um 

discurso ideológico ambíguo sobre a autonomia na gestão escolar e do indivíduo, 

composto por um aparente consenso, por meio do qual termos e práticas gerados nos 

projetos locais tendem a ser ressignificados pelos técnicos de agências nacionais e 

internacionais de forma homogeneizante, na busca de serem transformados em políticas 

públicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por finalidade verificar as implicações de parcerias de 

natureza público-privadas para a função social da escola contemporânea, a partir da 

descrição e análise de dispositivos legais e de avaliações referentes a um Projeto 

desenvolvido em parceria entre uma escola pública paulista e organismos nacionais/e 

internacionais (entre 1998 a 2002), segundo o sentido atribuído ao conceito de 

“autonomia” (institucional e individual) declarado em discursos disseminados pelos 

especialistas. 

Cruzando os dados advindos da história recente da UE (desde 1993), dos 

dispositivos legais que a regem e das avaliações internas e externas do Projeto realizado 

em seu interior (e analisando-os com base em categorias analíticas definidas, 

especialmente, por autores da Teoria Crítica da Sociedade), na trajetória desta escola 

referida são refletidos traços pelos quais, o que aparenta ser um movimento de 

construção democrática pouco comum na maioria das instituições públicas de ensino, 

manifesta-se como algo inverso ao que deveria ser denominado de “autonomia”, 

sobretudo no tocante à sua função na formação de indivíduos “críticos” e “autônomos” - 

objetivos enfatizados no discurso reformador que perpassa pronunciamentos e 

avaliações de projetos educativos, ao indicar tarefas para a escola. 

Para caracterizar elementos delineadores do paradoxo que permeia o formato da 

UE e a sua função em tal período, dois eixos de análise foram sendo apresentados ao 

longo da pesquisa, considerando o marcante papel desempenhado pelos especialistas na 

implementação de reformas na área da educação: um se refere à implantação de bases 

curriculares flexíveis na escola (convertidos na busca da constituição de “autonomia 

pedagógica, financeira e administrativa”); e outro às bases teóricas sustentadoras de 

“novos paradigmas” (balizadores do discurso reformista que visa uma “nova cidadania” 

produtiva formada com os educandos e demais “trabalhadores” na e pela escola). 

Mesmo considerando que tais eixos interlocutores são faces das reformas 

reconfiguradoras do Estado (pela implementação de medidas descentralizantes que 

culminem em relações permeáveis entre público-privado), não se pode entendê-los 

como fatos surgidos do imediatismo da “sociedade do conhecimento”, pois, como 

decorrências da história, são políticas herdeiras e ainda manifestações do modelo 

liberal, expresso pela fachada da economia e do “humanitarismo”. Assim, não sendo por 

conta de acasos, mas por fatos (que implicam em interesses) que se apresentam e se 
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concretizam porque as condições objetivas lhes são favoráveis, a promessa de 

autonomia presente no enunciado do discurso da formação flexível para o trabalho 

produtivo (aliada ao “novo humanismo”) aparece logo de saída como conteúdo 

ideológico que, sem dissimulação alguma, traz a permanência da “semiformação” - tão 

característica do pensamento burguês, quanto do enfraquecimento da “crítica 

transcendente” da realidade como dada, e, conseqüentemente, da teoria e da prática 

contaminadas por ela.  

Nesta pesquisa, a contradição também subjacente ao esclarecimento 

(especificada pelos frankfurtianos) poderia ser obscurecida, se apresentássemos na 

EPEMT apenas a positividade identificada no culto à participação por uma nova gestão, 

desenhada como “gestão participativa” (assim como foi exaltada nos documentos das 

Fontes citadas, e nas próprias bases operacionais das teorias que a sustenta).  

Se de um lado nesta escola se proporcionou a identificação do “eu” com o 

“outro”, num coletivo engajado por um “novo sentido para a educação escolar”: 

“protagonista” na “resolução de conflitos” ou de seus problemas cotidianos - podendo 

estreitar laços afetivos pelas causas humanitárias, contribuindo para a melhoria das 

relações inter-pessoais, bem como abrindo canais de diálogo com a comunidade, 

aproveitando ofertas das mais diversas vias de comunicação para a disseminação de 

idéias que possam ser transformadas em políticas públicas (como o expresso nos 

objetivos do Projeto na EPEMT, os quais, em grande parte, foram concretizados, 

segundo os dados referentes à avaliação interna na UE).  

Por outro lado, numa transposição perversa, a sociedade administrada (na e pela 

qual o espaço escolar responde às necessidades geradas pelos mesmos canais abertos ao 

diálogo e à participação) mostra-se em tais relações, mediando-as, e, por isso, impondo-

se totalitária como “pensamento unidimensional” sob as bases de expressões autônomas 

e progressistas (Marcuse, 1982). Logo, ao mesmo tempo, como ideologia, a razão 

tecnológica instrumental não deixa de transparecer na finalidade produtiva perseguida, e 

na sua irracionalidade que torna o trabalho tão necessário hoje, quanto era no passado. 

Nesse sentido, como característica central das reformas evidenciadas pelos eixos 

de análise identificados a partir dos dados, percebe-se a busca de mudanças formais e 

informais nas instituições estatais para a acomodação das instituições e dos indivíduos 

às mesmas bases estruturais sedimentadas historicamente pela acumulação capitalista, 

pautada na exploração do trabalho, como dominação. Assim,  as  relações  estabelecidas 
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entre capital e trabalho permanecem como parâmetros para se pensar a educação escolar 

em sua função essencial: o ensinar. Desse modo, com a conexão entre conhecimento-

educação-desenvolvimento (econômico) em vigor, como se estivesse sinalizando a 

regressão da teoria e da prática, as recorrentes questões do “ensinar o quê? - 

intimamente ligadas ao “ensinar para quê? e para quem?” - não são problematizadas 

conjuntamente, ou, quando tratadas, são atreladas a uma perspectiva a-histórica e 

justificadora das reformas simbólicas em fase de materialização, sob a perspectiva do 

“saber fazer”. 

Em tempos em que a democracia formal impera sobre a plena, deixando-a 

restrita a “tomadas de decisão” num campo de escolha limitado a possibilidades 

previsíveis, o “estreitamento da democracia” visualizado como “autonomia outorgada” 

(ou autocontrolada) aparece como efeito mistificador, quando os ideais progressistas 

evocam militâncias pela solidariedade para a permanência da realidade estabelecida. 

Desse modo, na escola, a “solução de problemas” do cotidiano, sob a “retórica da 

participação” e do “profissionalismo”, tornam-se, segundo Popkewitz (1997), 

esclarecedores. 

Logo, o que parece justificar o volumoso aparato montado pelos organismos 

internacionais/e nacionais empenhados no financiamento de projetos e programas nos 

países denominados “em desenvolvimento”, e também nos desenvolvidos, como 

demonstrou o autor citado, é não apenas a concretização de reformas educativas 

pautadas por discursos afinados por tal “saber fazer” sintonizado com a nova gestão dos 

órgãos públicos (cada vez mais incentivados a se “espelharem” nos setores privados - 

sem esquecermos da inversão das imagens), mas a afirmação da constante adequação/ou 

integração social ao existente. Desse modo, a “educação permanente” (ou “educação 

continuada”) é também reveladora, pois a integração do indivíduo deve ser constante, 

num esforço desdobrado durante toda a sua vida.  

Em outras palavras, a “formação para o trabalho”, entendida como “formação 

flexível”, continua a ser irracionalmente requerida das UEs, mas não sem o auxílio de 

organismos não governamentais (privados ou não) identificados como proponentes de 

uma “educação não formal”, com experiência (e até tradição) no desenvolvimento de 

currículos flexíveis e contextualizadores. Isto foi considerado como um indicador do 

porquê do “não tratamento” direcionado à educação escolar nas atividades do IIPE ou 

da Fundação W.K. Kellogg, pois, ao que tudo indica, o seu novo formato (mesmo não 

sendo pronunciado pela denominação cujas palavras “educação escolar” representam), 
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esteve presente em todos os eventos desenvolvidos pela Iniciativa. Este também parece 

ser um exemplo de como as reformas lidam com as palavras (e conceitos) nas quais 

forma e conteúdo se separam (mesmo que aparentemente fixadas uma na outra), caso 

não seja levantado contra o declarado, o que Adorno denomina de “pensamento da 

contradição” como não afirmação ou identificação com a realidade estabelecida. 

Como pôde ser evidenciado por meio das descrições narrativas das atividades 

desenvolvidas pelos especialistas expressas nas avaliações externas, o mesmo discurso 

que atravessa a escola é ali tomado forma, mesmo que sem se referir diretamente a ela. 

Os especialistas cumprem, então, um papel determinante na propagação de agendas 

ideológicas, pois acabam por fortalecer o que deveria ser combatido, transformando-se 

em “reformadores simbólicos”, ou ainda, juntando-se em “comunidades epistêmicas” 

em nome da reforma pautada segundo a ideologia da racionalidade tecnológica, mesmo 

que afirmando o contrário.  

Assim, a hipótese que orientou a pesquisa parece poder ser confirmada, já que as 

parcerias de natureza público-privadas aqui enfocadas, montando um considerável 

aparato de assistência técnico-financeira e pedagógica em torno de projetos propostos 

para a expansão de “comunidades de aprendizagens” (ou “redes” para a ampliação de 

tais parcerias), contribuem para que escola e indivíduos se adaptem à estrutura social 

vigente, por meio de uma “autonomia outorgada” delegada como “gestão democrática” 

na escola, comprometendo a função social das instituições públicas de ensino em 

direção à formação do pensamento crítico e autônomo - contradizendo o que é 

declarado nos discursos que as justificam. 

Verificou-se que o discurso da reforma apresenta tendências teóricas que 

informaram políticas educativas, tanto no continente americano, quanto no europeu 

(discutidas no Capítulo 2), e que indicaram similaridades relevantes em relação à 

metodologia empregada pelos especialistas da Fundação Kellogg e do IIPE-

UNESCO/Buenos Aires para o desenvolvimento da avaliação externa da “Iniciativa de 

Educación Básica de desarrollo local Comunidad de Aprendizaje”, bem como pelos 

técnicos brasileiros na composição dos dispositivos legais, como por exemplo, da 

LDB/96, DCN/98 e, ainda, dos PCN. Logo, estando condicionada pelas orientações 

advindas destas parcerias e bases curriculares, as avaliações internas realizadas no 

Projeto desenvolvido na escola alvo deste estudo, não fugiriam às prescrições teórico-

práticas expedidas pelos agentes externos à UE, ao contrário, podem até ter contribuído 

com “saberes” que, futuramente, as complementem.   
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Paradoxalmente, confrontando as avaliações realizadas pelos diferentes 

parceiros, observou-se que o discurso ideológico ambíguo sobre a autonomia, tanto na 

gestão escolar, quanto na formação do indivíduo, é composto por um aparente consenso, 

por meio do qual, termos e práticas gerados nos movimentos sociais tendem a ser 

ressignificados pelos técnicos de agências nacionais e internacionais de forma 

homogeneizante, na busca de serem transformados em políticas públicas. Desse modo, 

os conceitos transcendentes ficam esvaziados em seu sentido crítico como pensamento 

da contradição, pois, quando normatizados, geram também novas formas de controle, 

para satisfazer as demandas de uma “sociedade do conhecimento”, mistificadora das 

relações estabelecidas na/e pela sociedade capitalista. 

Nesse sentido, evidenciado como regressão do pensamento e da prática, tal  

aparente consenso, constatado no confronto das avaliações, indica o não declarado no 

discurso dos especialistas externos, mas que aparece como “mentira manifesta”, 

sobretudo no Seminário de encerramento da Iniciativa desenvolvida pelos projetos 

participantes. Assim, nessa parceria público-privada, percebe-se como os opostos se 

mantiveram unidos durante boa parte do processo “falando as mesmas palavras”, porém 

- como mostrou Arantes (2000) e os depoimentos (de representantes dos projetos) sobre 

tal evento -, com os sentidos contrários.  
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ANEXO 1 

RESOLUÇÃO SE Nº 234, DE 2 DE OUTUBRO DE 1995 

Dispõe sobre o Programa Escola em Parceria 

A Secretária da Educação, com fundamento no art. 131, inciso II, alínea "c", do Decreto 
nº 7.510/76, c.c. o artigo 2º do Decreto nº 12.983/78 e considerando: 

- a responsabilidade do Estado em definir formas para mobilizar parceiros com o objetivo 
de desencadear um processo efetivo de recuperação da qualidade de ensino; 

- a importância da educação para o desenvolvimento social e econômico do Estado; 

- a importância da participação da sociedade no processo de recuperação e melhoria da 
qualidade de ensino público paulista;  

- a necessidade de descentralizar e desconcentrar ações de forma a propiciar a 
autonomia de gestão a nível local; 

Resolve: 

Artigo 1º - A unidade escolar, através da Associação de Pais e Mestres, poderá 
desenvolver ação conjunta com a comunidade (entidades representativas da sociedade 
civil, Industrias, Empresas, Comércio, etc.) com o objetivo de proporcionar a melhoria da 
qualidade do ensino, em consonância com o artigo 4º, inciso III, c.c. o artigo 6º, inciso 
IV, do Estatuto Padrão Anexo ao Decreto nº 12.983/78. 

Artigo 2º - A parceria que constará de projeto e protocolo de intenções, modelo anexo a 
esta resolução, deverá ser aprovada pelo Conselho de Escola e poderá abranger ações 
de conservação e manutenção do prédio escolar, equipamentos, mobiliário e materiais 
educacionais, atividades culturais e de lazer, atividades de assistência ao escolar nas 
áreas sócio-econômica e de saúde, programa de capacitação para equipe escolar e 
reforço escolar aos alunos. 

Artigo 3º - Compete à Secretaria da Educação: 

I - constituir um grupo inter-órgãos, sob a Coordenação da ATPCE, que atue como 
articulador das ações do presente Programa tendo como objetivo: 

II - garantir que os projetos estejam condizentes com as diretrizes educacionais da 
Secretaria da Educação. 

III - definir junto à Delegacia de Ensino formas de acompanhamento e avaliação dos 
projetos estimular a autonomia de gestão apoiando mecanismos que promovam projetos 
de parcerias descentralizadas, a partir da iniciativa das Unidades Escolares. 

IV - compatibilizar as ações entre os Órgãos da SE tornando-as complementares e 
integradas.  

Artigo 4º - Às entidades representativas da sociedade civil que firmarem parcerias cabe: 

I - elaborar junto com as Unidades Escolares projetos condizentes com o objetivo do 
Programa.  
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II - aplicar recursos financeiros e, eventualmente humanos, para a realização dos 
projetos propostos. 

III - participar do gerenciamento desses recursos e acompanhar o projeto, tendo em 
vista uma avaliação de resultados.  

Artigo 5º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

NOTA: Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. de 1º e 2º Graus – 
CENP/SE: Decreto nº 7.510/76 à pág. 1.692 do vol. 5;                          
Decreto nº 12.983/78 à pág. 145 do vol. VI; Revogada pela Res. SE n.º 
24/05. 

 ANEXO: Protocolo de Intenções 

Protocolo de Intenções que entre si celebram a A.P.M., instituição auxiliar da EEPG e a 
............, para a cooperação técnica/financeira visando à melhoria da qualidade de 
ensino. 

Considerando:                                                                                                            
- a responsabilidade do Estado, em definir formas para mobilizar parceiros com o 
objetivo de desencadear um processo efetivo de recuperação da qualidade do ensino;    - 
a natureza e finalidade da Associação de Pais e Mestres e  

- a necessidade de descentralizar e desconcentrar ações de forma a fortalecer a 
autonomia de gestão a nível local. 

Aos dias do mês de, a APM, da EEPG , doravante denominada APM, neste ato 
representada pelo Diretor Executivo, e a inscrita no C.G.C. sob nº , doravante 
denominada ENTIDADE, representada pelo Sr. , resolvem celebrar o presente Protocolo 
de Intenções, nos moldes das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

O presente Protocolo tem por objetivo a conjugação de esforços no sentido de 
desenvolver um sistema de parceria com vista à melhoria da qualidade de ensino nas 
escolas públicas do Estado de São Paulo, em conformidade com as disposições contidas 
no Estatuto Padrão estabelecido pelo Decreto nº 12.983/78, especialmente no que 
pertine aos artigos 4º, inciso III, e 6º, inciso IV, combinados. 

CLÁUSULA SEGUNDA DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

As áreas de atuação abrangidas por este Protocolo são as seguintes: 

I) provimento de recursos humanos, materiais e financeiros na: 

a – programação de atividades didático-pedagógicas que envolvam melhoria do ensino; 

b – programação de atividades de assistência ao escolar nas áreas sócio-econômica e de 
saúde; 

c – programação de atividades culturais e de lazer que envolvam participação de pais, 
equipe escolar, aluno e comunidade; 

II) fornecimento de mobiliário, equipamento, livros para o acervo da biblioteca, materiais 
em geral e demais recursos físicos; 
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III) conservação e manutenção do prédio, das instalações e do equipamento da escola. 

CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO 

I – os projetos ou ações que serão desenvolvidos, em decorrência deste Protocolo, 
deverão receber aprovação prévia por parte do Conselho Deliberativo da APM e do 
Conselho de Escola, efetuando-se o devido registro em Atas. 

II – a responsabilidade na administração financeira dos recursos repassados pela 
ENTIDADE será da APM. 

III – A cessão de pessoal por parte da ENTIDADE para prestação de serviços não 
acarretará nenhum vínculo empregatício de qualquer natureza com a APM, ou com a 
unidade escolar, o mesmo ocorrendo com os funcionários da APM ou da unidade escolar 
em relação à ENTIDADE partícipe deste Acordo. 

IV – A execução deste Acordo será acompanhada e supervisionada pela Delegacia de 
Ensino a que estiver jurisdicionada a unidade escolar. 

CLÁUSULA QUARTA DA APLICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

A aplicação do recurso financeiro obedecerá as disposições do decreto 12.983 de 15-12-
78. 

CLÁUSULA QUINTA  DA VIGÊNCIA 

O presente Protocolo terá duração de 1 ano, a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado automaticamente até o limite de igual período, se não houver 
manifestação em contrário por um dos partícipes. 

CLÁUSULA SEXTA DA ALTERAÇÃO 

O presente Protocolo poderá ser alterado, mediante termos específicos, tendo em vista a 
conveniência e interesse dos partícipes. 

CLÁUSULA SÉTIMA DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos que surgirem na vigência deste acordo serão solucionados por 
consenso dos partícipes, em termo aditivo.  

E por estarem de acordo firmam o presente Protocolo de Intenções em 3 vias de igual 
teor na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo,  

Diretor executivo da APM, Representante da ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Testemunhas: ___________________________________ 

*Fonte : Site www.fde.sp.gov.br 
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ANEXO 2 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DE PROJETOS  
 

 
MOMENTO I – Vamos conversar primeiro, um pouco, sobre o Seminário avaliativo e de 

encerramento dos Projetos em Buenos Aires. 
 

• Quando vocês ficaram sabendo do Seminário avaliativo de Buenos Aires? 
• De que forma foram informados sobre o Seminário? Receberam um convite? Uma 

convocação? 
• O Seminário já estava previsto nas atividades, ou foi idéia que veio no final?   
• Vocês tiveram alguma participação no planejamento e organização do evento, sugerindo 

temas, expositores  etc? 
• Me fale um pouco sobre aqueles dias de atividades em Buenos Aires.   
      Por exemplo:  
      -  Como você avalia a organização e o desenvolvimento do Seminário? 
      -  O que achou dos temas abordados? 
      -  Como você definiria a participação dos técnicos do IIPE e da Fundação Kellogg? 
      -  E a participação dos representantes dos 14 projetos presentes?   
      -  O que sentiu quanto à atuação dos componentes da mesa? Eu pergunto isso, porque  
         dois fatos chamaram a atenção naquele dia: 
 
a)   Entre os coordenadores dos Projetos, por exemplo, notou-se um certo espanto ou mal-estar, 

devido à presença de Guiomar Namo de Mello como expositora, na mesa em que dois dos  
representantes dos projetos apresentaram suas avaliações. O que você acha que pode explicar 
isso? 

 
b)  O outro fato que chamou a atenção foi a afirmativa do Secretário de Educação Contínua, 

Alfabetização e Diversidade do MEC/Brasil sobre a “republicanização da escola” como o  
desafio brasileiro. O que você acha que ele quis dizer?   

 
c)   Além disso, vários representantes dos projetos questionaram a ausência da Profa. Rosa María  

Torres no Seminário avaliativo. Por quê? Qual foi a participação dela na Iniciativa? 
 
 
MOMENTO II – Também gostaria de conversar um pouco sobre as Publicações distribuídas no 

final do evento em Buenos Aires. 
 

• Como vocês ficaram sabendo sobre a proposta de realizar a Série de publicações dos quatro 
livros referentes à Iniciativa e às avaliações dos Projetos? 

• As publicações já estavam previstas desde o início?  
• Como elas foram planejadas? Houve discussão sobre a estrutura de cada volume e de seus 

conteúdos? 
• O que representou para você esses 4 livros sobre a Iniciativa publicados pelo IIPE? 
• Você já os leu?  
• Qual deles  lhe chamou mais atenção? Por quê? 
• Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essas leituras para tirar algumas dúvidas. Por 

exemplo: 
 

Sobre o Volume I – Eu gostaria de entender melhor o “Programa formação de gestores educativos” 
(descrito e avaliado no livro) que foi desenvolvido de  2001 a 2002 por meio de várias atividades 
como os seminários, as oficinas, e visitas dos especialistas aos Projetos [Se necessário, mostrar 
Quadro-síntese elaborado]. 
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- O que foi para você esse “Programa de formação de gestores”? Quais foram os aspectos que  
   mais lhe chamaram a atenção? 
 
- Como aconteciam as trocas de saberes (práticos e teóricos) mencionadas no livro? 
 
- Os técnicos do IIPE visitaram o Projeto de vocês? Quais observações (ou orientações)  
   trouxeram? Houve algum redirecionamento do Projeto em função dos Seminários, Oficinas     
   e Visitas?  Qual(is)? 
  
- A avaliação em processo já estava ocorrendo neste período. Foi adotado algum modelo  
   avaliativo padrão?  Qual?  Como foi proposto e concretizado?  
 
- Qual foi a participação dos especialistas na avaliação em processo?  
 
- Essas Oficinas, Seminários e visitas ajudaram na confecção dos relatórios avaliativos? De que 
forma? 
 
- As concepções teóricas mencionadas no livro (Piaget, Vygotsky, Brunner, César Coll) foram  
  trabalhadas durante essas atividades? Como? 
 
- E as reformas curriculares? Elas foram mencionadas nesse Programa de formação de  
  gestores? e nos eventos?  Alguma reforma em particular foi tomada como exemplo?  
 
- A autora do Vol. I menciona que após discutirem as “linhas de ação” os coordenadores propuseram 
não continuar trabalhando na formação de competências para a gestão. Por quê?  
 
- A autora diz que isso ocorreu porque a maioria de vocês coordenadores achavam que 
  tal Programa estava tendo um “viés empresarial e pouco adequado aos contextos dos projetos”. É 
isso mesmo? O que caracterizava esse  “viés empresarial” mencionado? 
 
- Em seguida, a autora diz que os coordenadores estavam naquele momento “muito mais 

interessados e preocupados pelo processo de autoavaliação (e de avaliação de cluster) que 
deviam levar a cabo”.  Assim planejaram focalizar o trabalho dos próximos encontros somente em 
torno do tema avaliação, tendo o aval da equipe formadora. 

 Por que isso aconteceu? 
 Quem foi a equipe formadora?  
 Eram sempre os mesmos especialistas do IIPE e da FK?  
 Por quê se preocupavam com a autoavaliação e com a avaliação de cluster naquele 

momento?  
 Como eram estas avaliações?  
 O Programa de formação de gestores, além de construir com vocês coordenadores dos 

Projetos, o desenho das “linhas de ações” para o desenvolvimento dos trabalhos locais, 
também teve como enfoque o desenho da avaliação. Como isto foi se dando?  

 
Sobre o Volume 3: Nesse volume, cada um dos Projetos teve o seu relatório de auto-avaliação 
publicado e comentado. 
 - O que você achou da confecção dos relatórios e do livro?  
 
Sobre o Volume 4:  que se refere à avaliação de cluster. 
- O conjunto dos Projetos foram avaliados pelos especialistas externos?  
- O que você achou dessa avaliação no livro e nos eventos? 
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MOMENTO III – Avaliações internas e externas 
 

• Como foram efetivadas as avaliações internas e externas no desenvolvimento dos projetos? 
 

• Qual a sua visão quanto à posição do IIPE-UNESCO e Fundação Kelloggs sobre:   
             -  as avaliações internas e externas realizadas no Seminário e demais eventos? 
             -  as avaliações internas e externas trazidas nas quatro publicações?  
 
 
 
 
MOMENTO IV – Fundação Kelloggs e IIPE-UNESCO 
 

• Em agosto de 1998 houve um Seminário de seleção dos Projetos:  
      -  Como foi este Seminário?  
       - O que foi discutido?  
       - Quais eram as exigências para ter o Projeto aprovado e receber o financiamento? 

 
• De quais atividades você participou junto ao IIPE-UNESCO no desenvolvimento do 

Projeto? Como foram? 
 

• Além do financiamento, qual foi o envolvimento da FK com a Iniciativa?  
      -  Seus especialistas se envolveram diretamente nas atividades?  
      -  Em qual(is) atividade(s)? 

 
• Para você, qual concepção de desenvolvimento local direcionou a Iniciativa?  
• Qual a sua visão, hoje, da atuação do IIPE-UNESCO? e da atuação da FK? 
• Qual o valor do financiamento? Como foi sendo liberado a verba?   
• Houve alguma condicionante por parte da FK em relação à garantias de contrapartidas das 

escolas e demais parceiros locais? Em relação à escola municipal, a Kellogg considerou a 
verba do Fundef. 
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ANEXO 3 
 

ROTEIRO DE QUESTÕES SURGIDAS SOBRE OS MATERIAIS 
(Informações enviadas por e-mail pela diretora da EPEMT) 

 
• Dados referentes à escola 
 
1. A escola já atendeu o ensino fundamental? [Nos Planos de gestão consta que a 1ª série 
básica é de 1976. Significa 1ª séria do 1º grau? - Caso positivo, a partir de quando deixou de 
existir na escola?] 
 
2. Sobre os dados da história da escola, eles foram conseguidos na gincana? O que 
descobriram no bairro? Ela foi fruto de reivindicações: o Ensino Profl? E o médio? [Ao que 
os dados dizem, ela nasceu junto com a LDB/61, os cursos técnicos com a 5692/71, e o 2º 
grau em 83 - como foi se dando tal movimento?].  
 
3. Como você avalia tal trajetória da escola até os anos 90, e, depois, sobretudo após a EPT, a 
nova LDB/96, as DCN etc? [Na verdade, novos paradigmas sobre o conhecimento que deve 
perpassar a escola, trazem novos referenciais sobre a autonomia na gestão (ou o seu formato) 
e para os indivíduos (em sua formação). Como você interpreta esta autonomia (financeira, 
administrativa e pedagógica) demandada da/para a escola, e de seus educandos?]  
 
4. Você vê alguma relação lógica entre as medidas descentralizadoras expressas nestes 
dispositivos e nos 14 Projetos como objetivos de operacionalizar agendas internacionais? 
[Pode-se interpretar que o projeto acabou cumprindo tal função, mesmo não sendo as 
diretamente objetivadas pelos parceiros locais e pela escola? - Ou seja, os objetivos foram os 
mesmos para os parceiros locais e externos? - em que sentido?] 
 
5. Quanto ao “currículo oculto”, ou seja, ao que possa ter sido declarado/e não declarado no 
currículo das atividades avaliativas tanto do IIPE, ou ao o quê é demandado da escola 
contemporânea, o projeto pode revelar uma nova função demandada desta escola? O quê é 
exigido da escola hoje foge de suas verdadeiras funções como mediadora do conhecimento, 
devido a própria concepção do que seja este conhecimento? 
 
6. Nesse sentido, as concepções de “gestão democrática” da escola expressa nos normativos 
legais guardam afinidades com as de Paulo Freire? Quais? (“Gestão democrática” e “gestão 
autônoma” é a mesma coisa?)  
 
7. Desde de 2003 a educação profissional foi proibida na escola. Isto respondendo a qual 
decreto? é o 2208/97? Como os cursos foram deixando de funcionar? Foram sendo passados 
- todos - para Paula Souza, que agora apenas utiliza o espaço físico da escola? 
 
8. Qual foi o maior ganho para a escola com as parcerias internas e as externas? Houve 
perdas (considerando um curto e/ou à um longo prazo)? 
 
9. O que foi realizado, poderia ter acontecido sem o aparato montado pela FK e pelo IIPE? 
[As atividades já eram cogitadas ou até realizadas mesmo sem a verba da FK? Tinham as 
condições para?]    
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• Dados referentes ao projeto 
 
10. Quanto foi o total do investimento da Fundação Kellogg para o projeto?  
. A FK soltava a verba mensalmente? (ou em quantas vezes?)   
. Todos os projetos receberam a mesma quantia?  
. O Projeto teve que solicitar mais verba (quanto?), mas parece que não conseguiu. Foi isto? 
 
11. Para a realização de parceria desde anteriormente com a ONG, até com a FK, como a 
escola tve que proceder? Foi assinado um contrato? A SEE/SP tem uma resolução n. 234 de 
95 que fala do “Programa Escola em Parceria” anexando um “Protocolo de intenções” como 
modelo de contrato para ser firmado junto a APM e parceiros. [É por via deste documento 
que a parceria é realizada?, ou por qual?] 
 
12. Foi a APM que lidou com o destino da verba vinda do Projeto, com autorização do 
Conselho de escola? 
 
13. A ONG já desenvolvia com a escola o projeto cidadania e o de prevenção às drogas, a 
escola foi procurada por ela, ou o contrário? 
 
14. Como foi o processo de escrever os projetos aos finais de semana, juntaram-se 
professores e alunos? Onde se encontravam? Quantos? 
 
 
• Questões complementares (retorno): 
 
1. A escola não precisou (e não precisa) de nenhuma assinatura de contrato, seja com a APM 
ou Conselho de escola e com os parceiros, nada? Os acordos são verbais? Como funciona? 
Então nem a SEE, nem a diretoria de ensino não acompanharam (e não acompanham) nada 
que envolva as parcerias ou os projetos?  
 
2. Como foi a ONG a executora do orçamento, ela não tinha a participação da APM ou do 
Conselho nesse processo de levantamento do orçamento para materiais etc? Como a verba 
era dividida para a realização dos trabalhos dos parceiros internos?  
 
3. Sobre os projetos cidadania e o de prevenção às drogas, a escola foi procurada pelo 
“Center for civic education” ou contrário? Teve algum financiamento envolvido?  
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ANEXO 4 
 

Estrutura re-elaborada do Plano de Gestão 2005 da UE 
 
Quadro: Estrutura do Plano de Gestão 2005 (Atualizado) 

1. Introdução 
2. Balanço Do Trabalho Realizado entre 1993-2004 

3. Apresentação  
(Dados da UE) 

4. Dignóstico da Realidade 
          A Região e sua história      +      Aspectos Demográficos + Dados da População      +      Estimativa Populacional  

               População de Rua        +       Migração dos Chefes de Domicílio por Região de Origem e Distrito de Destino/1996.
4. a. Índice de Vulnerabilidade Juvenil  

(Considerações) 
4. b. Movimentação Escolar (2001-2004) 

    N. de alunos matriculados + Faixa etária dos alunos no ensino médio (2005) 
5. Objetivos da UE 

 
6. Trabalho Pedagógico (2003 -2005) = Proposta Pedagógica da EU 
(Um Projeto Educativo Coletivo – Comunidade de Aprendizagem) 

↕ 
Processo de Elaboração da Proposta Pedagógica  (Objetivos Essenciais do Projeto Pedagógico) 

↓ 
i. Gestão Participativa 

ii. Trab. Curricular contextualizado e que atenda às expectativas da comunidade local e da sociedade 
iii. Desenvolvimento de relações interpessoais e grupais respeitosas e democráticas 

iv. Autonomia dos profissionais e dos alunos 
 

7.  Planejamento 2005 
    A Prática de Planejamento na Escola + Atividades para Profs. Âncoras  

= Resultados Preliminares do Diagnóstico Realizado Pelos Profs da UE  + Objetos de Análise +  Propostas de Intervenção 
7. a.  Dos Direitos e Deveres dos Alunos 

7. b. Reunião Administrativa e Pedagógica 
7. c.  Plano de Desenvolvimento dos Horários de Trabalho Coletivo 

Justificativa + Regimento Escolar da UE + Operacionalização + Formação Geral 
Organograma Propostas de Intervenção + Esquema de Estudo + Construção de um Programa de Ação Para a Escola  

Contribuições dos Alunos ao Planejamento 2003-2006 + Considerações 
8.  Projetos em desenvolvimento 

. TV UE + BOLETIM + WEBE SITE 
.CINEscola  E VIVA-VÍDEO + Projeto Cinema e Vídeo Brasileiro nas Escolas + Mostra do Audiovisual Paulista 

VIDEOTECA + BIBLIOTECA + LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
NOSSA ESCOLA PESQUISA SUA OPINIÃO 

FORMAÇÃO EM CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
9. Horário Administrativo + Quadro de Profs. 2005 + Horário das aulas + Calendário Escolar + 

Quadro Escolar + Grade Curriculares + Composição do Conselho de Escola 
10. Anexos 

Projeto Cinema e Vídeo na Escola 
Conselho De Classe Participativo 2004 (Atividades com alunos - Coleta de Dados) 

Resultados das Expectativas de Futuro dos Alunos de 2004 + Expectativas dos Alunos das 1ª Séries em 2004 
Conselho de Classe Participativo 2005 (Atividades com alunos - Coleta de dados pelos profs.) 

Planejamento da Gincana 30 anos 
Fonte: Índice do Plano de Gestão da UE (2005). 
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ANEXO 5 
 
 

Questões exigidas pela Fundação Kellogg para que fossem respondidas nos projetos 
 
 
• Roteiro Básico para a fase do pré-projeto: 

1.   Problema principal al que se pretende dar respuesta a través del proyecto. 
2.   Qué condiciones favorables hay para encararlo? 
3.   Qué dificultades y obstáculos se prevén? 
4.   Quales son los antecedentes del proyecto? (Experiencia previa, procesos en marcha, de dónde se parte). 
5.   Qué se espera alcanzar? (en términos cuantitativos y cualitativos) 
6.   Breve descripción del contexto en que se realizará el proyecto 
7.   Quienes son los agentes y beneficiarios del proyecto? 
8.   Describir brevemente en qué consistirá el proyecto (qué se va hacer y cómo) 
9.   Qué se hará durante el primer año 
10. Qué aspectos especiales o novedosos tiene este proyecto? Por qué habría que ser seleccionado para 

integrarse a esta Iniciativa? 
11. Aspectos pedagógicos 
12. Evaluación 
13. Sistematización 
14. Difusión 
15. Desarrollo profesional 
16. Diseño del proyecto 
17. Cambios en el proyecto desde el Seminário 

 
 
 

• Roteiro Básico para a fase dos relatórios avaliativos 
 
1.   O que ocorreu com a freqüência dos alunos e com a taxa de evasão? 
2.   O relacionamento dos alunos com a escola melhorou? 
3.   Foram oferecidas oportunidades relevantes de desenvolvimento do staff para fazer face ao novo papel que o 

projeto lhe demandou? 
4.   Houve participação de todos os setores da comunidade? 
5.   Quais os principais facilitadores e obstáculos na construção de parcerias e que  aprendizagens foram obtidas 

com esse tipo de envolvimento? 
6.   A informação e lições aprendidas foram disseminadas? 
7.   Os gestores participaram como se esperava e a gestão educacional e a gestão comunitária melhoraram? 
8.   As expectativas originais foram realistas? 
9.   Sustentabilidade, continuidade e difusão. 

      10.  Indicações para outros lugares. 
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ANEXO 6 
 
 
 
 
  DESPESAS DA EPEMT / Rubricas descritas 

Rubricas   

A. 
 
 
 

Personnel 
 
 
 

Tela de projeção p/ auditório   
Oficineiros (fotografia) 
Atendente biblioteca (2 x R$ 330 x 12 meses) 
Atendente - sala de vídeo (R$ 330 x 12 meses) 
Instrutores de informática (2 x R$ 800/mês) 
Profs curso livre de turismo (7 x R$ 227,50 x 12 meses) 
Coordenador - complementação (R$ 240/mês) 

B. 
 
 

Educationa 
Activities 
  

Material didático - Curso livre turismo (R$ 5 x 2 sem x 480 aluno)  
Profs voluntários (3 x R$ 95 x 30 meses) + Encontro ex-alunos  (1 p/ ano)  
Oficinas p/ profs Cine & Vídeo + Oficina de percussão 

C. 
 
 

Equipment 
 
 

Material para exposição (poesias, telas, máscaras etc.) 
Fitas de vídeo para gravação  
Compressor 
Equipamento para Rádio 

D. 
 
 

Educational 
Materials 
 
 

Acervo Biblioteca Paulo Freire (livros e CDs) 
Acervo de vídeos (50 título/ano x R$ 40) + Aplicativos didáticos 
Acervo p/ pesquisa-consulta curso livre turismo (livros, CDs) 
Material de consumo laboratório informática  

E. 
 
 

Evaluation / 
Dissemination 
  

Filmadora e tripé  
Revelação de fotos 
Produção/impressão cartazes e folhetos 

F. Travel -------- 
G. Office Supplies -------- 
H. 
 

Office Expenses 
 

Provedor para Internet (R$ 400/mês) 
  

TOTAL 63.992,00 
  Fonte: Planilha de Revisão Orçamentária do Projeto (2001-2002). 
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ANEXO 7 
 
 
Descrição das rubricas / Organização 

   Fonte: Planilha de Revisão Orçamentária do Projeto (2001-2002). 
* Com exceção da EPTM e da Ação Comunitária. 
 
 
 

               DESPESA COM COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Personnel Organizações  
Coordenador geral do proj. tempo integral + encargos (R$ 3.818/mês) ONG 
Auxiliar coord. tempo integral + encargos (R$ 2.890/mês) ONG  
Secretária tempo integral (R$ 2.210/mês) ONG 
Técnico gestão financeira-contábil (R$ 1.770/mês) ONG 
Comunicação tel-fax ONG 
Transporte ONG 
Coordenador complementação (R$ 240/mês) EPEMT 
Coordenador complementação (R$ 240/mês) Escola Municl EF 
Coordenador complementação (R$ 240/mês) Núcleo cultural 
Coordenador complementação (R$ 240/mês) Fórum Ed. 
Coordenador complementação (R$ 240/mês) Assoc. Educativa 

                             Fonte: Planilha de Revisão Orçamentária do Projeto (2001-2002).

ORGANIZAÇÕES* 

RUBRICAS 

1. 
ONG 

 

 
2. 

Fórum ed. 
 

3. 
Núcleo cultural 

 

4. 
Assoc. 
Edtva 

5. 
Esc. Muncl. EF 

 

A. 
 
 
 
 

Personnel 
 
 
 
 

Coordr geral do projeto 
Auxiliar coord.  
Secretária 
 
  

Coordr. 
Comple/to  
 
 
 

25 multiplicads ($50/mês x 9) 
Consultoria/formação gestão 
1 ano  - Profs de: Teatro e 
Música (R$ 60 x 6 aulas/sem.);  
Dança (R$ 30 x 4 aulas/sem.). 
Assist. de música (R$ 200/mês) 
Coordr. comple/to 

Coord. 
Comple/to 
 
 
 

Coordr  
comple/to 
 
 
 

B. 
 
 
 
 

Educational 
Activities 
 
 
  

Vídeos / Fotocópias  
Postagem de convites  
Doc. final (encontros 
estuds + 10 de Cons Esc) 
 

Seminários / GTs  
Envelopes / Docs 
Postagens informes  
 
 

Ajuda de custo p/ seminários 
(viagens 66 educs - intercâmbio 
SP/MG/CE) 
 
 

---- 
 
 
 
 

Encontro ex-alunos  
Oficineiros 
Matl/form. de Profs. 
Matl salas ambiente 
 

C. Equipment ---- ---- 
Equip/to de iluminação  
Instrumentos musicais ---- ---- 

D. 
 
 

Educational 
Materials 
 

Impressão de fanzines  
+ informativos 
 

---- 
 

Reprod. e aquisição de textos 
literários (50 x R$ 30,00) 
 

Acervo 
biblioteca  
 

Insts. musicais  + 
materl oficina Afro 
 

E. 
 
 
 

Evaluation / 
Dissemination 
 
 

Impressão Jornal 
EPEMT 
 
 

Impressão/informes  
Editoração / Doc 
final Semins + GTs 
 

Ex-alunos voluntários 
(6xR$48x30mes) 
(jornal/fotos/folder/camiseta) 
 

---- 
 
 

---- 
 
 

F. Travel  Transporte ---- Transporte equip/to / pessoas ---- ---- 

G. 
Office  
Supplies ---- ---- ---- ---- ---- 

H. 
Office  
Expenses 

Téc. gestão financeira-
contábil (R$ 1.770/mês) 
Comunicação tel-fax ---- ---- ---- ---- 

I.  Outros ---- Edição/impressão 
postagem boletim   

Ajuda de custo p/ estágios 
(pasantías) de 30 educadores 

--- --- 
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ANEXO 8 
 

Instrumentos de medição do desenvolvimento e resultados do Projeto 65 

         Planilha 1 – Atividades que envolveram participação na tomada de decisões (Dimensão “i”) 
Organização:  Ano: 
Centro Educativo: 
Atividade: Periodicidade:* 

Participantes 

Educador(es)** Educando(s)*** Familiar(es)**** Outros 

Objeto 
de 

decisão 
total represents diretos total represents diretos total represents diretos total diretos

            
            

         Planilha 2 – Relevância dos temas tratados pelo Fórum de Ed. (Dimensão “ii”) 
 

Tema Importância 

 Sim Total Não Total 

     

 

         Planilha 3 – Vivências promovidas pela organização (Dimensão “iii”) 
Organização: Ano: 
Vivência: 
Aliados (escreva os grupos ou organizações aliadas): 

Característica da vivência sim não Explicação 
Promovida por alianças de grupos ou organizações    
Favorece o respeito mútuo entre educador(a) e educandos(as)    
Favorece a co-responsabilidade    
Favorece a oferta de serviços escolares/educativos para pessoas da comunidade sem vínculo 
direto com escola/centro educativo 

   

Gera multiplicadores (democratiza, evita feudo, possibilita a continuidade das ações)    
Possibilita a troca de papéis educador/educando    
Incorpora-se à rotina da escola/centro educativo    

              Planilha 4 – Ações e alianças entre grupos ou organizações (Dimensão “iii”) 
Organização:  Ano:  

           Ação:  

 Recursos mobilizados na aliança 

Aliados* 
Financeiros Humanos Instalações Materiais Formulação 

1.       
2.        
3.       

           * Escreva os grupos ou organizações aliadas. 

                                                 
65 Planilhas transcritas como aparecem em anexo no relatório final de 2003, com exceção dos acréscimos em itálico. 
 

* Pode ser anual, semestral, bimestral etc. Se não for periódica, preencher com a palavra eventual.  
** Com vínculo de educador no centro educativo. 
*** Com vínculo de educando no centro educativo. 
**** Convenciona-se um familiar por educando. 
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ANEXO 9 
 

Dimensões do Projeto a partir dos instrumentais de medição para a avaliação interna66 
 
i. Influência de alunos e familiares em decisões sobre educação escolar ( 3 variáveis ):  
 
a) Participação de educandos  
 

Qualidade da participação de educandos 
participação ano objetos 

de decisão muito boa boa ruim muito ruim 
1999 12 - 11 1 - 
2000 16 7 9 - - 
2001 32 7 24 1 - 
2002 22 11 11 - - 

Total 82 25 55 2 - 

b) Participação de familiares 
Qualidade da participação das famílias 

participação ano objetos de 
decisão muito boa boa ruim muito ruim 

1999 9 2 7 - - 
2000 12 3 9 - - 
2001 23 8 15 - - 
2002 17 8 9 - - 

Total 61 21 40 - - 

 

c) Participação de educadores 
Qualidade da participação de educadores 

participação         
ano 

objetos  
de decisão muito boa boa ruim muito ruim 

1999 19 13 5 1 - 
2000 25 18 5 2 - 
2001 41 21 16 4 - 
2002 29 19 10 - - 

Total 114 71 36 7 - 

                                                 
66 Com exceção da última, todas as tabelas foram transcritas (como estavam) do Relatório Final Resumido 
redigido por parte da equipe de avaliadores internos em 2003. Por isso não estão enumeradas, nem indicam 
fontes. 
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ii. Informação e debate sobre políticas educativas (3 variáveis): 

a) Acesso à informação    b) Oportunidade participar de debates 
Fórum de Ed. – Cadastro 1997-2002 

Registros ano 

no ano Acumulados 

1997 436 436 
1998 338 774 
1999 356 1130 
2000 499 1629 
2001 1149 2778 
2002 703 3481 

 

c) Relevância dos temas 
 

Fórum de Ed.  - Opinião dos participantes sobre temas tratados em 1999-2002 

Tema Consideram 
importantes (%) 

relevância 

Orçamentos públicos e vinculação de recursos p/ a educação (reunião) 83 alta 
Universidade pública na Zona Leste (encontro) 83 alta 
Educação e portadores de necessidades especiais (seminário) 100 alta 
Políticas de formação de professores (reunião) 83 alta 
Falta de vagas: quantos estão sem estudar? (reunião) 83 alta 
Ensino técnico profissionalizante na Zona Leste (reunião) 94 alta 
Propostas educacionais dos candidatos à prefeitura (reunião) 56 alta 
As ONGs, as políticas e os serviços de educação (reunião) 69 alta 
Quem são os excluídos da escola? (reunião) 81 alta 
Educação, atividades físicas, recreativas e de lazer (seminário) 69 alta 
A educação e a música (reunião) 63 alta 
Segurança nas escolas (reunião) 92 alta 
Participação no planejamento escolar (reunião) 81 alta 
Plano local de desenvolvimento educativo (seminário) 81 alta 
Educação, igualdade e capacidades especiais (seminário) 88 alta 
Construindo uma educação para a paz (seminário) 69 alta 
Por uma educação não sexista (reunião) 62 alta 
A educação do povo negro (reunião) 63 alta 
Educação e religiosidade (reunião) 50 alta 
Projeto Integrar pela Educação (reunião) 72 alta 
Universidade na Zona Leste (reunião) 86 alta 
Plano local de desenvolvimento educativo (2º  seminário) 69 alta 
Poder legislativo, educação e eleições (reunião) 56 alta 
Plano local de desenvolvimento educativo (3º  seminário) 81 alta 

Fórum de Ed. 1998-2002 
ano reuniões seminários total 

1998 2 1 3 
1999 4 1 5 
2000 5 1 6 
2001 6 3 9 
2002 3 2 5 
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iii. Relações interpessoais e intergrupais (2 variáveis): 

a) Vivências promovidas entre grupos e organizações 
 
 

Vivências promovidas pelo projeto (1999-2002) 
Ano Organização 1999 2000 2001 2002 Total 

Ação Comunitária 3 2 3 1 9 
ONG - - 5 - 5 

Associação Educativa 6 2 - 2 10 
EMEF 2 1 7 4 14 

EPEMT 1 1 8 7 17 
Fórum de Ed. - - - - - 

Núcleo Cultural - - 10 - 10 
Total 12 6 33 14 65 

 

 

 

b) Alianças 

 

Capacidade de estabelecer alianças 

Ano n. de 
Ações 

n. de 
Alianças 

n. de Ações formuladas com 
contribuições dos aliados 

1999 04 03 03 
2000 09 08 08 
2001 26 22 22 
2002 21 21 21 
Total 60 54 54 
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ANEXO 10 
 
Quadro de Planos e Iniciativas como agendas internacionais da década de 1970 a 2017* 
  

Planos          
(1979 - 2017) 

Agências       
Envolvidas 

Localidades Avaliação Final / Características 

1. PPE 
1979            
1981            
2000 

 

UNESCO/OREALC  

(Sede Chile) 

México - 1979 
Quito - 1981   
AL e Caribe   
(até 2000) 

. Ministros de Ed. na VII Reunião de PROMEDLAC 
(Bolívia/2001), acordou novo projeto: PRELAC (2002-
2017): continuidade PPP + expansão de metas (ed. 
secundária + aprendizagem ao longo da vida).  

2. EPT 

1990            
2000            
2015 

UNESCO      
UNICEF             
PNUD              
BIRD 

 

G-9 

AL e Caribe 

.Concluída no Fórum Mundial de Ed. (Dakar, 2000): 
Expansão do prazo até 2015 p/ metas (2ª etapa - 
Coordenação da UNESCO). As 6 metas de Dakar 
modificaram algumas de Jomtien.  

 

3. PAHE 

1994-2010 

  

Cumbre de Miami 

ou das Américas 

(EUA) 

 

Continente 
americano 

.Organizado pelos EUA, na busca pela integração/ 
constituição da ALCA. Ed. como erradicação da pobreza 
e a discriminação como uma das 23 linhas acordadas. 
Ratificada no II Cumbre (Santiago, 1998) e no III Cumbre 
(Quebec, 2001).  [Ed.: Chave p/ o progresso nos dois 
últimos + Cobrança de dinamismo.] 

 

4. ODM 

2000-2015 

 

ONU/BM/FMI/OCDE

 

Países           
em desenv/o. 

 

.Acordado no Cumbre do Milênio (NY, 2000), ratificado 
na Conferência sobre o Financiamento p/ o Desenv/o 
(Monterrey, 2002): “Criar nova aliança entre os países 
desenvolvidos e em desenv/o”: Pacto p/ os Objetivos do 
Milênio. 

 

 

5. PAII 

2001-2010 

 

Cumbres 
Iberoamericanas 

(AECI / OEI / 
UNESCO / CEPAL) 

 

19 países 

América Latina 

+ 
Espanha/Portugal

.Cumbres + Conferências de Ed., reuniões anuais desde 
1991, pela Agência Espanhola pela Cooperação 
Internacional (AECI) e a Organização de Estados 
Iberoamericanos pela Ed., Ciência e a Cultura (OEI). Ed. 
derivando diversas ações. 
.XI Cumbre (Lima, 2001), Ministros e Responsáveis da 
Infância e Adolesc. adotaram Declaração + Agenda + 
Plano de Ação (18 metas/89 ações: ed., saúde, nutrição, 
proteção e bem-estar geral da infância (Direitos da 
criança/e jovem entre 0 e 18 anos).  

6. EFA/EPT  
Fast Track    
2002-2015 

 

Banco Mundial 

23 Países        
em desenv/o. 

.Via rápida para EPT - acelerar meta ed. primária: 4 anos. 
(Marco: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) 

 

7. PRELAC    
2002-2017 

 

UNESCO/OREALC 

 

 
América Latina 

e 

Caribe 

. Aprovado em Havana (2000) a continuidade do PPE 
(Plano 1): Busca pela mudança nas políticas educativas + 
Alcance da qualidade da ed. segundo PEPT.  
. Princípios: Dos [insumos] e estrutura às pessoas; Da 
mera transmissão de conteúdos ao desenvolv/o integral; 
Da homogeneidade à diversidade e da ed. escolar à 
sociedade educadora.  

Fonte: Elaborado com informações coletadas em Torres (2004). 
 
 

     * Outro Plano não incluído aqui mas que precisa ser lembrado, é o “Pacto Global” (Global Compact) - 1999 - Definido 
como não sendo uma agência tradicional da ONU, mas uma rede de Escritório com quatro agências das Nações Unidas 
(Escritório de Alto Comissariado de Direitos Humanos (OHCHR), a OIT, o Programa de Meio Ambiente das Nações 
Unidas e o PNUD). 
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ANEXO 11 
 
Carta aberta redigida pelo Pronunciamento Latinoamericano ao Diretor Geral da UNESCO sobre a 
indicação de Mrs. Bush como Embaixatriz das Nações Unidas para a Década da Alfabetização 
(2003-2012) 67    
 
Caro Sr. Maatsura, 
 
A UNESCO é reconhecida mundialmente pelo seu apoio permanente e ativo a educação, cultura e paz. 
Neste contexto, a UNESCO goza de reconhecimento especial por ser uma organização que sempre 
defendeu a alfabetização e o sonho de um mundo letrado. Assim, o anúncio de uma Década da 
Alfabetização das Nações Unidas (2003-2012), lançada e coordenada pela UNESCO, foi recebida com 
alegria e esperança pela comunidade educativa mundial e especialmente por aqueles de nós que 
reconhecem a importância de ler e escrever, tanto para crianças quanto para jovens e adultos(as), dentro e 
fora do sistema escolar, tal como foi definido na “visão renovada de alfabetização” proposta pelo 
documento base preparado para esta década. Esta visão é coerente com um projeto educacional que tem 
como objetivo justiça social, democracia, diversidade cultural e paz. 
 
Ficamos, pois surpresos, ao saber que a UNESCO indicou Mrs. Laura Bush, a Primeira Dama dos EUA, 
para Embaixatriz Honorária para esta Década da Alfabetização. Tal decisão contradiz a missão e os 
objetivos da UNESCO e desconhece contribuições, teóricas e práticas, significativas no campo da 
alfabetização de muitas pessoas de destaque no mundo. Ademais, pode ser visto como um apoio oficial a 
uma administração que é questionada em todo o mundo pelo seu autoritarismo e belicosidade e que 
ignora instituições e regulamentos internacionais. Na verdade, a administração Bush ignorou as 
resoluções das Nações Unidas em relação à guerra no Iraque. Isto tudo aconteceu nos últimos meses, no 
mesmo ano 2003 que marca o início da Década da Alfabetização e a indicação de Mrs. Bush como 
Embaixatriz desta Década. 
 
Não podemos entender as razões que levaram a UNESCO – um membro do sistema das Nações Unidas, 
que promove democracia e transparência – a escolher Mrs. Bush para essa responsabilidade de extrema 
delicadeza e sensibilidade neste exato momento. Nós ignoramos o processo de consulta aos Estados 
Membros para tomar esta decisão. Ademais a informação sobre a indicação de Mrs. Bush não alcançou a 
comunidade de profissionais comprometidos com educação, alfabetização e desenvolvimento humano em 
varias regiões do mundo. 
 
A maioria dos assinantes desta carta vêm da América Latina e do Caribe, mas muitas pessoas não só do 
Sul mas também do Norte juntaram-se a nós. O que nos une é a crença em que um outro mundo é 
possível e que a educação – uma educação alicerçada na realidade e utopias do nosso próprio povo – 
desempenha um papel na construção deste mundo alternativo. O que também nos une, neste caso 
especifico, é a convicção de que não nos sentimos representados por Mrs. Bush nessa nobre e importante 
missão da alfabetização. 
 
A América Latina é uma região prolífica e bem conhecida por sua contribuição, criatividade e esforço 
contínuo em fazer da alfabetização um instrumento para a liberação do poço e transformação social. Nós 
temos orgulho de educadores como Paulo Freire, e temos dado origem a visões e movimentos 
comprometidos não só com a luta por alfabetização e educação para todos, mas contra todas as formas de 
opressão e subordinação dos nossos povos. 
 
Nós esperamos do Senhor, Sr. Maatsura, uma resposta às nossas preocupações. Nós lhe pedimos e à 
UNESCO respeito e apoio para nossas lutas e esforços legítimos para fazer deste Década da 
Alfabetização uma Década que efetivamente contribua para a ruptura da subordinação e do 
empobrecimento dos nossos povos, com o apoio de nossos próprios, Embaixadores da Alfabetização, e 
baseados nas nossas próprias realidades complexas e nossos sonhos. 
 
Agradecemo-lhe antecipadamente pela sua resposta para o seguinte endereço eletrônico: 
pronunciamentolatinoamericano@yahoo.com 
Cordialmente,  
(Aproximadamente 2 mil assinaturas até novembro 2004. Continuamos a receber assinaturas de muitas partes do 
mundo). Adesões a esta campanha (com nome completo, instituição ou profissão, cidade, país) podem ser feitas pelo 
endereço: pronunciamentolatinoamericano@yahoo.com. 

                                                 
67 Disponível em www.fronesis.org. 
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ANEXO 12 
 
 
 
 

Quadro com atividades promovidas na década da EPT 

 

 

REUNIÕES DÉCADA DE EPT (1990-2000) * 
1991 EFA Fórum (Paris) 

 
1993 

EFA Fórum (Nova Délhi): 120 países em desenv/to presentes (77 haviam 
organizado reuniões nacionais, 105 estabelecido metas para os anos 90 e 
109 elaborado estratégias ou planos de ação para a EPT). 
+  Seminários regionais IIPE – UNESCO  

1994 e 1995 Seminários regionais IIPE – UNESCO 
1996 EFA Fórum (Amã): Avaliação da metade da década. 

 
1999 e 2000 

Reuniões regionais  
+ Apoio técnico da IIPE/UNESCO) + Fórum Mundial de Educação 
(Dakar). 
+ Agenda para Ed. do século XXI (Senegal) 

Fonte: Elaborado com dados de TORRES (2001a). 
 
 
 
 

* A partir da Declaração e do Plano de Ação assinados na Conferência de Educação 
para Todos (UNESCO, UNICEF, PNUD e BID), o Fórum Consultivo Internacional 
sobre Educação para Todos (EFA Fórum) - composto por representantes de 
governos nacionais, agências multilaterais e bilaterais, ONGs etc - realizou reuniões 
ao longo dos anos 90 (sendo denominados pelo EFA Fórum por “Década de 
Educação para Todos”). 
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ANEXO 13 
 
 

Quadro comparativo das denominadas visões ampliadas e restritas da EPT 
 
 
 

EDUCAÇÃO PARA TODOS (EPT) 

JOMTIEN: 1990-2000 DAKAR: 2000-2015 

1. Expansão da assistência + Atividades de desenvolv/o 
da 1ª infância, incluídas às intervenções da família e a 
comunidade, especialmente p/ os meninos/as pobres, 
desassistidos e impedidos. 

1. Expandir + Melhorar o cuidado infantil e a ed. 
inicial integrais, especialmente p/ os meninos/as mais 
vulneráveis e em desvantagem. 

2. Acesso universal à ed. primária (ou a qualquer nível 
mais alto considerado "básico") e término da mesma. 
 

2. Garantir que todos os meninos (em particular as 
meninas), que vivam em condiciones precárias e os 
que pertencem a minorias étnicas, tenham acesso a um 
ensino primário gratuito, obrigatório, e de boa 
qualidade e possam completar seus estudos nesse 
ciclo.  

3. Melhorar os resultados de aprendizagem (Por 
exemplo: 80% dos maiores de 14 anos alcançasse um 
nível dado de aprendizagem considerados necessários). 

3. Assegurar a satisfação das NEBAS de jovens e 
adultos pelo acesso equitativo a programas de 
aprendizagem de habilidades p/ a vida e p/ a 
cidadania. 

4. Redução da taxa de analfabetismo adulto à metade. A 
idade adequado sendo determinada em cada país + 
Implantar alfabetização feminina p/ modificar a 
desigualdade entre índices de alfabetização. 

4. Melhorar em 50 % os níveis de alfabetização de 
adultos, especialmente entre as mulheres, e o acesso 
equitativo à ed. básica e permanente p/ todas os 
adultos.  

5. Ampliação dos serviços de ed. básica + Capacitação 
a outras competências p/ os jovens e os adultos + 
Avaliação da eficácia dos programas em função da 
modificação da conduta e do impacto em saúde, 
emprego e produtividade. 

5. Eliminar as disparidades de gênero na ed. primária e 
secundária p/ o ano 2005, e alcançar a equidade de 
gêneros até 2015, assegurando às meninas acesso à ed. 
básica de boa qualidade  e rendimentos plenos e 
igualitários. 

6. Aumento da aquisição por parte dos indivíduos e das 
famílias, de conhecimentos, capacidades e valores 
necessários p/ viver melhor e conseguir um 
desenvolvimento racional e sustentado por meio de 
todos os canais da ed. - incluídos os meios de 
informação modernos, outras formas de comunicação 
tradicionais e modernas, e a ação social - avaliando-se a 
eficácia destas intervenções p/ modificação da conduta. 

6. Melhorar a qualidade da educação e assegurar a 
excelência de todos, de modo que alcancem resultados 
de aprendizagem reconhecidos e medíveis, 
especialmente em torno à alfabetização, o cálculo e as 
habilidades essenciais para a vida. 

* Reelaborado a partir de Torres (2004) 
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ANEXO 14 
 

Quadro de temas e enfoques na atuação da UNESCO no campo educacional 
Décadas Planos e Recomendações nos/aos países membros 

 
1947 

a 
1990 

.Missões + Intercâmbio de especialistas, estudos e pesquisas (Formação de Recursos humanos e estruturas 
técnico-administrativas) + Publicações. 
.Campanhas: Contra o analfabetismo e por todos os níveis de ensino + Ed. trabres. refugiados e famílias 
.Focos: Pré-escola, ensino primário, secundário, universitário + Jovs/adultos + Ens. técnico e profissional 
+ Ed. extraescolar + Ed. da mulher + Ed. especial + Prevenção do HIV/aids e ao abuso de drogas. 

 
 
 
 
 
 

1940 
 
e 
 

1950 

.Seminários sobre o ensino de história e de geografia + Revisão e Elaboração de manuais. 

.Elaboração de materiais de ensino (com utilização do rádio, imprensa e cinema, e, nos anos 50, tv.);  

.Formação de docentes (Carta da Profissão Docente + Exposição circulante); 

.A arte + a Ciência na ed. geral + o Ensino de línguas + Ed. indígena + Ed. p/ compreensão internacional  
em direitos humanos + Ed. extraescolar. 
.Estudo de técnicas de conferências internacionais (encomendado a juristas, psicólogos sociais e 
especialistas em relações internacionais). 
1949 - Seminário sobre ed. no Extremo Oriente e sobre alfabetização de adultos na América Latina. 
1953 - Centro de Educação Fundamental para a América Latina (CREFAL) + Programas de Bolsas. 
1957 - UNICEF + UNESCO para a atuação de ajuda na ed primária 
.Projeto principal sobre extensão e melhoramento da ed. primária na América Latina 
.Ed. pré-escolar + Criação de Escolas Associadas (Centros escolares com projetos de ed. p/ a paz e 
cooperação internacional) + Programa para unificação do Braille. 
.Recomendações: Ed. de base/ensino fundamental ao conjunto de cada país (obrigatoriedade da ensino 
primário gratuito e universal); Pautar sistema de instituições associadas entre empresas que se interessam 
pela ed. de base e organizar experiências-visíveis; Fomentar a ed. p/ a compreensão internacional em 
colaboração com os organismos da ONU; Colaborar com a OIT e OIE p/ desenvolver a orientação 
profissional e o ensino técnico + Levantamento de cátedras em relações internacionais. 

 
 
 
 
 
 
 

1960 
 

.Papel da ed. no desenvolvimento econômico e social + Busca de apoio das organizações internacionais de 
financiamento para ajuda à ed. nos países menos desenvolvidos.  
.1962 - UNESCO + CEPAL + OIT + FAO: Conferência no Chile = Oficina de Coordenação do Projeto 
Principal para América Latina/Chile). 
.1963 - UNESCO + Banco Mundial + Fundação Ford - criam o Instituto Internacional de 
Planificação da Educação (IIPE/com sede em Paris). ** 
.Educadores + Economistas: Consenso na necessidade de planificar o desenvolvimento da ed. à longo 
prazo (ampliam investigação nos países menos desenvolvidos). 
.1967 - Conferência Internacional sobre Planificação da Ed.: Países membros da ONU, FAO, OIT, OMS, 
BIRD, UNICEF, ONGs. (Estados deveriam considerar a planificação da ed. como parte do desenvolv/to 
geral + IIPE publica: La crisis mundial de la educación, de Coombs (EUA), primeiro diretor do Instituto). 
.Conceito de “educação permanente”: idéia-força de adaptar a ed. às exigências de um mundo em 
evolução (ed. = proc. ao longo da vida): abarca o conjunto do sist. Educativo + ed. extraescolar e de 
adultos + os conceitos de “alfabetização funcional”e “aprender a ser”interligados. 
.Construções escolares ganha impulso.  

 
 
 

1970 

1970 - Proclamado Ano Internacional da Ed. pela ONU (Provocar reflexão inovadora em matéria de 
educação) + Ed. física e desporte como parte ed. permanente. 
.Começam discussões sobre medidas para evitar fuga de cérebros. 
1977 - URSS + Progr. da ONU p/ o meio ambiente: Conferencia sobre ed. relativa ao meio ambiente. 
1979/80 - Novo sist. de aval.: sistematização + aval. das práticas existentes nas distintas atividades do 
programa p/ ed.; aval. global dos temas; e avals. sucessivas de projetos. 

 
 

1980 

83 - EUA comunica a sua saída da UNESCO para 84, devido a “tendências na política, orientação 
ideológica no pressuposto e na gestão”, retornando apenas em  2003.  
89 - Vínculo mais estreito entre ensino pós-secundária e o mundo do trab. + Ed e informática. 
.Formação de planificadores + Administradores p/ a generalização da ed. + Formação de pessoal de ensino 
primária + Análises dos obstáculos à democratização do ensino. 

1990 .Ano Internacional da Alfabetização + Planos e Iniciativas em continuidade, tendo o Programa de 
Educação para Todos como foco. 

* Elaborado com dados de Valderrama (1995). 
** Descrito no Quadro 12. 
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ANEXO 15 
 

Quadro cronológico com atuações e princípios da Fundação W.K. Kellogg 
 

DÉCADAS MISSÃO 
 
 
 
 

1930 
 
 
 

. W. K.Kellogg fazia doações caridosas para 
crianças inglesas (órfãs da 1ª Guerra), p/ deficientes 
visuais, hospitais e programas de saúde. 
. Início do proj. Michigan Community Health 
Project. 
.1934. Cria a W.K. Kellogg Child Welfare 
Foundation. 
. Final dos anos 30 em diante: como fundação, 
expande programas para a América Latina, na área 
de ed. pós-graduada p/ profissionais de saúde. 

1. Fase das doações (como caridades):  
.Promover “a saúde, a felicidade e o bem-estar das 
crianças”. 
.Utilização dos conhecimentos existentes p/ resolver 
o problema das pessoas (soluções a longo prazo). 
2. Fase do financiamento (filantropia 
empresarial): 
.A Ed. “oferece a melhor oportunidade de realmente 
melhorar uma geração após a outra”. 
. Ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas pela 
aplicação prática de conhecimentos e recursos p/ 
melhorar a qualidade de vida das gerações.  

VISÃO 

 
 
1940 

.1941. Doação que inicia a atuação da fundação na 
América Latina e Caribe. 
. Pós-guerra – ampliação dos programas nas áreas 
de saúde e ed., incluindo agricultura (devido a falta 
de alimentos provocada pela guerra nos países 
europeus). 

 
1950 

a 
1960 

. 1951 - morte de seu fundador. 

. Expande a atuação dando suporte para programas 
de graduação em saúde e administração hospitalar.  
. Volta-se para o desenvolvimento de lideranças 
rurais e p/ o movimento das escolas comunitárias. 

Programar atividades ao redor de uma visão comum 
em um mundo no qual cada pessoa tenha senso de 
valor; aceite responsabilidades para si, para a 
família, para a comunidade e para o bem-estar da 
sociedade; e tenha capacidade de ser produtiva e 
ajudar a criar instituições responsáveis, comunidades 
saudáveis e famílias que possam educar e cuidar de 
seus integrantes.  

VALORES 
 

1970 
. Experimenta mudanças: promove “o movimento 
voluntário e ajuda aos que estão em desvantagem, 
com ênfase especial nas minorias”.  

 
1980 

. Revisa propósitos, objetivos e resultados.  

. Reafirma a ênfase de sua programação nas áreas 
de saúde, ed., agricultura e capacitação de 
lideranças.  
. Expande a programação até o sul da África. 

 
 
 
 

1990 

. “As mudanças começaram nos anos 90, mais 
evolucionárias que revolucionárias. Depois de pesar 
as lições aprendidas, a fundação reforçou seu 
comprometimento com as necessidades da 
juventude”, financiando Programas que fortaleçam 
parcerias com a comunidade, ONGs, universidades 
e governos, incentivando a “responsabilidade 
cidadã” – ou a “cidadania empresarial” com ações 
filantrópicas de pessoas físicas ou de empresas -, o 
“protagonismo juvenil” e comunitário. 
1998 – Profunda revisão de propostas e programas. 

 
1999  

a 
2004 

. Passa a manter projetos articulados em 
microrregiões, onde percebe maior concentração de 
pobreza: sul do México, América Central, 
República Dominicana e Haiti, nordeste do Brasil, e 
zona andina da Bolívia, Peru e Equador. 

. Pessoas mais vulneráveis devem poder se expressar 
e serem ouvidas. (Diversidade e inclusão: essenciais 
para a criatividade e a inovação).  
. Todas as comunidades possuem seus patrimônios 
(história, conhecimento, cultura) + Poder de definir e 
resolver os próprios problemas.  
. O estímulo a indivíduos e famílias impulsiona o 
crescimento de comunidades saudáveis.  
. A liderança e os líderes podem ser desenvolvidos e 
estimulados.  
. Parcerias, colaboração e participação cidadã - 
fundamentais p/ melhorar as 
organizações/instituições, além de assegurar 
mudanças sociais sustentáveis.  
. A riqueza e a energia da vida determinadas pela 
sinergia de mente, corpo e espírito.  
. Futuro de uma sociedade depende da qualidade do 
investimento e da atenção dada às crianças.  
. Melhoria da condição humana pelo uso apropriado 
de conhecimento, ciência e tecnologia.  
. O estímulo ao desenvolvimento humano saudável 
enfatiza a prevenção, e não o tratamento.  
. A sustentabilidade de longo prazo deve ser 
encorajada pelo uso adequado dos recursos naturais e 
humanos. 

Fonte: Elaborado com dados do site da Fundação W.K. Kellog (www.wkkf.org em 11/02/2004). 
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ANEXO 16 
 

Quadro com Iniciativas da FK na América Latina e Caribe até 1999 

ESTRATÉGIAS DA PROGRAMAÇÃO 
Duas vertentes complementares para o financiamento  como foco temático: 

a. Um conjunto (coorte) de projetos 
que tinham em comum a busca de 
respostas inovadoras para o 
problema em foco**.  

b. Um conjunto de atividades de apoio que permitam ao 
desenvolvimento adequado das instituições líderes do projeto, um 
intercâmbio permanente de saberes e experiências entre os projetos e 
um processo de sistematização e avaliação das lições aprendidas.  

Objetivos gerais: Criar uma massa crítica de experiências concretas que respeitasse a criatividade e a 
diversidade de cada contexto em que se trabalhava, mas que chegasse a constituir-se em um grupo com 
suficiente base empírica e voz para gerar e disseminar melhores práticas e para informar os tomadores de 
decisão e formuladores de políticas. 

Programação anterior (Iniciativas desenvolvidas de 1990 até a revisão de programas em 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. UNI    – Progr. de parcerias comunitárias para a educação de profissionais de saúde (1990) 
2. Programas de Ed. de Enfermagem – aumentar a capacidade de lideranças enfermeiras no setor da 
saúde, com utilização, inclusive de “tecnologias de aprendizado à distância” (1993) 
3. UNIR – Progr. de parceiras com comunidades/instituições/universidades p/ o desenvolv/o rural (1994) 
4. Desenvolvimento da filantropia – incentivo à práticas filantrópicas de pessoas físicas e empresas  p/ o 
desenvto. social (1994) 
5. LIP – Progr. de formação de lideranças em filantropias nas Américas – Leadership in Philanthropy  
(1996) 
6. Nutrição Humana – Progr. de base comunitária de desenvolvimento rural (1996) 
7. Saúde Pública – Progr. de reorientação do ensino e da prática em saúde pública com base numa 
abordagem intersetorial, na perspectiva do conceito denominado “cidades saudáveis” (1996). 
8. Adolescência Saudável – Progr. de parcerias p/ o melhoramento da saúde infanto-juvenil (1995) 
9.  Programa de Educação Básica (com base no conceito de “comunidade de aprendizagem”)* – “Busca 
fortalecer a educação Básica e as oportunidades de aprendizado para todos os membros de comunidades da 
região. Os projetos estão focados no fortalecimento da capacidade de indivíduos, grupos sociais e 
educadores de construir “comunidades de aprendizagem”. O objetivo é desenvolver modelos que 
incorporem a participação comunitária e criem soluções sustentáveis para satisfazer as necessidades básicas 
de educação” (desde 1998). 

   Fonte: Elaborado com dados extraídos do site da www.wkkf.org em 11/02/2004. 
 

* Refere-se às Iniciativas anteriores à revisão de propostas da Fundação Kellogg, como é o caso do 
Programa 9, no qual tomou parte o Projeto desenvolvido em parceria com a escola paulista, cujas 
avaliações foram analisadas. 
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ANEXO 17 
 

Quadro com Estratégias da FK em Avaliação e Parcerias 

 

Estratégias Centrais 
1. Promover o desenvolvimento local com 
projetos que demonstrem maneiras de romper o 
“ciclo de reprodução da pobreza” em regiões 
selecionadas. 

2. Desenvolver e aplicar conhecimentos e melhores 
práticas por meio de quatro abordagens que 
promovam mudanças sistêmicas sustentáveis. 

Foco de atuação  Condicionantes para “doações” 
. Projetos articulados e multidisciplinares 
(clusters) que buscam respostas aos problemas 
locais.  
.Estratégias p/ o desenvolvimento → 
Fortalecimento Institucional e Alianças 
(público, privado e 3º Setor) .Participação + 
Liderança juvenil local (elementos centrais do 
cluster). 

  Abordagens inovadoras em: 
a. Acesso à Tecnologia da Informação 
b. Desenvolvimento de Liderança  
c. Fortalecimento Institucional e Alianças Estratégicas 
d. Cidadania [Empresarial] e Responsabilidade Social 
(Esforços para reforçar os clusters) 

Outros temas e tendências Apoios estratégicos 
. Estratégias centrais 
. Apoio na exploração de novos temas e 
tendências 
.Investimento na manutenção e  
na disseminação dos resultados 

.Para avaliação, comunicação e mudança de sistemas e 
políticas. 
.Seminários + Eventos em rede → Fortalecer a 
capacidade operacional das instituições e ampliação 
do impacto das suas ações. 

ALIANÇAS (tipos) 
1. Com organizações intermediárias → Para treinamento, avaliação e desenvolvimento de liderança para 
os projetos e iniciativas. 
2. Com organizações parceiras que tragam recursos para a luta contra a pobreza  → Para dividir a 
concepção, experiência e abordagem prática, assim como investimentos em intervenções estratégicas. 
Possíveis aliados comprometidos com o tema da pobreza na região incluem muitas organizações 
multilaterais, como o BID, Usaid, UNICEF, PNUD, Care, Caritas e fundações privadas locais e 
internacionais. 
  Fonte: Elaborado com dados extraídos do site da www.wkkf.org em 11/02/2004. 
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ANEXO 18 
 

Quadro com Estratégias de trabalho da FK 

Períodos PROGRAMA ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
(década de 90) 

 
1o.  

 
1941 

a 
1959 

. Formação de profissionais na saúde + Melhoria de infra-
estrutura das universidades → Bolsas de estudo p/ que 
médicos, enfermeiras e dentistas aprendessem nos EUA o 
que havia de moderno na área de medicina e odontologia 
preventivas. 

 
 

2o. 
  

1960 
a 

1970 

. Projetos embrionários dos programas de base comunitária: 
Projs de saúde preventiva materno-infantil extramuros (pré-
natal, vacinação e alimentação infantil) - profs. e alunos 
trabalhando com as comunidades do entorno da universidade. 
.Apoio aos primeiros programas de odontologia preventiva 
(Destaque p/ os de: fluoração do sal de uso doméstico e os 
programas comunitários de educação bucal).  

. Demonstrar alternativas p/ romper o ciclo 
da pobreza pela promoção do desenvolv/o 
saudável dos jovens, propiciando a 
participação em comunidades 
socioeconomicamente dinâmicas.  
. Define projetos como “meros modelos 
demonstrativos de uma determinada 
estratégia social”, o que resultará em 
“verdadeiro efeito” se houver: 
. Sustentabilidade dos procs de mudança 
. Institucionalização/multiplicação de ações 
. Transformação dos sistemas vigentes 
(políticas públicas) 

PREMISSAS  
 
 
 

3o. 
 

1970 
a 

1985 

. Programas de integração docente-assistencial e 
desenvolvimento rural.  
. Com o movimento de prevenção na área de saúde ganhando 
força, a fundação, como maior investidora nos chamados 
progrs de integração docente-assistencial, busca melhorar os 
progrs de atenção básica à saúde na comunidade e a 
formação de profissionais, sob perspectiva holística e 
biopsicossocial da saúde e da doença.  
 . Investe na formação do agrônomo/técnico agrícola pelo 
aumento da produção da pequena propriedade rural, na busca 
pela manutenção da família do campo. 

 1. A pobreza crônica é o problema 
individual mais relevante da região. Os 
esforços p/ promover o desenvolv/o social 
e econômico acabam tendo seus resultados 
comprometidos em virtude da persistência 
e da prevalência da pobreza.  
2.  Dado que a pobreza tende a persistir ao 
longo das gerações, a maneira mais 
sustentável de interromper esse ciclo é 
buscar participação / liderança / energia da 
juventude.  

META  
4o. 

1985 
a 

1990 

 
. Apoio à ONGs e diversificação dos projetos, enfocando o 
protagonismo juvenil. “A partir de 1985, houve um 
crescimento explosivo no volume de doações”. 

. Demonstrar/disseminar estratégias p/ 
romper ciclo da pobreza, promovendo um 
desenvolv/o saudável da juventude em 
comunidades social e economicamente 
dinâmicas. 

HIPÓTESES 5º. 
1990 

a 
1999 

. Projetos protagonizados por jovens, incentivando também a 
formação de parcerias. 
. 1998 - Financiamento em 9 países: Argentina, Uruguay, Chile, 
Brasil, Perú, Equador, Venezuela, Haiti e México. 

6º. 
1999 

a 
2004 

. 2002 – 2003: financiamento de projetos em 6 países da 
América Central: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica e Panamá.  

. O investimento no jovem tem maior 
potencial de romper o ciclo de reprodução 
da pobreza 
. O jovem tem a energia de ser protagonista 
de processos de transformação. 

Fonte: Dados extraídos do site da Fundação W.K. Kellogg  www.wkkf.org em 11/02/2004. 
 
*  Em 1998 foram financiados pela fundação os 14 projetos da Iniciativa de Educación Básica 
“Comunidad de Aprendizaje”.  


