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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo analisar os desafios e as possibilidades de construção 
coletiva de instrumentos de políticas públicas de educação básica em municípios 
eminentemente rurais dos estados do Paraná e Santa Catarina, no período do 

Governo Lula no Brasil. Essa construção envolve fatores culturais e políticos locais 
como parte de um processo mais amplo de globalização e definição da Agenda 

Globalmente Estruturada para a Educação a ser assumida pelos Estados nacionais. 
Partiu-se da constatação da existência de um cenário de confronto entre a 
globalização hegemônica, que impôs o ajuste estrutural ao Estado nacional, e a 

globalização contra-hegemônica, marcada por práticas formativas para a 
consolidação da participação cidadã em espaços públicos. Essas formas de 

globalização coexistiram de forma contraditória no campo das políticas públicas 
educacionais no Brasil, com implicações que precisavam ser mais bem analisadas e 
verificadas como foram compreendidas e assumidas pelos governos infranacionais e 

as comunidades escolares. Como parte do movimento de sistematização de 
experiências de Educação Popular, esta investigação contribui para a reflexão teórica 

de experiências concretas de aplicação de metodologia participativa de planejamento 
educacional em comunidades escolares. Também oportuniza um conjunto de 
reflexões sobre como a política pública indutora democrática do Governo Lula foi 

recepcionada nos municípios selecionados nessa pesquisa. Na primeira hipótese, os 
governos infranacionais possuíam plenas condições para efetivar um projeto 

educacional considerando as determinações da legislação de ensino e as diretrizes 
do Ministério da Educação, segundo o que determinava a agenda global para 
educação, utilizando-se a descentralização político-administrativa e a transferência de 

recursos financeiros do Governo Nacional. Na segunda hipótese, partiu-se da ideia 
que não havia condições para a construção de um projeto educacional em função da 

falta de interesse dos governos infranacionais e de recursos financeiros próprios ou 
transferidos pelo governo nacional. Na terceira hipótese, a construção de um projeto 
educacional poderia ser realizada aproveitando-se as “brechas legais”, a política 

indutora do Governo Lula e, principalmente, os objetivos e as estratégias da 
Metodologia de Planejamento Estratégico Participativo Educacional (PEPE), que se 

valeu das “estratégias gramscianas de conspiração democrática” para definir 
coletivamente um programa de ação para ser monitorado e avaliado 
permanentemente pelas comunidades escolares pelos setores da prefeitura e da 

sociedade em geral. A partir dessa hipótese, desenvolveu-se uma abordagem de 
pesquisa participante por meio da aplicação da Metodologia PEPE, que produziu 

inúmeras reflexões sobre a política educacional indutora do Governo Lula e revelou 
tensões surgidas a partir de conflitos com a cultura política local e as formas usuais 
de participação social nos municípios pesquisados. Por último, uma vez analisados os 

desafios e as possibilidades para a construção coletiva de políticas públicas de 
educação básica, conclui-se que é possível realizar a construção coletiva a partir de 

processos formativos intensivos e investigativos de metodologia participativa que 
contribua para o empoderamento dos sujeitos sociais diretamente envolvidos e 
comprometidos em lutar pela conquista da qualidade social da educação pública 

municipal.   

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação básica. Educação Popular. 

Participação cidadã. Globalização contra-hegemônica. Gestão democrática.  



ABSTRACT 

This thesis has the aim of analyzing the challenges and possibilities of collective 
creation of public policy instruments of basic education in eminently rural towns in 
Paraná, as also in Santa Catarina states during Lula’s government period in Brazil. 

This construction includes cultural as well as local political factors as part of a wider 
globalization process and the definition of the Globally Structure Agenda for the 

education, which has been oriented and imposed by multilateral agencies and the 
hegemonic States to be taken over by national States. It commenced with the finding 
of a confrontation scenery between the hegemonic globalization, which has imposed 

structural adjustment to the national State in order to ensure better conditions for 
capital accumulation, and counter-hegemonic globalization characterized by training 

practices for the consolidation of civic participation in public areas. These forms of 
globalization coexisted in a contradictory way in the field of educational public policies 
in Brazil, with implications that should have been better analyzed and verified as they 

were understood and assumed by subnational governments and school communities. 
As part of the systematization experience of popular education, this study contributes 

to the real experiences, theoretical reflection of participatory methodology application 
of educational planning in school communities. It provides a set of reflections about 
how the democratic inducer public policy of Lula’s government has been received in 

the towns focused in this research. In the first hypothesis, subnational governments 
had full conditions to carry out an educational project, considering the teaching 

educational legislation and the Education Ministry guidelines, according to what the 
global agenda for education determines, using the political and administrative 
decentralization and the transfer of financial resources. In the second hypothesis, it all 

started with the idea that there were not any conditions for the construction of an 
educational project due to lack of interest of subnational governments own resources 

or transferred by the national government. In the third hypothesis, the educational 
project construction could be achieved taking advantage of the “legal loopholes”, the 
inducer policy of Lula’s government, and especially the aims and strategies of the 

Strategic Participatory Educational Planning Methodology (SPEP), which makes use 
of the “Gramscian strategies of democratic conspiracy” to define collectively a planned 

action to be continuously monitored and evaluated by the school communities and 
town hall sectors as well as by the society in general. From this hypothesis, a 
participatory research approach through the application of technology (SPEP) has 

been developed, which has produced numerous reflections on Lula’s government 
inducer educational policy, and has revealed tensions arising from conflicts with the 

local political culture and the habitual forms of social participation in the towns that 
were studied. Finally, once analyzed the challenges and possibilities for the public 
policy collective construction of basic education, it is concluded that it is possible to 

carry out the collective construction through intensive investigative and formative 
processes of participatory methodologies that contribute to the empowerment of the 

social individuals directly involved and committed to striving for the achievement of 
social quality of the municipal public education. 

Keywords: Public policies. Basic education. Popular Education. Civic participation. 
Counter-hegemonic globalization. Democratic management. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 - Fluxograma de trabalho da Metodologia PEPE.......................................182 

Figura 2 - Localização do Município de Matos Costa/SC ............................. ...........198 

Figura 3 - Foto Aérea do Município de Matos Costa/SC (2011) ........………………200 

Figura 4 - Foto do II Seminário da Educação Municipal de Matos Costa/SC) (2008) 

 .................................................................................................................209 

Figura 5 - Foto do Centro de Educação Infantil Sementinha, Matos Costa/SC (2014) 

 .................................................................................................................210 

Figura 6 - Foto do Centro Educacional Professora Ana Maria de Paula, Matos Costa/ 

 (2010) ......................................................................................................212 

Figura 7 - Foto da Escola Municipal Nova Esperança, Matos Costa/SC (2010) … 215 

Figura 8 - Localização do Município de Calmon/SC................................................217 

Figura 9 - Foto Aérea da Área Central do Município de Calmon/SC (2009) ...........218 

Figura 10 - Foto da Escola Básica Margarida Maria Alves, Calmon/SC (2009) ......228 

Figura 11 - Localização do Município de Porto Vitória/PR.........................................231 

Figura 12 - Foto Aérea do Município de Porto Vitória/PR (2011) ……………………232 

Figura 13 - Foto da Escola Municipal Professor José Alvir Ilkiu, Porto Vitória/PR 

(2010)……………..........……………………………………………………241 

Figura 14 - Foto da Escola Municipal Reynaldo Frederico Gaebler, Porto Vitória/PR

(2010)....................................................................................................242 

Figura 15 - Equipe coordenadora do II Plano Decenal Municipal de Educação (2015) 

 ...............................................................................................................295 

Figura 16 - Foto de um grupo de participantes da II Conferência Municipal de 

Educação de Porto Vitória/PR (2015) .................................................297 

Figura 17 - Foto de grupos de trabalho da II Conferência Municipal de Educação de 

Porto Vitória/PR (2015) .........................................................................298 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - População absoluta de Matos Costa/SC (1991 a 2015) .......................203 

Gráfico 2 - População absoluta de Calmon/SC (1991 a 2015) ...............................221 

Gráfico 3 - População absoluta de Porto Vitória/PR (1991 a 2015) .........…………235 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Matos Costa/SC (2000 

a 2010) ...................................................................................................201 

Tabela 2 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Matos 

 Costa/SC (2000, 2010) …...........…………...………………………………204 

Tabela 3 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Matos Costa/SC 

 (2000 e 2010) .........................................................................................205 

Tabela 4 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Matos Costa/SC 

 (2000, 2010)…………….................…………………………………………206 

Tabela 5 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas urbana 

e rural de Matos Costa/SC (2006 e 2010) ......……............……...………211 

Tabela 6 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 

 Matos Costa/SC (2006 a 2010) ..............................................................213 

Tabela 7 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício 

em Matos Costa/SC (2006 e 2010) ........................................................214 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Calmon/SC (1991 a 

 2010).......................................................................................................219 

Tabela 9 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Calmon 

 /SC (2000 e 2010) ……................…………………………………….........221 

Tabela 10 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Calmon/SC (2000 e 

 2010)……………..........…………………...………………………………...222 

Tabela 11 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Calmon/SC 

 (2000, 2010)………………………………………………………………....223 

Tabela 12 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas 

urbana e rural de Calmon/SC (2006 e 2010) .......................................227 

Tabela 13 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 

 Calmon/SC (2006 a 2010) ...................................................................228 

Tabela 14 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício 

em Calmon/SC (2006 e 2010) ..............................................................230 

Tabela 15 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Vitória/PR (1991 

a 2010) ……...........……………...........……………………………………233 

Tabela 16 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Porto 



 Vitória/PR (2000, 2010) ...........……………………………………………235 

Tabela 17 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Porto Vitória/PR 

 (2000 e 2010) .......................................................................................236 

Tabela 18 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Porto Vitória/ 

 PR (2000, 2010) ...................................................................................237 

Tabela 19 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas 

urbana e rural de Porto Vitória/PR (2006 e 2010) ................................240 

Tabela 20 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 

 Porto Vitória/PR (2006 a 2010) ...........................................................243 

Tabela 21 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício 

em Porto Vitória/PR (2006 e 2010) ......................................................244 



LISTA DAS PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS 

AGEE - Agenda Globalmente Estruturada para a Educação 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BM - Banco Mundial 

CAE - Conselho de Alimentação Escolar 

CEPAGRI - Centro de Assessoria e de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região de 

Caçador, Santa Catarina.  

CES - Centro de Estudos Sociais 

CF/88 - Constituição Federal Brasileira de 1988 

CLP - Centro de Liderança Pública 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CONAE - Conferência Nacional de Educação 

EB - Exército Brasileiro 

EP - Educação Popular 

FHC - Fernando Henrique Cardoso 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FSM - Fórum Social Mundial 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação.  

IAS - Instituto Airton Sena 

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INEP - Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases  

MEC - Ministério da Educação 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico do 

Comércio. 

OMC - Organização Mundial do Comércio 

ONG - Organização não governamental 

ONU - Organização das Nações Unidas  



OP - Orçamento Participativo 

PAR - Plano de Ações Articuladas 

PARFOR - Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 

PEPE - Planejamento Estratégico Participativo Educacional 

PISA - Programe for International Student Assessment 

PNE - Plano Nacional de Educação 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PT - Partido dos Trabalhadores 

SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SEB/MEC - Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

SIMEC - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e Finanças do MEC 

UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................17 

2 GLOBALIZAÇÃO E ESTADOS NACIONAIS NO FINAL DO SÉCULO XX E 

INÍCIO DO SÉCULO XXI...................................................................................................28

    2.1 Globalização e seus múltiplos fatores...........................................................28 

   2.2 Globalização hegemônica, governação e sociedade civil............................38 

   2.3 Reações contra-hegemônicas locais e globais.............................................47 

 2.4 Ofensiva neoliberal no ajuste estrutural da regulação do Estado nacional 

 ......................................................................................................................................58 

   2.5 Reforma do Estado brasileiro no contexto da transição democrática 

incompleta..............................................................................................................65 

       2.5.1 Transição democrática incompleta e a hegemonia da cultura política 

autoritária............................................................................................................65 

2.5.2 Redefinição do Estado brasileiro: descentralização, recentralização 

 e   participação social...................................................................................................75 

3 GLOBALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.......................93 

   3.1 Agenda globalmente estruturada para a educação no contexto da 

globalização hegemônica.....................................................................................93 

   3.2 Democratização, regulação e recentralização no campo das políticas   

públicas para a educação básica no Brasil........................................................106 

 3.2.1 Conquistas formais para a educação básica na CF/88...............................106 

      3.2.2 Reconfiguração da regulação no campo das políticas públicas para a 

educação básica brasileira...................................................................................122 

      3.2.3 Reformas para a recentralização do governo nacional no nível infranacional: 

o modelo gerencial-democrático do Governo Lula..............................................143

4 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E  PRÁTICOS DO  PLANEJAMENTO 

   ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL...................................................161 

4.1 Origens da Metodologia PEPE......................................................................161 

  4.2 Etapas da Metodologia PEPE.......................................................................180 

      4.2.1 Etapa (1):  articulação, negociação política e institucional e elaboração do 

Plano de Trabalho……..........................................................................................182 

4.2.2 Etapa (2): escolha e capacitação da equipe de coordenação 

local.........................................................................................................................185 



      4.2.3 Etapa (3): análise da legislação de ensino e da documentação na 

Secretaria de Educação e nas escolas municipais.............................................187 

      4.2.4 Etapa (4): realização do diagnóstico quantitativo e qualitativo da educação 

municipal.............................................................................................................188 

      4.2.5 Etapa (5): visita programada às escolas municipais e escolha de 

representantes locais..........................................................................................189 

      4.2.6 Etapa (6): elaboração e aperfeiçoamento de projeto de lei ou documento 

inicial para ser discutido coletivamente...............................................................190 

      4.2.7 Etapa (7): realização de encontro, seminário ou conferência para a análise, 

aperfeiçoamento e a aprovação de projeto de lei................................................191 

      4.2.8 Etapa (8): encaminhamento do texto final ao prefeito municipal................192 

      4.2.9 Etapa (9): acompanhamento do processo legislativo e sanção pelo prefeito 

municipal…….......................................................................................…........…193 

      4.2.10 Etapa (10): monitoramento e avaliação da implementação das ações da 

política educacional.............................................................................................194 

5 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS.................................196 

 5.1 Aspectos gerais dos municípios selecionados................................................196 

      5.1.1 Caracterização do município de Matos Costa/SC......................................197 

      5.1.1.1 Aspectos populacionais do município de Matos Costa/SC.....................202 

      5.1.1.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Matos Costa/SC.........205 

      5.1.1.3 Aspectos educacionais do município de Matos Costa/SC......................207 

      5.1.2 Caracterização do município de Calmon/SC..............................................216 

      5.1.2.1 Aspectos populacionais do município de Calmon/SC.............................220 

      5.1.2.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Calmon/SC..................222 

      5.1.2.3 Aspectos educacionais do município de Calmon/SC..............................224 

      5.1.3 Caracterização do município de Porto Vitória/PR.......................................231 

      5.1.3.1 Aspectos populacionais do município de Porto Vitória/PR......................234 

      5.1.3.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Porto Vitória/PR...........236 

      5.1.3.3 Aspectos educacionais do município de Porto Vitória/PR.......................238 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS COLETADOS..................................246 

   6.1 Formalização legal da gestão democrática na educação básica...............246 

  6.1.1 Escolha do diretor das escolas públicas dos municípios selecionados… 250 

      6.1.2 Participação da comunidade escolar no campo da política educacional nos 

municípios selecionados.....................................................................................256 



 6.2 Controle social dos conselhos de educação dos municípios selecionados 

 ...............................................................................................................................271 

   6.3 Resultados do IDEB nos municípios selecionados....................................280 

   6.4 Construção coletiva de planos municipais de educação como exigência   

da recentralização e procedimento da democracia participativa...................284 

   6.5 Principais objetivos e elementos da Metodologia PEPE............................299 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................303 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................311 

APÊNDICES..............................................................................................................325 

ANEXOS....................................................................................................................330 



17 

1 INTRODUÇÃO 

O tema de estudo desta tese é a política pública da educação básica de 

municípios brasileiros, definida enquanto um conjunto de ações e atividades 

coordenadas pelos governos que decorre da concretização de Direitos sociais 

consagrados nos termos da lei, representando conflitos de interesses (o que deve ou 

não ser feito) e obrigações estabelecidas para serem efetivadas com a participação 

da sociedade. 

Nesta tese, defendo que a efetivação da política pública educacional pode ser 

realizada por meio de práticas formativas de construção coletiva de instrumentos de 

gestão democrática por meio da Metodologia de Planejamento Estratégico 

Participativo Educacional (PEPE) (MOREIRA, 2013). A aplicação da Metodologia 

PEPE pode acontecer em todas as fases do ciclo das políticas públicas, desde o 

surgimento da agenda por “demanda induzida” ou “demanda manifesta” pelos 

governantes ou por setores da sociedade, até o monitoramento e avaliação coletiva 

para o seu aperfeiçoamento nos municípios selecionados nesta pesquisa. 

A gestão democrática é entendida como um programa de ação governamental 

informado por valores e práticas que exige a participação direta da sociedade civil, 

considerada heterogênea e conflitante, em todas as etapas desse processo coletivo 

(NOGUEIRA, 2011). A efetivação dessa forma de gestão no campo das políticas 

públicas educacionais fez parte de um conflito fundamental entre as imposições do 

reajuste estrutural ao Estado nacional pela globalização hegemônica e as inovações 

político-administrativas de experiências contra-hegemônicas no contexto da transição 

democrática incompleta no Brasil, no final do século XX e início do século XXI 

(AVRITZER, 1996). Essa tensão histórica e política teve repercussões diretas no 

campo das políticas públicas educacionais dos Estados nacionais em função da 

adesão da maioria dos países à Agenda Globalmente Estruturada para a Educação 

(AGEE), definida segundo os interesses e as demandas do mercado e das agências 

multilaterais nas últimas duas décadas (DALE, 2004).  

A pressão e as imposições das agências multilaterais promoveram alterações 

na legislação dos Estados nacionais e definiram orientações para as políticas públicas 

com o objetivo maior de garantir melhores condições para a acumulação do capital e 

o fortalecimento do poder político e econômico das empresas transnacionais e dos
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Estados Hegemônicos (FORJAZ, 2000). Contraditoriamente, aproveitando-se das 

brechas legais e das experiências participativas de Educação Popular (EP) na 

América Latina, fundamentadas no pensamento do educador brasileiro Paulo Freire, 

surgiram inovações administrativas nos governos infranacionais que foram 

compreendidas e assumidas a partir de uma aproximação entre as noções de gestão 

democrática e dos procedimentos de uma democracia de maior intensidade 

(SANTOS, 2002), destacando o compartilhamento do poder de decidir a criação e a 

consolidação de canais de participação enquanto espaços públicos de “aprendizado 

social” para a negociação e a concretização de acordos possíveis entre governantes 

e governados e entre os próprios governados. O esforço de compartilhar o poder de 

decidir surgiu de um processo histórico intenso e conflitivo de convivência com 

práticas políticas que estavam relacionadas aos projetos políticos em disputa na 

América Latina (DAGNINO, 2006). A opção pelo projeto político democrático-

participativo exigiu uma estratégia pedagógica gramsciana formativa, 

problematizadora e crítica junto aos sujeitos sociais envolvidos no processo de 

trabalho de construção coletiva de instrumentos da política pública educacional 

municipal. A estratégica pedagógica gramsciana, permanentemente aprimorada no 

trabalho de assessoria junto aos municípios do Sul do Brasil nos últimos vinte anos, 

foi forjada na trajetória profissional do autor desta pesquisa e na convivência com os 

profissionais que formaram o Instituto Ágora em 2004, em Santa Catarina. A criação 

desse Instituto favoreceu a aproximação com as prefeituras municipais da região Sul 

com o objetivo principal de fortalecer ou consolidar o empoderamento das 

comunidades escolares para a conquista de uma educação pública com qualidade 

social.  

O problema de pesquisa deste estudo fez parte do desenvolvimento do trabalho 

de assessoria educacional com a aplicação da Metodologia PEPE em municípios do 

Sul do Brasil, no período de 2006 a 2010, valendo-se de métodos quantitativos e 

qualitativos para responder à seguinte pergunta: quais são os desafios e as 

possibilidades para a construção de projetos educacionais democráticos e 

participativos em comunidades de municípios dos Estados do Paraná e Santa 

Catarina, no Brasil, considerando os fatores culturais e políticos locais, como 

parte do processo de globalização e definição da AGEE, orientada e imposta 

pelas agências multilaterais e pelos Estados hegemônicos aos Estados 

periféricos e Estados semiperiféricos emergentes?   
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Do ponto de vista metodológico, concebe-se esta pesquisa como sendo 

qualitativa em uma abordagem de pesquisa participante, com a utilização do método 

histórico de investigação para compreender os nexos causais entre a dimensão local, 

em nível infranacional, e as dimensões nacionais e globais para o campo das políticas 

públicas de educação básica nas duas últimas décadas. A abordagem de pesquisa 

participante faz parte de um momento do processo formativo da EP na qual o 

pesquisador é parte integrante desta pesquisa (STRECK, 2006), dialogando e 

propondo a adoção de novos procedimentos para o campo das políticas públicas nos 

municípios. Os sujeitos de pesquisa possuem autonomia para dizer a sua palavra e 

experimentar processos formativos reflexivos no contexto específico onde se dá a 

realização dessa investigação, por meio de um “aprendizado em relação” que não 

possui um polo sabedor e outro ignorante, mas pessoas que desenvolvem relações 

intersubjetivas e ensinam e aprendem para que possam “pronunciar o mundo” e 

“aprender fazendo” a gestão democrática da política pública educacional (FREIRE, 

1997a).  

O movimento de ensinar-aprender esteve presente também na construção 

histórica da Metodologia PEPE, uma vez que a expressão de autonomia, tanto da 

equipe do Instituto como das pessoas envolvidas, dependia da identificação de ambos 

como parte de algo mais amplo, de uma inserção individual na negociação de ações 

para o campo das políticas públicas. De um lado, a proposição do Instituto Ágora 

valendo-se das brechas legais, da experiência em processos participativos, da 

convicção da importância e da necessidade da adoção dos procedimentos da 

democracia participativa no contexto educacional nacional gerado pela chamada 

“democracia induzida” do modelo gerencial-democrático do Governo Lula. De outro, a 

cultura política local, a história da política educacional desses municípios com diversas 

permanências e valores autoritários ou democráticos, os objetivos e o modus operandi 

dos governos infranacionais e as demandas da comunidade escolar constituída 

basicamente pelos filhos da classe trabalhadora. Nessa construção histórica, as 

práticas formativas foram concebidas como estratégias de empoderamento social, 

segundo os objetivos da Metodologia PEPE, para a realização de acordos coletivos 

possíveis e fortalecer o controle social, reforçando, ainda mais, o reconhecimento que 

a constituição de um sujeito social autônomo, enquanto uma das principais utopias do 

trabalho de EP, tem convivido numa tensão permanente com a cultura política 

identificada com os projetos políticos autoritários e neoliberal na América Latina. 
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Como desdobramento desse compromisso, a realização desta pesquisa 

também envolveu a participação direta dos membros da equipe do Instituto Ágora em 

atividades sociais diversas nos municípios selecionados, como parte do aprendizado 

das culturas locais e, em especial, para fortalecer os laços de confiança recíproca e 

reunir mais informações para a compreensão da significação e do lugar que era dado 

para a educação escolar. Nesses momentos, os valores e as práticas sociais das 

comunidades escolares assumiram uma dimensão educativa para o Instituto, a 

exemplo das festas religiosas, escolares e cívicas e atividades esportivas enquanto 

manifestações efetivas que mantêm estreitas ligações de como a educação escolar 

fazia parte de um estilo de vida, de uma cultura extremamente dinâmica que 

conjugava elementos da tradição local com diferentes influências difusas do contexto 

de globalização hegemônica.  

No “mergulho” no espaço de vida das comunidades desses municípios 

eminentemente rurais, o trabalho de assessoria surgiu como algo de “fora”, que 

representou possibilidades e esperanças de aperfeiçoamento das atividades 

escolares em curso, reconhecidas socialmente e consideradas como legítimas pela 

sociedade em geral. Entretanto, aceitava-se a proposição com o destaque que se 

“deve ser melhorado aquilo que já é considerado bom”, uma vez que reconheciam a 

importância de aperfeiçoar a qualidade das relações sociais no interior da escola, 

ampliar os espaços de diálogo entre governantes e comunidades escolares e entre as 

próprias comunidades, buscar meios para ampliar a quantidade e melhorar a 

qualidade dos recursos materiais disponíveis e a infraestrutura escolar, bem como 

produzir resultados mais satisfatórios na aprendizagem escolar dos educandos.  

O universo de pesquisa está dividido em dois tipos: municípios assessorados e 

municípios selecionados. Para os municípios assessorados - Bela Vista do Toldo e 

Porto União, em Santa Catarina e, Paula Freitas, Paulo Frontin e União da Vitória, no 

estado do Paraná -, apresento ao longo desta pesquisa referências gerais e 

aproximativas em relação à aplicação da Metodologia PEPE e aos três municípios 

selecionados. Nesses municípios, não há coleta de informações e dados processados 

fora do período específico do trabalho de assessoria. Já em relação aos municípios 

selecionados - Calmon e Matos Costa, no estado de Santa Catarina e, Porto Vitória, 

no estado do Paraná -, além de informações e dados processados no período 

específico do trabalho de assessoria, também foram aplicados instrumentos 

qualitativos de pesquisa no período de 2011 a 2014.  
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Para investigar os municípios selecionados, buscou-se compreender a história 

da política educacional dos municípios selecionados e analisar os processos e os 

resultados da assessoria educacional a partir do trabalho desenvolvido com a 

Metodologia PEPE, tanto pela via da demanda induzida pelo Instituto Ágora como pela 

demanda manifesta dos governantes, sendo adotadas técnicas de investigação da 

abordagem de pesquisa participante: aplicação de questionários, realização de 

entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação participante. Em 

relação aos grupos sociais dos municípios selecionados, que estavam direta ou 

indiretamente ligados às práticas escolares de educação pública municipal, foram 

aplicados questionários para os seguintes grupos no período de 2011 a 2012: três 

secretárias municipais de educação, oito diretoras de escolas municipais, cinco 

pedagogas de secretarias de educação e escolas municipais, sessenta e quatro 

professores, três nutricionistas, três fonoaudiólogas e três psicólogas, quatrocentos e 

sessenta e dois pais ou responsáveis e três presidentes de conselhos municipais de 

educação. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com três prefeitos 

municipais, uma presidenta do Sindicato do Magistério Municipal de União da Vitória 

e Região, a equipe coordenadora do Plano Decenal Municipal de Educação de Porto 

Vitória (2011) e doze presidentes de APPs, no período de 2011 a 2014. As entrevistas 

foram realizadas no próprio local de trabalho, na Secretaria Municipal de Educação 

ou no interior de uma escola pública municipal. Também foram analisados os 

seguintes documentos dos municípios selecionados: legislação municipal de ensino, 

um documento final de seminário de educação, uma carta aberta dos professores 

municipais, dois regimentos escolares unificados dos sistemas municipais de ensino, 

sete projetos político-pedagógicos das escolas municipais, nove livros de atas dos 

conselhos municipais de educação e doze livros de atas das APPs das escolas 

municipais.  

A observação participante foi realizada durante as atividades de assessoria e 

na convivência informal com os sujeitos pesquisados, quando da realização de 

eventos cívicos e algumas festas do município e das comunidades escolares dos 

municípios selecionados. Esses momentos foram imprescindíveis para a 

“domesticação teórica do olhar”, com a revisão do esquema conceitual do referencial 

teórico desta pesquisa, sendo parte do “aprendizado em relação” no qual as respostas 

às perguntas nas entrevistas e nos questionários pelos sujeitos da pesquisa poderiam 

ser confirmadas, ampliadas ou problematizadas. O que produziu uma tensão 
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extremante interessante entre diferentes pontos de vista de todos os sujeitos 

pesquisados e do próprio sujeito pesquisador, uma vez que a dupla condição de 

assessor e pesquisador conjugava conhecimentos e práticas diversas, mas totalmente 

interligadas nesta construção textual conclusiva sobre esses dois momentos. Outro 

aspecto relevante no emprego dessa técnica de pesquisa qualitativa foi a 

possibilidade de captar uma variedade de situações e fenômenos que, segundo Cruz 

Neto (1994), “[...] não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados 

diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real” (p. 59-60)1. Uma condição que contribuiu bastante para a 

compreensão de elementos formadores da cultura política local, as relações de poder 

presentes nas comunidades escolares e o fortalecimento de vínculos pessoais do 

pesquisador com as comunidades escolares de uma forma geral.  

Buscando dar conta do problema desta pesquisa e tendo por base a orientação 

metodológica acima, esta tese está estruturada em seis capítulos e as considerações 

finais da maneira que se segue.  

No segundo capítulo, desenvolvo a perspectiva macrossocial da globalização, 

elencando as pré-condições e as mutações para o seu surgimento, destacando as 

principais implicações políticas e econômicas para os Estados nacionais e 

evidenciando que a pressão sobre eles decorreu da imposição de melhores condições 

para a reprodução e a ampliação do capital, especialmente, sobre os países 

semiperiféricos emergentes, como é o caso do Brasil. A realização do ajuste estrutural 

do Estado foi feita por meio de reformas neoliberais exigidas pelas agências 

multilaterais, para renegociar as condições de manutenção do modelo de 

desenvolvimento pelo endividamento externo: Banco Mundial (BM), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC) e Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (FORJAZ, 2000; SANTOS, 

2011). Uma das principais imposições dessas agências foi a adoção do chamado novo 

gerencialismo pelos governos nacionais em nome dos gestores globais (TEODORO, 

2011), tornando a “soberania nacional compartilhada” desses países (NOGUEIRA, 

2011; WANDERLEY, 2009c) e conformando a tendência despolitizadora das políticas 

públicas. Diferentemente da globalização hegemônica, surgiu a partir de 2001, no 

Brasil, um movimento contra-hegemônico de caráter global que apostou em 

1 CRUZ NETO, Otávio. O trabalho de campo como descoberta e criação. Pesquisa social - teoria, método e 

criatividade. Maria Aparecida de Sousa Minayo (Org.). 2. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994, p. 51-66.   



23 

experiências participativas marcadas pela valorização da vida e a luta pela efetivação 

dos Direitos sociais para a toda a população do planeta. Como exemplos, há o Fórum 

Social Mundial (FSM), as experiências do Orçamento Participativo (OP) de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gestão democrática nos municípios de Belo 

Horizonte e São Paulo, no Brasil, com a utilização de metodologias participativas para 

a construção e a consolidação de espaços públicos de negociação de conflitos e 

possíveis acordos sociais (GENRO, 1991). No processo de confronto entre as duas 

formas de globalização, a política pública da educação básica brasileira foi 

reorganizada segundo as orientações das agências multilateriais, definida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) (BRASIL, 2014a) e pelo I Plano 

Nacional de Educação em 2001 (BRASIL, 2001) claramente comprometidos com 

esses interesses, mas contendo “brechas legais” e contemplando algumas 

reivindicações dos educadores e das associações docentes brasileiras. Nesse 

capítulo se discute, ainda, as vertentes de interpretação da descentralização político-

administrativa do Estado nacional, que poderia assumir a forma de recentralização do 

poder central no nível infranacional, restringido, assim, o desenvolvimento de 

processos autônomos e formativos para a concretização de uma gestão democrática 

da política pública educacional. Também destaco a complexidade do Brasil ter 

realizado uma “transição democrática incompleta” (AVRITZER, 1996) com a 

prevalência de práticas autoritárias e centralizadoras no interior dos governos dos 

entes federados e da cultura autoritária nos municípios selecionados nesta pesquisa. 

No terceiro capítulo, são discutidas as implicações políticas e educacionais da 

AGEE no contexto da globalização hegemônica, tendo como um dos argumentos mais 

significativos à afirmação que os problemas da educação básica dos países da 

América Latina foi uma questão de gestão de políticas públicas educacionais. Para 

tanto, discute-se as noções de democratização, regulação e recentralização, 

demonstrando que a imposição da AGEE levou a adoção de um comparativismo 

avaliador entre os sistemas de ensino no país e no mundo e a simplificação do papel 

do Estado nacional como um mero provedor de recursos financeiros (TEODORO, 

2011). Essa imposição também foi questionada por organismos como o Conselho 

Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO) e entidades nacionais de docentes 

como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 

e a Associação Nacional de Docentes do ensino Superior (ANDES), mas também se 

podem verificar alguns impactos positivos ao se identificar inúmeras fragilidades que 
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precisariam ser enfrentadas para a melhoria da qualidade da educação dos sistemas 

de ensino de uma forma geral. Ponderou-se neste capítulo que as conquistas formais 

para a educação básica, a partir da CF/88 (BRASIL, 2014) e da nova lei orgânica da 

educação nacional (LDB/96) (BRASIL, 2014a), garantiriam a formalização de uma 

gestão democrática que esteve à mercê da vontade dos governantes e de uma frágil 

mobilização de setores e segmentos da sociedade, que poderiam ou não estar 

comprometidos com a qualidade social da educação pública. Constatou-se, por outro 

lado, que a legislação também oportunizou experiências significativas de gestão 

democrática de governos infranacionais comprometidos com um projeto político 

democrático-participativo (DAGNINO, 2006). Refletiu-se quanto à reconfiguração da 

regulação no campo das políticas públicas para a educação básica brasileira, no 

Governo FHC, pela adoção de procedimentos do modelo de regulação gerencialista 

empresarial para a gestão da educação pública brasileira. Foram analisadas também 

as reformas de recentralização do Governo Lula no nível infranacional com alterações 

e também a manutenção de vários programas do Governo FHC, ao mesmo tempo em 

que foi desencadeada a política de indução democrática por meio da recriação do 

“Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, no segundo mandato do 

Presidente Lula (2007-2010).  

No quarto capítulo, apresento as origens, os fundamentos e as etapas da 

Metodologia PEPE, evidenciando que essa metodologia foi criada a partir da minha 

experiência como educador e assessor educacional que refletiu os “aprendizados 

em relação” em diferentes momentos da trajetória profissional, reunindo-os para 

conformar uma metodologia de planejamento educacional com outros profissionais 

responsáveis pela criação do Instituto Ágora a ser desenvolvida por meio de práticas 

dialógicas e voltada para a persuasão e o consentimento ativo dos participantes na 

construção coletiva de instrumentos da política pública educacional. Identificou-se 

que o processo de implementação da Metodologia PEPE, enquanto um processo 

formativo para uma participação cidadã no campo das políticas públicas, teve uma 

história marcada por bons resultados, conflitos com os governantes e a interrupção 

de trabalhos em municípios da microrregião de pesquisa.   

No quinto capítulo, a microrregião pesquisada caracteriza-se pela existência de 

municípios eminentemente rurais com pouca experiência em práticas participativas de 



25 

planejamento da política educacional. Na sequência, foram apresentados os aspectos 

populacionais, econômicos, sociais e educacionais dos três municípios selecionados 

nesta pesquisa e analisados alguns problemas e desafios que interferiram diretamente 

para o trabalho de assessoria e os resultados da educação pública municipal.  

No sexto capítulo, são analisados os dados coletados na pesquisa de campo 

na forma de blocos temáticos para refletir os resultados da aplicação da Metodologia 

PEPE nos municípios selecionados. O primeiro bloco trata da formalização legal da 

gestão democrática na educação básica, sendo considerada uma conquista 

consagrada nas legislações nacional e infranacionais, mas que não foi exatamente 

assumida devido a uma série de permanências autoritárias e centralizadoras e 

reações contrárias nos municípios selecionados. Constataram-se as diferentes 

reações na forma da escolha de diretor para escolas públicas e também na 

participação das comunidades escolares no campo da política pública educacional 

desses municípios. O segundo bloco apresenta o controle social da educação 

municipal pelos conselhos de educação, evidenciando o papel limitado nos municípios 

de Matos Costa e Calmon, como relataram a maioria dos entrevistados e aqueles que 

responderam aos questionários de pesquisa e, ao contrário, o papel destacado 

positivamente em relação aos conselhos de educação do município de Porto Vitória. 

O terceiro bloco trata das formas de recepção e avaliação da política avaliadora da 

educação básica do Ministério da Educação (MEC), no Governo Lula, quanto aos 

resultados do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos municípios 

selecionados, como parte essencial da política do governo nacional que reproduziu o 

comparativismo avaliador da AGEE, sendo recepcionado e ressignificado de forma 

diversa, tanto para ser usado como aprovação positiva ou não do aprendizado dos 

educandos, do trabalho do professor, da escola ou como do próprio governo em cada 

município, mas não sendo concebido como um instrumento de diagnóstico efetivo da 

educação municipal em nenhum dos municípios. O quarto bloco reúne a aplicação 

detalhada das etapas da Metodologia PEPE em dois planos municipais de educação 

de Porto Vitória, sendo considerado o trabalho mais significativo para avaliar os 

resultados e os aprendizados dessa metodologia de construção coletiva de 

instrumentos de políticas públicas educacionais nos municípios pesquisados. Os 

participantes desse processo coletivo relataram como perceberam o trabalho e 

afirmaram que houve inúmeros aprendizados e resultados positivos para a educação 

municipal. 
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As considerações finais apontam para os principais desafios e as possibilidades 

de construir projetos democráticos e participativos por meio de uma estratégia 

metodológica fundamentada nos princípios da EP e na adoção de procedimentos da 

democracia participativa em municípios brasileiros, no contexto da globalização das 

políticas públicas de educação básica, no período do Governo Lula no Brasil. Os 

desafios estão relacionados a um conflito político permanente entre as imposições dos 

agentes da globalização hegemônica, defensores de uma gestão empresariada para 

a educação básica, e os objetivos e as demandas dos setores progressistas e das 

comunidades escolares em geral pela efetivação desse Direito social. Esse conflito se 

deu em um contexto histórico com limites restritivos significativos para a efetivação de 

uma política indutora democrática do governo nacional, em função da existência de 

uma legislação minimalista da educação básica brasileira que transferiu para os 

municípios inúmeras responsabilidades sem uma “autonomia conquistada” nem a 

existência de dispositivos legais adequados para garantir a efetivação da própria 

gestão democrática. A tensão produzida entre essa política indutora democrática do 

governo nacional e a cultura política local nos municípios selecionados também 

revelou a despolitização na formação inicial dos profissionais da educação, as 

permanências do personalismo político e os riscos de retrocesso pela descontinuidade 

administrativa. Em relação às possibilidades de construção coletiva de instrumentos 

de gestão de políticas públicas educacionais, constatei que é possível o 

aproveitamento das “brechas legais” da formalização da gestão democrática como 

ponto de partida para se articular um trabalho formativo por meio da Metodologia 

PEPE, que complementaria e aprofundaria a política pública da educação básica no 

Governo Lula, utilizando-se de “estratégias gramscianas de conspiração democrática” 

para contribuir na concretização da conquista ao Direito social por uma educação 

pública com qualidade social.  

Reafirmo a ideia desenvolvida ao longo dessa pesquisa que a política pública 

educacional não se efetiva plenamente enquanto um Direito social sem o 

aprendizado dos valores democráticos pelos sujeitos sociais enquanto participantes 

de espaços públicos construídos a partir de processos coletivos formativos, nos 

quais sejam conjugados os procedimentos da democracia participativa com a 

democracia representativa, buscando a consolidação de processos decisórios 

democráticos que reúnam as comunidades escolares e os governos infranacionais 

para a definição de ações 
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estratégicas que contribuam diretamente na conquista de uma educação pública com 

qualidade social. 
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2 GLOBALIZAÇÃO E ESTADOS NACIONAIS NO FINAL DO SÉCULO XX E 

INÍCIO DO SÉCULO XXI2  

2.1 Globalização e seus múltiplos fatores3 

A globalização resultou de processos inter-relacionados por meio de interações 

transnacionais, nas últimas quatro décadas, que introduziram novas formas de 

interdependência mundial e envolveram dimensões econômicas, sociais, políticas, 

culturais, religiosas e jurídicas, não ocorrendo de forma homogênea em todos os 

países dos continentes. As interações ou interconexões globais, na compressão 

tempo e espaço, não estão somente no domínio do econômico, mas em todos os 

aspectos da vida social contemporânea (FORJAZ, 2000; GÓMEZ, 1998; HELD, 

MCGREW, 2001; SANTOS, 2011)4. A amplitude da globalização, segundo Wanderley 

(2009a), foi resultante de uma “política deliberada” formulada pelos governos dos 

Estados hegemônicos ou Estados centrais5, especialmente, os Estados Unidos da 

América, que envolveram empresas transnacionais6 existentes em vários países do 

2 Parte das reflexões deste capítulo foi apresentada no trabalho “Globalização Estado nacional e políticas 
educacionais no Brasil: a construção coletiva de planos municipais de educação”, no XXIII Simpósio da 

Associação dos Administradores Escolares de Santa Catarina, AAESC, em outubro de 2011, em Florianópolis, 

Santa Catarina, e publicada nos Cadernos da ANPAE, Rio de Janeiro, 2011.   

3 Segundo Gómez (1998), o termo globalização aparece nos anos 80 do século passado, em escolas norte -
americanas de Administração, tendo como principais elementos: ação à distância (escala inter-regional e 

intercontinental), compressão espaço-temporal, interdependência acelerada e o processo de encolhimento das 

fronteiras e das barreiras geográficas. É relevante que não há uma definição única e aceita por todos para o termo 

globalização, que é um neologismo proveniente do inglês “globalization”. 

4 Para formatação desta pesquisa, são utilizadas as orientações do Manual para apresentação de trabalhos 
acadêmicos da PUC-SP (CARDOZO, 2015) e “Procedimentos para o depósito dos exemplares de Dissertação e 

Tese” da PUC-SP (2015).
5 Considero Estados hegemônicos ou Estados centrais, nesta pesquisa, como sendo aqueles países que 
concentraram maior quantidade de atividades do chamado “núcleo orgânico”, o qual exerceram controle direto e 

indireto do excedente total produzido dentro da cadeia de mercadorias, em escala mundial, com grande poderio 

bélico e militar, posição de destaque nos organismos internacionais e divulgaram permanentemente o seu estilo de 

vida como um padrão para a cultura mundial (ARRIGHI, 1997).  

6 Segundo Giddens (2007), as empresas transnacionais constituem gigantescos empreendimentos internacionais, 
cujas operações atingiram todo o globo e os lucros dessas empresas foram destinados à ampliação das filiais, bem 

como “retornaram” para a matriz no país de origem. Como exemplos, Nestlé, Coca-cola, General Motors, Nokia, 

Toyota entre outras (GIDDENS, Anthony. Sociologia. 5. ed. Lisboa: F.C. Gulbenkian, 2007).  
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mundo e agências multilaterais, como o BM7, FMI8, OMC9 e a OCDE10. Essas 

agências têm articulado ações em todos os continentes e possuem relativo domínio 

sobre o sistema financeiro mundial, regulando acordos internacionais para o 

desenvolvimento econômico de países por meio de empréstimos financeiros.  

De uma forma geral, no processo de globalização, destacaram-se, também, as 

pré-condições básicas que garantiram a interligação global em sistemas mundiais e 

redes de interação, oportunizando a materialização de fluxos de comércio, capital e 

pessoas em todo o mundo, tais como: a infraestrutura física, com transporte e sistema 

bancários, as normas internacionais de comércio e o uso da língua inglesa em escala 

planetária. Além dessas pré-condições, a globalização envolveu mutações aceleradas 

e profundas, em diversos âmbitos: tecnológico (microeletrônica, processamento de 

informações e telecomunicação por satélite, que permitiram o incremento do volume 

e da velocidade de informações e reduziram os custos de comunicação e de 

transporte); político (decisões governamentais de ajuste estrutural baseadas na 

7 Segundo o site oficial do BM, “Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad 

única a un grupo de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la reconstrucción y el  desarrollo 

de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose muy de cerca con su afiliado, 

la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco Mundial: la Corporación 

Financiera International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(MIGA, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI).”. Disponível em: http://www.bancomundial.org/. Acesso em: 15 mar. 2013. 
8 Em 2013, FMI era uma organização internacional composta por 188 países, criada em julho de 1944, com sede 

em Washington, Estados Unidos, tendo como objetivo principal assegurar o bom funcionamento do sistema 

financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, por meio de assistência 

técnica e financeira, segundo o site oficial dessa organização. Disponível em: http://www.imf.org 

/external/index.htm. Acesso em: 15 mar. 2013. 
9 A OMC é um fórum para negociação de acordos destinados a reduzir os obstáculos ao comércio internacional, 

protegendo a reprodução do capital e garantindo a financeirização da ordem econômica mundial. Criado em 1995 

e composto, em 2013, por 159 países, tendo como principais atividades, segundo o seu site oficial: negociar a 

redução ou eliminação de obstáculos ao comércio mundial (tarifas de importação, outras barreiras ao comércio) 

em observância com as regras que regem a conduta do comércio internacional (por exemplo, antidumping - prática 

de exportar um produto a um preço inferior ao praticado no mercado interno do país exportador com o objetivo de 

conquistar mercados ou dar vazão ao excesso de produção - subsídios, normas de produtos, etc.); administrar e 

fiscalizar a aplicação das regras acordadas da OMC para o comércio de bens, comércio de serviços e comércio, 

relacionando direitos de propriedade intelectual; acompanhar e analisar as políticas comerciais dos nossos 

membros, bem como garantir a transparência dos acordos de comércio regionais e bilaterais; arbitrar conflitos 

entre os países membros sobre a interpretação e aplicação dos acordos; capacitar o desenvolvimento de 

funcionários do governo do país em matéria de comércio internacional; apoiar o processo de adesão de cerca de 

30 países que ainda não são membros da organização; realizar pesquisas econômicas e coleta e difusão de dados 

do comércio em apoio de outros da OMC e explicar e educar o público sobre a missão e as atividades da OMC. 

Disponível no site oficial da OMC: http://www.wto.org/index.htm. Acesso em: 15 mar. 2013.  
10 Segundo o site oficial, a OCDE é uma instituição internacional e intergovernamental, criada em 1961 e 

composta, em 2013, por representantes dos 34 países mais industrializados do mundo, reunindo também alguns 

países emergentes como México, Chile e Turquia. Promovem acordos, normas e recomendações para cooperação 

internacional, além de atividades de pesquisa, realizando publicações de estudos sobre temas ligados ao 

desenvolvimento econômico. Disponível em: http://www.oecd.org/fr/. Acesso em: 15 mar. 2013. 

http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.bancomundial.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_c%C3%A2mbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7a_de_pagamentos
http://www.wto.org/index.htm
http://www.oecd.org/fr/
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liberalização e desregulamentação dos mercados de bens, serviços e fatores de 

produção, diretrizes e pressões de agências internacionais e instâncias informais de 

geogovernança global); geopolítico (fim do socialismo burocrático da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS)11; microeconômico (estratégias de 

investimento, produção e comercialização em escala mundial de firmas industriais e 

financeiras submetidas à competição acirrada e com significativa autonomia para 

operar em vários países); macroeconômico (crescimento de novos países 

industrializados) e ideológico (hegemonia do pensamento neoliberal) (CHESNAIS, 

ADDA, GILL, COX apud GÓMEZ, 1998). As mutações evidenciaram que o processo 

de globalização vem se dando por uma confluência de forças e têm incorporado 

tensões dinâmicas específicas, que foram movidas por interesses diversos e fizeram 

parte de configurações de poder que estão para além dos Estados nacionais e 

definiram uma nova economia mundial.  

Um traço marcante dessa nova economia globalizada foi o crescimento de 5% 

das exportações do comércio mundial, no final do século passado, resultado do 

aumento dos investimentos diretos que favoreceram mudanças profundas no 

processo produtivo, desde 1970, com a introdução de novos métodos em favor da 

automação, robótica e níveis elevados de destreza, autonomização, flexibilidade e 

tamanho menor das unidades de produção, terceirização, extrema fragmentação do 

mundo do trabalho, aumento do trabalho de tempo parcial, precariedade e 

insegurança no emprego, enfraquecimento das organizações sindicais, normas e 

rotinas operativas idênticas das empresas transnacionais ou globais. No geral, essas 

empresas não foram condicionadas por razões de Estado, mas sim pela busca de 

mercados atraentes e melhores condições de investimento, estejam elas onde 

estiverem.  

O movimento das empresas transnacionais, por assumirem uma competição 

internacional, passou a exercer uma enorme concentração de poder econômico que, 

no final do século passado, chegou a um terço da produção industrial mundial, além 

do fato de as vendas das suas filiais representarem um montante superior ao do 

comércio mundial12. Nos anos 2000, das cem maiores economias do mundo, quarenta 

11 Concordo com a afirmação de Arrighi (1997) sobre o “fracasso do comunismo na perspectiva da história 

mundial”, o qual destaca o aspecto econômico que, segundo ele, foi o “fracasso de criar, dentro de seus domínios, 

uma abundância de meios comparável àquela existente no Ocidente” (p. 273).  
12 Ibid., p. 24.  
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e sete são empresas transnacionais; 70% do comércio mundial têm sido controlados 

por 500 empresas transnacionais e 1% delas detém 50% do investimento direto 

estrangeiro. Uma das consequências diretas dessa concentração perversa foi que um 

quarto da população mundial tem vivido na pobreza absoluta, o que não tem a ver 

com a falta de pessoas qualificadas para diferentes tarefas de trabalho e recursos 

humanos ou materiais, mas do desemprego, da destruição das economias de 

subsistência e da minimização dos custos salariais em escala mundial para garantir o 

crescimento e a estabilidade econômica nas últimas décadas, para liberalizar o 

mercado de trabalho, reduzindo os direitos trabalhistas (GÓMEZ, 1998). 

A concentração de riqueza e poder fez com que as empresas transnacionais 

transcendessem as fronteiras dos Estados nacionais, pressionando as economias 

nacionais a se abrirem ao mercado mundial, formando uma verdadeira “teia volátil e 

desterritorializada”, para poder se movimentar por toda a parte, em busca de lucros 

extraordinários e imediatos, em mercados mais atraentes. A mobilidade do capital 

também se traduziu em orientações e exigências sobre os Estados nacionais para que 

fosse realizado o chamado ajuste estrutural, visando transformar o consenso global 

em política nacional. O ajuste estrutural, nesta pesquisa, é definido como um conjunto 

de medidas impostas pelas agências multilaterais e os Estados hegemônicos aos 

Estados nacionais dos países semiperiféricos13 ou emergentes14, para garantir 

melhores condições para a reprodução e a ampliação do capital. Essas medidas 

provocaram, principalmente, alterações nas legislações dos países e condicionaram 

a renegociação de dívidas e a realização de novos empréstimos a execução de amplo 

espectro de ações que, não por acaso, impuseram uma agenda política para os 

Estados nacionais, a exemplo do que está acontecendo nos últimos anos, em países 

do sul da Europa.  

13 A conceituação de países semiperiféricos, segundo Arrighi (1997), foi considerada para os países que incluem 
em suas fronteiras uma combinação, mais ou menos igual, de atividades do núcleo orgânico e também periféricas, 

ou seja, aquelas que controlavam pouco ou nada do excedente das cadeias produtivas nacionais e estão relacionadas 

à extrema desigualdade social existente nesses países. Dessa forma, ampliando o conceito de Arrighi sobre países 

semiperiféricos e em função do vertiginoso crescimento econômico de países denominados de “emergentes”, 

utilizo o termo “Estado semiperiférico emergente” para me referir ao caso brasileiro atual.  

14 Segundo Barrinha (2012), a sigla BRIC foi criada em 2001 por Jim O’neil para definir países qu e têm sido 
considerados emergentes e verdadeiras potências do sistema internacional, como o Brasil, Rússia, Índia e China. 

Esses países tiveram, na última década, um crescimento econômico em média de 6,6% ao ano, sendo quatro vezes 

mais rápido do que o crescimento da economia norte-americana no mesmo período. A importância dessas 

economias “obrigou a substituição do G 8 pelo G 20 como fórum preferencial da discussão sobre a economia 

global” (p. 40) (BARRINHA, André. BRIC. Dicionário das Crises e das Alternativas. Coimbra/Portugal: 

Almedina/CES, 2012, p. 40-41). Recentemente a África do Sul foi também considerada como um país emergente, 

o que mudou a sigla para BRICS.
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As medidas do ajuste estrutural para os Estados nacionais tiveram a sua 

principal fonte no consenso global, econômico e neoliberal do chamado Consenso de 

Washington15, que produziu as dez diretrizes básicas, partilhadas e aceitas pelos 

círculos de poder de Washington (Congresso e Administração dos EUA, Tesouro e 

Federal Reserve Bank), BM e FM, em Washington, nos Estados Unidos, com 

restrições drásticas à regulação estatal da economia16, sendo elas: “disciplina fiscal, 

prioridades na despesa pública, reforma fiscal, liberalização financeira, taxas de 

câmbio, liberalização do comércio, investimento estrangeiro direto, privatização, 

desregulação e direitos de propriedade” (TEODORO, 2001, p. 148).  

As diretrizes tornaram-se a política oficial do FMI para promover o ajuste 

macroeconômico dos países emergentes que passavam por uma crise econômica, a 

exemplo do Brasil, que enfrentava um baixo crescimento econômico e uma grande 

desigualdade social. Além dessas definições, há outras medidas desreguladoras que 

apontaram para mudanças profundas na legislação e nas políticas públicas dos 

Estados nacionais, para “deixar agir e proteger a mão invisível do mercado”: redução 

dos gastos públicos, reforma tributária, determinação de juros pelo mercado e 

“afrouxamento” das leis econômicas e trabalhistas. Na perspectiva desse consenso 

global, o ajuste estrutural dos Estados nacionais garantiu melhores condições para 

que o capital tivesse mais vantagens competitivas, como é comum ser afirmado na 

imprensa brasileira, nos últimos anos, transmutando as questões nacionais em 

questões globais.  

15 O Consenso de Washington teve como referência básica de discussão a obra do economista John Williamson, 

do International Institute for Economy, e contou com a participação de economistas de instituições financeiras 

situadas em Washington, sob a coordenação dos Estados hegemônicos, em 1989. Segundo Rezende (1996), “trata-

se de estratégia de ajustamento e estabilização das economias dos países periféricos, formuladas pelo governo 

americano, FMI, Banco Mundial. Baseia-se na redução do tamanho do Estado através de privatizações, no fim do 

déficit nas contas públicas e na abertura dos mercados nacionais, com o objetivo de obter a retomada dos 

investimentos externos para alavancar o crescimento econômico [...] Ou seja, o Consenso de Washington é a versão 

mitigada do neoliberalismo. Confere ao mercado dois atributos: ser princípio que ordena as relações sociais, e ser 

o principal agente coordenador da economia, em contraposição ao Estado” (p. 66-67) (RESENDE, Paulo Edgar

A. A realidade brasileira e o neoliberalismo. Modernidade, globalização e exclusão. Vários autores. São Paulo: 

Editora Imaginário, 1996, p. 59-74).  
16 Segundo Marques (2012), “a regulação pública da economia consiste no conjunto de medidas legislativas, 

administrativas e convencionadas por meio dos quais o Estado determina, controla, ou influencia o comportamento 

de agentes econômicos, visando orientá-lo em direções socialmente desejáveis. Está, pois, em jogo uma alteração 

desses comportamentos em relação ao que seriam se obedecessem apenas às leis de mercado ou a formas de 

autorregulação” (p. 183) (MARQUES, Maria Manuel Leitão. Regulação pública. Dicionário das crises e das 

alternativas . Coimbra/Portugal: Almedina/CES, 2012, p. 183). 
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As proposições do Consenso vão consubstanciar a “matriz política” da 

chamada globalização hegemônica, o neoliberalismo17, que tem desafiado as 

capacidades de autonomia e soberania do Estado nação, produzindo uma soberania 

compartilhada com agências nacionais, regionais e internacionais (NOGUEIRA, 2011; 

WANDERLEY, 2009a)18. Esse compartilhamento também contribuiu para o 

surgimento de uma “nova ordem mundial pós-westfália”, que buscou minimizar a 

intervenção estatal e colocou em risco a própria lealdade política entre governantes e 

governados. A partir desse conflito de lealdade, apareceram afirmações inusitadas 

nos meios de comunicação e na literatura especialista, tais como: “necessidade de 

medidas impopulares” e “medidas recessivas para salvaguardar a economia 

nacional”. Essas afirmações expressavam a tendência dos governos nacionais a 

atenderem, de forma subordinada, as proposições e imposições das agências 

multilaterais para o atingimento de metas econômicas e financeiras, que favoreceriam 

o próprio mercado o qual, segundo Nogueira (2011):

[...] impõe-se sem restrições, exercendo, sobre a sociedade e os 
governos, uma verdadeira operação de cerco e sufocamento. Como 

contraponto do Estado, o mercado turbinado ameaça precisamente as 
instituições e operações técnicas, jurídicas e políticas inventadas para 
impedir o próprio mercado de produzir barbárie demais. Para mitigar 
os seus próprios efeitos mais problemáticos e funestos e estabelecer 
mecanismos de proteção social destinados a resgatar e a promover 
os interesses sociais por ele prejudicados. A liberação do mercado 
feita em clima de globalização capitalista representa um terrível 
aumento das pressões sobre a gestão pública. (p. 128-129) 

Essas pressões e orientações propagaram-se pelo mundo por meio das 

agências multilaterais e de empresários também vinculados ao grande capital e a 

burocracia estatal a eles associada, o que vem provocando alterações sensíveis para 

o papel do Estado nacional e acabou por reduzir a chamada missão histórica da

solidariedade coletiva entre os grupos, ao mesmo tempo que também diminuiu as 

opções do Estado nacional quanto à orientação das suas políticas, estabelecendo 

uma verdadeira “agenda para o Estado” e voltada para o apoio ao processo de 

acumulação do capital. A agenda imposta ao Estado também fez parte de um 

17 O termo “neoliberalismo” foi formulado pelo economista e sociólogo alemão Alexander Rustow, no encontro 

de Colloque Walter Lippmann, em 1938, e somente nos anos 80 do século passado foram identificadas políticas 

dos Estados nacionais como sendo neoliberais.  
18 Para Jameson (2001), há uma “soberania de fachada” dos Estados nacionais, em função da grande influência 

norte-americana aos países do ocidente, o que, segundo ele, conformaria “[…] uma nova versão do que se 

costumava ser chamado de imperialismo” (p. 134).  
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verdadeiro “ataque” à cidadania e aos Direitos sociais, identificados como expressão 

de um “verdadeiro atraso” e responsáveis pelos problemas do desenvolvimento do 

país, num contexto de globalização. Segundo Telles (apud DAGNINO, 2004, p. 106): 

Essa mesma lógica transforma os cidadãos/portadores de direitos nos 
novos vilões da nação: inimigos das reformas desenhadas para 
encolher as responsabilidades do Estado. Assim, se registra uma 
inversão peculiar: o reconhecimento de direitos, considerado no 
passado recente como indicador de modernidade, tornando-se sim 
polo de ‘atraso’, um ‘anacronismo’ que bloqueia o potencial 
modernizante do mercado. (p. 106) 

No “ataque” ao Estado nacional, além da exigência do direcionamento dos 

investimentos em áreas estratégicas para garantir melhores condições para a 

reprodução do capital, as restrições impostas à cidadania revelaram o caráter 

reformista e conservador que as agências multilaterais passaram a definir. Ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento financiado com recursos das agências também significou, 

em curto prazo, que as medidas de ajuste estrutural provocassem a precarização do 

trabalho e o aumento da desigualdade social, com a redução de salários, além da 

substituição gradativa do trabalhador do processo produtivo, em função do estímulo e 

apoio ao investimento em novas tecnologias de produção, o que levou também ao 

crescimento do desemprego estrutural.  

Nesse contexto de recessão, o neoliberalismo passou a ter grande difusão 

econômica no capitalismo mundial a partir de 1973, quando ocorreu o esgotamento 

do modelo taylorista-fordista19 e a decadência da fase keynesiana de Estado, 

favorecendo a uma verdadeira reação teórica e política a partir da retomada de teorias 

econômicas neoclássicas contrárias ao intervencionismo do Estado de bem-estar 

(Welfare State)20. A etapa keynesiana ou Welfare State foi representada por um 

paradigma baseado no conflito social e no papel privilegiado do Estado nacional, 

19 O modelo taylorista-fordista, segundo Antunes (1999), a partir dos anos 70 do século passado, começou a dar 

sinais de um quadro crítico em função dos seguintes fatos: queda da taxa de lucro, esgotamento do padrão de 

produção em função da tendência decrescente da taxa de lucro, a hipertrofia da esfera financeira, maior fusão de 

capitais graças às fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas, crise do Welfare State ou do Estado de 

bem-estar social e dos seus instrumentos de funcionamento e o “[...] incremento acentuado das privatizações, 

tendência generalizada às desregulamentações e à flexibilização do processo produtivo, dos mercados e da força 

de trabalho” (p. 30). 
20 Destaco algumas obras das escolas neoliberais da Áustria e de Chicago, no século XX, que tiveram e têm grandes 

implicações para o campo educacional na América Latina: O caminho da Servidão, de F. A. Hayek, Rio de 

Janeiro, Instituto Liberal, 1990; O capital humano - investimentos em educação e pesquisa, de Theodore W. 

Schultz, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1973 e Capitalismo e liberdade, de Milton Friedman, São Paulo, Abril 

Cultural, 1984. 
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enquanto entidade soberana na regulação desses conflitos pela utilização dos meios 

de comando e coerção que dispõe e tendo subjacente um compromisso entre capital 

e o trabalho na base de uma política econômica keynesiana, em que o Estado 

intervinha na política industrial, estabelecendo salários mínimos e favorecendo à 

concertação social. 

Na ofensiva neoliberal, surgiram críticas sobre as origens da crise dos anos 70 

do século passado, considerada pelos defensores do neoliberalismo como resultante 

das conquistas trabalhistas pelos sindicatos e trabalhadores em geral, na busca pela 

efetivação dos Direitos sociais consagrados nas legislações nacionais. Na verdade, 

a partir das diretrizes do Consenso de Washington, com o poder de imposição das 

agências multilaterais e dos Estados hegemônicos, associado ao endividamento de 

vários países, nos anos 80 do século passado, como é o caso do Brasil que, segundo 

o Banco Central (2010), a dívida externa brasileira (pública e privada) era de US$ 4,4

bilhões no final de 1969, US$ 53 bilhões de dólares em 1980, em torno de US$ 100 

bilhões de dólares em 1982, US$ 172.589 bilhões em 2006 e US$ 257 bilhões no final 

de 201021. Nessa condição, segundo Tonella (2006), os países endividados ficaram:  

[...] reféns da liberação de recursos dos organismos internacionais e 
mais especificamente do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ter 
recursos do Fundo passou a ser sinônimo de um mínimo de 
estabilidade e de cumprir com os compromissos no campo da política 
econômica e no campo da política social. (p. 31) 

No cumprimento ou não das metas acordadas com os credores, a fragilidade 

política gerada pela dependência financeira aos credores, reforçou a ideia de que o 

rompimento com eles poderia significar uma mudança de rumo da política econômica 

nacional ou a deflagração de uma grande instabilidade política, devido à pressão e às 

ameaças pelo não cumprimento dos chamados “compromissos”. Por outro lado, os 

defensores da manutenção da dependência e da construção do desenvolvimento a 

partir de recursos externos foram vitoriosos, como no caso do Brasil, com governos 

que não só aderiram às recomendações das agências multilaterais, como criaram 

diversos incentivos para a instalação de empresas transnacionais em seus países 

e/ou favoreceram a ampliação da inversão de capitais para as matrizes das empresas 

dos Estados hegemônicos. Nesse embate, os defensores do Estado de bem-estar ou 

21 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Boletim do Banco Central - Relatório Anual 2010. v. 46, Brasília: Banco

Central do Brasil, 2010.  
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“Estado de providência”, construído em diversos países após a Segunda Guerra 

Mundial, serão duramente criticados pelos defensores do neoliberalismo, sendo os 

principais motivos apontados: 

[...] os custos econômicos do bem-estar social, as suas consequências 
sociais (designadamente o paternalismo burocrático que terá gerado) 
e ainda a percepção de que o Estado providência se constituiu como 
um locus de poder de resistência política. (LIMA, 2007, p. 42)  

As críticas evidenciaram que, apesar de todos os problemas existentes nos 

países que possuíam ou naqueles que ainda mantiveram algumas políticas do modelo 

de Estado de bem-estar, a sua existência garantiu e tem garantido minimamente ou 

até razoavelmente - como é caso de vários países europeus - o acesso dos cidadãos 

a direitos fundamentais. Na América Latina, houve a experimentação da política 

neoliberal, como foi o caso do Chile no período da ditadura do então presidente 

Pinochet (1974-1990), que, além de perseguição política e morte de milhares de 

opositores ao regime militar, entre 1974 a 1981, das seiscentas e vinte empresas 

estatais, privatizou seiscentas e, posteriormente, nas décadas de 80 e 90 do século 

passado, foram também feitas privatizações de bancos, administradoras de fundo de 

pensões e portos.

Na continuidade da ofensiva neoliberal dos anos 80 e 90 do século passado, 

também houve enorme pressão junto aos Estados nacionais, condicionando 

empréstimos e renegociando dívidas22, por meio de consultorias e relatórios que 

interferiram diretamente nas políticas desses Estados, como foi o caso de Portugal, 

no primeiro semestre de 201323. Em Portugal, o governo português foi pressionado 

para realizar inúmeros cortes orçamentários, reduzir salários dos funcionários públicos 

ativos e aposentados, privatizar setores estratégicos e disponibilizar maior autonomia 

e quantidade de recursos financeiros para o setor privado, para que pudesse garantir 

22 No Brasil, na época da crise do endividamento, nos anos 70, 80 e 90 do século passado, 40% da população 

viviam abaixo da linha da pobreza, segundo Soares (2009) (SOARES, Maria Clara Couto. O Banco Mu ndial: 

políticas e reformas. O Banco Mundial e as políticas educacionais. 6. ed. Lívia De Tommasi, Mirian Jorge 

Warde, Sérgio Haddad (Orgs.). São Paulo: Cortez/Ação Educativa, 2009, p. 15-40). 
23 Em janeiro de 2013, quando iniciei o estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de

Coimbra, presenciei inúmeras manifestações sociais de rua que demostravam o descontentamento com o conteúdo 

dos relatórios da chamada Troika, composta por três representantes da Comissão Europeia, Banco Central 

Europeu e Fundo Monetário Internacional, que negociavam as condições de pagamento e renegociação da dívida 

portuguesa junto àquelas organizações. Esses documentos oficiais das agências multilaterais, como obse rvam 

Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 53), “[...] buscam legitimar as suas compreensões e os seus encaminhamentos 

para as questões da realidade. Um documento oficial como expressão de uma política não é um fato atemporal, 

descontextualizado, isolado ou descolado de outros documentos e políticas. A política é processo e resultado 

histórico que se cristaliza nos documentos oficiais”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional


37 

a renegociação de sua dívida externa. A polêmica entre “recessão” e 

“desenvolvimento” evidenciou que os principais argumentos da Troika para resolver a 

situação de crise econômica e o considerado baixo índice de desenvolvimento eram 

a redução da ação política do Estado e a garantia do chamado protagonismo do setor 

privado pelo Estado, como solução para os problemas macroeconômicos do país. É 

importante destacar a afirmação de Offe (1989), que contribui para a compreensão da 

atuação da Troika naquele país, como concretização do próprio pensamento 

neoliberal:  

[...] postula que o Estado se tornou um peso muito grande para a 
economia, cujo crescimento potencial e a competitividade estariam, 
consequentemente, sofrendo os custos e a rigidez excessivos 
impostos sobre o mercado pelas condições organizadas pelo Estado 
do Bem-Estar Social e pela organização da previdência social. (p. 272) 

Nessa mesma linha de reflexão, é significativo o fato que houve uma 

supervalorização da economia em detrimento das relações humanas, considerando a 

ordem econômica como sendo a única ordem cientificamente legítima, ou seja, aquela 

que deveria organizar a vida em sociedade para garantir a acumulação do capital. A 

valorização da ordem econômica tem incidido frontalmente contra o próprio Estado 

nacional, uma vez que promoveu modificações na soberania, rompendo fronteiras 

geográficas e realizando a privatização de políticas públicas, desemprego estrutural, 

livre comércio, poder de condução da economia mundial pelas empresas 

transnacionais, buscando, de certa forma, a homogeneização cultural entre outros 

elementos. As modificações têm contribuído para gerar uma sociedade também 

hegemônica que, segundo Wanderley (2009a):  

[...] consegue articular o consenso básico nas sociedades em geral 
sobre a inevitabilidade do atual modo de produção capitalista, da força 
da atual globalização, uma realidade da qual valorizam as virtudes, a 
eficiência e a eficácia, os resultados positivos, as vantagens, as 
necessárias e urgentes transformações do Estado-nação segundo os 
padrões dos países desenvolvidos. (p. 40) 

A inevitabilidade da submissão do Estado nacional à nova ordem econômica 

mundial, como vem sendo defendido nos principais meios de comunicação brasileiros, 

sendo os mais significativos instrumentos de divulgação e defesa do pensamento 

neoliberal, tem favorecido a reprodução de um sentimento de desesperança por não 

haver, a princípio, alternativa ao neoliberalismo, como expressou a ex-primeira 
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ministra britânica, Margaret Thatcher, ao afirmar que não havia alternativas para a 

competitividade do mercado: There is not alternative. É importante lembrar que no 

período do seu governo (1979-1990) foram desenvolvidas políticas para a 

desregulamentação do setor financeiro, segundo as determinações do Consenso de 

Washington, bem como a legislação trabalhista foi flexibilizada e houve a privatização 

de empresas estatais, gerando inúmeras críticas pelo aumento drástico do 

desemprego e pela precarização das condições de trabalho na Inglaterra naquele 

período.   

2.2 Globalização hegemônica, governação24 e sociedade civil 

A força da globalização hegemônica, orquestrada pelas agências multilaterais 

e empresas transnacionais e pelos Estados hegemônicos, pode ser identificada nas 

diferentes formas de pressão interna e externa que os Estados nacionais têm 

experimentado, mesmo ainda sendo considerado um ator fundamental na economia.  

Essa perspectiva encontra-se nitidamente indicada no “Relatório do Banco 

Mundial de 1997 - O Estado num mundo em transformação” 25, no qual os Estados 

nacionais aparecem como “facilitadores e reguladores”, ou seja, como um “Estado 

atuante” e não como um “Estado mínimo”. Esse aparente sentido contraditório tem 

revelado que menos Estado é, na verdade, mais Estado, desde que sirva aos 

interesses do capital e tenha o controle dos setores privados, como aconteceu na crise 

de 2008 que, segundo Wanderley (2009b), tem como causas fundamentais as ações 

do Federal Reservs System (FED), no crédito fácil, na política monetária americana, 

ou seja, na má regulação, nas falhas da regulação pelas autoridades políticas e 

financeiras.  

A exigência por uma nova forma de gestão26 dos governos dos Estados 

nacionais, especialmente para os países semiperiféricos emergentes, foi parte do 

24 A governação vem do latim gubernatione (já usada em língua portuguesa pelo menos desde o século XV) 

significa condução, direção, ação ou efeito de governar. Embora seja apresentada em vários dicionários como 

sinônimo de administração e de governo (LIMA, 2009). Nesta pesquisa, utilizo esse termo para acentuar uma 

forma de governo gerencialista imposta pelas agências multilateriais da globalização hegemônica.  
25 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1997. O Estado num mundo em 

transformação. Washington/ D. C.: BM, 1997. 
26 O termo “gestão” está sendo utilizado  neste trabalho em relação às duas formas de globalização: hegemônica e

contra-hegemônica. Para a globalização hegemônica, o termo se identifica com o chamado novo gerencialismo e 

“[…] a colocação em prática das decisões tomadas pelos vértices administrativos, uma função, portanto, de caráter 
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desdobramento da globalização hegemônica e surgiu como uma nova forma de 

pressão sobre os Estados nacionais designada de global mangerialism (gerencialismo 

global) que, de uma forma muito incisiva, “os governos estão muitas vezes fazendo 

política em nome de gestores globais - funcionários de instituições multilaterais, 

executivos de corporações transnacionais ou banqueiros globais” (TEODORO, 2001, 

p. 148). Com isso, o desenvolvimento deixou, em parte, de ser conduzido pelo Estado

nacional, por meio dos tradicionais estímulos ao mercado nacional, para depender, 

cada vez mais, do mercado mundial e das políticas das agências multilaterais.  

No processo de crítica ao Estado nacional, construído como uma forma de 

pressão e exigência para que sejam feitos ajustes necessários para garantir a 

maximização do capital, o neoliberalismo impôs o novo modo de regulação por meio 

da chamada governação, no quadro da transição keynesiana do Keynesian Welfare 

National State (KWNS) para o Schumpeterian Workfare Postnational Regime (SWPR). 

O SWPR deu origem a um novo modelo de regulação estatal, que surgiu nos anos 90 

do século passado na União Europeia e vem promovendo alterações profundas no 

sistema de proteção social27 naquele continente, no qual as políticas sociais passaram 

a ser denominadas de “ativas”. Essas políticas têm feito parte do Workfare ou “Estado 

de providência ativo”, que tem procurado substituir o Welfare State e impor uma lógica 

de compensação para o recebimento de benefícios do Estado, no período em que o 

cidadão ainda não ingressou ou foi afastado do mercado de trabalho. Como exigência, 

executivo […]”, como apontou Vanya Sant’Anna, no verbete “Gestão” (p. 85), no  Dicionário de Políticas 

Públicas da FUNDAP, organizado por Marco Aurélio Nogueira e Geraldo Digiovanni, São Paulo, 2013. Para a 

globalização contra-hegemônica, nesta pesquisa, a gestão tem a ver com processos democráticos de partilha de 

poder entre os representantes dos governos infranacionais, das comunidades escolares e de setores da sociedade 

civil (movimentos sociais, OnGs, associações civis), por meio do diálogo, para uma compreensão mais o rganizada 

da realidade, com a explicitação de posicionamentos diferentes e até antagônicos, tendo como objetivo de 

estabelecer acordo e compromissos possíveis em meio à diversidade de pontos de vista e interesses dos 

participantes desses processos, para a conquista de uma educação pública com qualidade social.  
27 É revelador o conteúdo do relatório da agência da ONU para o trabalho, em junho de 2014, no capítulo “Erosão 

do Modelo Social no Mundo”, no qual são apresentados os resultados sociais das medidas d e austeridade adotadas 

pelos países no mundo e na Europa, a partir da crise de 2008, sendo as principais: reformas nos regimes de 

aposentadorias, dos sistemas de saúde e de segurança social, supressão de subsídios e reduções de pessoal nos 

sistemas sociais e de saúde. Essas medidas são decorrentes da chamada recessão global e, principalmente, das 

políticas públicas adotadas pelos Estados nacionais, com a redução das transferências sociais e de limitação do 

acesso a serviços públicos de qualidade, que se somam ao desemprego persistente, aos salários baixos e aos 

impostos mais altos. Segundo o Relatório (2015), “o custo de ajustamento foi transferido para as populações” no 

mundo, sendo que, em 2014, 122 governos reduziram a despesa pública, tendo 82 deles em países em 

desenvolvimento. Para Europa, em 2012, 120 milhões de pessoas (24% da população), em 27 Estados -Membros 

da União Europeia, estavam com risco de pobreza ou exclusão social e cerca de mais de 800 mil crianças viviam 

na pobreza do que em 2008 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Relatório Mundial sobre 

Protecção Social 2014-2015 - Construindo a recuperação económica, o desenvolvimento inclusivo e a justiça 

social. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents/publication 

/wcms_245157.pdf. Acesso em: 05 jun. 2014).  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents/publication%20/wcms_245157.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents/publication%20/wcms_245157.pdf
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no Workfare, o cidadão deve participar obrigatoriamente, ou por escolha, em 

diferentes atividades ou programas para a empregabilidade ou até desenvolver 

trabalhos temporários para que possa (re)ingressar no mercado de trabalho. A 

obrigatoriedade da participação em programas de preparação para o mercado de 

trabalho, em atividades consideradas produtivas, no período de desemprego, 

provocou uma mudança sensível do que se entenderia por política social enquanto 

uma política pública, que se definiria a partir de um programa de ação governamental 

para a efetivação dos Direitos fundamentais do cidadão. A política pública deveria ser 

informada por valores e ideias resultantes da participação direta da sociedade civil, 

tanto na elaboração como no monitoramento, avaliação e replanejamento da mesma, 

na qual a disputa pelas prioridades de ação dependeria do grau de organização e 

capacidade de articulação dos grupos e setores da sociedade envolvidos.    

Nesse novo modo de regulação estatal, na área da proteção social, podem ser 

identificadas duas consequências distintas. De um lado, a forma de compreender o 

não emprego como responsabilidade do desempregado - a culpabilidade do 

trabalhador -, por falta de conhecimentos ou habilidades específicas, que não o torna 

empregável, ou por inexistência temporária de um posto de trabalho, o que poderia 

ser resolvido num processo de capacitação e com o aparecimento de novas 

oportunidades, a depender de possíveis mudanças também no mercado de trabalho. 

Por outro lado, o Estado nacional ao assumir essa forma de governação neoliberal, 

para impor a lógica do mercado como sendo a organizadora das políticas sociais do 

país, acabaria provocando uma inversão para o campo dos Direitos sociais, já que 

esses deveriam ser, antes de tudo, os orientadores e balizadores das ações políticas 

dos Estados nacionais e não meras referências que dependeriam do mercado para a 

sua efetivação enquanto política pública28. Dessa forma, o espaço das políticas 

públicas tem sido um “campo essencialmente político”, o qual os seus produtos 

políticos estão em permanente disputa entre os diferentes agentes envolvidos, tanto 

nos processos de elaboração, como implementação e avaliação dessas políticas. É 

28 Para o Brasil, segundo o artigo 6º, Capítulo II, Dos Direitos Sociais, da CF/88 (BRASIL, 2014), os Direitos

sociais são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Além desses direitos, segundo Dagnino 

(1994), existem novos direitos que devam ser somados a esses: “[...] direito à autonomia sobre o próprio corpo, o 

direito à proteção ambiental e o direito à moradia são exemplos propositadamente bastante diferentes - dessa 

criação de novos direitos. Além disso, acho que é possível afirmar que essa redefinição contempla não só o direito 

à igualdade, mas também o direito à diferença” (p. 107-108) (DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a 

emergência de uma nova noção de cidadania. Os anos 90: política e sociedade no Brasil. Vários autores. São 

Paulo: Brasiliense, 1994, p. 103-108).   



41 

importante ressaltar que as políticas públicas são dinâmicas, num continuum processo 

de construção e reconstrução, pois, como afirmou Giron (2012): 

[...] são fruto de múltiplas leituras de mundo, relacionadas por 
diferentes atores sociais que estão inseridos num contexto contínuo 
de interpretações e reinterpretações de mundo, não podendo, 
portanto, ser analisadas somente como procedimentos de produção e 
implementação (alguém que pensa e alguém que executa); a 
formulação e a efetivação das políticas públicas são procedimentos 
que vão acontecendo ao longo do processo. (p. 01) 

No contexto da globalização hegemônica, a matriz política neoliberal impôs o 

modo de regulação da governação para os Estados nacionais, ressignificando o 

campo das políticas públicas como algo extremamente técnico e que tem exigido a 

qualificação também técnica para poder compreendê-lo, debatê-lo e propor ações 

políticas. Outra imposição foi o adiamento da concretização dos Direitos aliado à

visão elitista da participação foram confirmados com a supervalorização da 

sociedade civil, especialmente, a partir da divulgação do documento do BM, 

Governance and Development (1992), e da realização da “Conferência para o 

Desenvolvimento”29 em Copenhague, em 1994, que, segundo Bonamusa e Villar 

(1996), vai surgir um novo discurso: “a nível global que dá prioridade a la 

participación de la sociedad civil en el manejo de lo público y que la alenta a tomar 

en sus próprias manos muchas de las decisiones que antes estavan reservadas para 

el Estado” (p. 27).    O novo discurso sobre o papel e as novas responsabilidades para a sociedade 

civil e o contexto latino-americano apresentou uma extrema complexidade e pode ser 

analisado a partir de três perspectivas.  

Na primeira perspectiva, no contexto do ajuste estrutural do Estado, a 

sociedade civil foi considerada como separada do Estado, mas reconhecida por 

atributos qualitativamente positivos que deveriam contribuir para ampliar a eficiência 

das políticas públicas do Estado. Segundo Sader (2001), a visão negativa do Estado 

poderia ser explicada pelo passado recente dos países latino-americanos:  

[...] vindos de ditaduras militares, tendeu a rejeitar a ação estatal como 
malévola por definição, em nome de uma ‘sociedade civil’, que portaria 
os elementos positivos por definição. Enquanto que o estatal se 

29 Segundo o secretário executivo do Comitê Nacional Preparatório para a Conferência, o diplomata brasileiro 

Lindgren Alves, no artigo “Conferência Copenhague: a cúpula mundial so bre o desenvolvimento social e os 

paradoxos de Copenhague”, publicado na Revista Brasileira de Política Internacional (vol. 40, n. 1, jan./june. 

1997. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0034-73291997000100006&scri. Acesso em: 26 fev. 

2013). 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0034-73291997000100006&scri
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identificaria com a repressão, com o mau uso dos recursos públicos, 
com a burocracia, o plano privado, ‘sociedade civil’ tendeu a se 
identificar com o que se opunha ao Estado - inclusive o termo ‘civil’ 
que opunha ao militar. (p. 135-136) 

Essa oposição contribuiu para a assunção do modelo empresarial de gestão na 

administração da coisa pública30, bem como para a implantação de mecanismos de 

accountability (prestação de contas ou responsabilização), também foram indicados 

no documento Governance and Development (BM, 1992), em vários Estados 

nacionais. Para isso, segundo esse documento, era essencial a aproximação com o 

setor privado para garantir melhores condições de competitividade ao país, num 

mercado globalizado, com a existência de inúmeras limitações e diferentes formas de 

pressão para a eliminação de medidas consideradas protecionistas desses Estados 

que vem sendo negociadas junto às organizações mundiais, como é caso da OMC. 

Essa busca implicaria em garantir melhores condições das ações políticas do Estado 

nacional na forma de uma governação na qual existia a indicação de que a 

sociedade31 deveria ser reconhecida como “um lugar, em suma, dependente bem 

mais da iniciativa, empreendedorismo, disposição cívica e ‘ética’ do que de 

perspectiva política, organização política e vínculos estatais” (NOGUEIRA, 2011, p. 

63). A forma de participação dos membros da sociedade civil no campo das políticas 

públicas, nessa perspectiva, aconteceria “através do apelo ao ativismo social 

voluntário da população, e a palavra ‘solidariedade’ tornou-se, no senso comum, a 

disposição altruísta voluntária do indivíduo, uma organização ou uma empresa, um 

quase sinônimo de cidadania” (PAOLI apud TONELLA, 2006, p. 35). Uma forma de 

participação que conformaria, em parte, uma cidadania desarticulada dos seus 

elementos básicos (Direitos, garantias, territorialidade, nação) e rearticulada pelo

conjunto das forças do mercado tentando submeter o Estado aos seus interesses 

privados. Essa perspectiva tem apresentado uma série de questões que precisariam 

ser problematizadas.  

30 Como exemplo, no Brasil, foi publicado no jornal Diário Catarinense, do dia 23 de outubro de 2013, que a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, em parceira com o Centro de Liderança 

Pública (CLP), empresa de consultoria empresarial, vão desenvolver o projeto "Gestão Municipal em Santa 

Catarina", apoiado por empresas privadas, em sete cidades catarinenses: Araquari, Garuva, São Francisco do Su l, 

Jaraguá do Sul, Gravatal, Santo Amaro da Imperatriz e Itajaí. O objetivo dessa parceria é oferecer a "capacitação 

gerencial para as prefeituras", ao mesmo tempo em que serão definidos indicadores e metas como parâmetros para 

a avaliação de resultados, semelhante ao modelo de gestão empresarial. 
31 A referência à sociedade geralmente era feita de forma abstrata para não evidenciar a existência de uma 

sociedade de classes, com objetivos e interesses antagônicos, o que já apontava para o sentido da privatiza ção do 

Estado para que ele transferisse parte de seus recursos, responsabilidades e atribuições para a esfera privada.   
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A primeira questão tem a ver com a desresponsabilização do Estado e a 

responsabilização da sociedade civil na definição de soluções ou alternativas para 

enfrentar desafios e problemas que estão diretamente relacionados à administração 

do Estado nacional, especialmente, a garantia e a efetivação dos Direitos sociais

básicos, considerando a complexidade, a historicidade e as implicações no processo 

de elaboração e implantação das políticas públicas em cada país. Entretanto, a 

responsabilização da sociedade não implicaria no estabelecimento de um verdadeiro 

compromisso social de todos com a busca de soluções para os problemas sociais e a 

promoção e defesa da vida humana, pois existiria uma desresponsabilização do 

indivíduo no neoliberalismo, no qual tudo o que se torna possível na sociedade é 

transportado para a esfera pessoal. O “afastamento” do indivíduo do coletivo vem 

tendo implicações significativas no tensionamento entre a crise da política, no final do 

século XX e no início do século XXI e, a transição democrática vivida na América 

Latina, com a criação de novas experiências político-administrativas democráticas e a 

multiplicação de canais de participação para a construção democrática de políticas 

públicas. 

A segunda questão diz respeito à tendência despolitizadora, com a “ideologia 

da não ideologia”, na qual o debate das políticas públicas ficaria subsumido aos 

problemas de natureza técnica e gerencial que, segundo Santos (apud TEODORO, 

2011), é uma regulação que quer impedir, “[...] por um lado, pressões populares, a 

partir de baixo, potencialmente caóticas; por outro lado, mudanças imprevisíveis das 

regras do jogo da acumulação de capital, causadas pela regulação estatal ou 

interestatal” (p. 80).  

A terceira questão refere-se ao papel da própria sociedade civil, uma vez que 

essa não deveria assumir atribuições dos governos e dos Estados, já que a sua função 

é justamente garantir ou até contestar a legitimidade do próprio Estado, o qual não 

tem mais legitimidade em si mesmo. Ou seja, por mais que tenha acontecido o 

compartilhamento do poder de decidir com os governos instituídos, a sociedade civil 

poderia eleger os seus representantes que necessitariam do reconhecimento dos 

próprios membros da sociedade para um Estado democrático, ao mesmo tempo em 

que as ações governamentais se voltariam para atender as demandas e as 

reivindicações dessa mesma sociedade. Para isso, “[...] es papel de la sociedad civil 



44 

es lograr influir sobre este [Estado]32, para orientar a política o para que seus intereses 

queden allí expresados” (BONAMUSA, VILLAR, 1996, p. 29). 

Na segunda perspectiva, com base no pensamento do filósofo e político italiano 

Antônio Gramsci, a sociedade civil não poderia ser compreendida separadamente do 

Estado, uma vez que esse, num primeiro momento, seria identificado como sendo a 

principal agência de defesa dos interesses da chamada classe dominante, na qual 

existiria a subordinação intelectual das classes subalternas. O Estado, diferentemente 

da perspectiva de separá-lo da sociedade civil, foi compreendido como um “Estado 

ampliado” que reuniria a “sociedade política” (Estado em sentido estrito) e a sociedade 

civil propriamente dita. Segundo Coutinho (1981), a sociedade política foi formada: 

[...] pelo conjunto de mecanismos através dos quais a classe 
dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e que 
se identifica com os aparelhos de coerção sob o controle das 
burocracias executivas e policial-militar; e a sociedade civil, formada, 
precisamente pelo conjunto de organizações responsáveis pela 
elaboração e difusão das ideologias, compreendendo o sistema 
escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 
organizações profissionais, a organização material da cultura 
(revistas, jornais, editoras, meios de comunicação), etc. (p. 91) 

Num segundo momento, para Gramsci, o principal objetivo seria a 

transformação da sociedade capitalista a partir de uma “guerra de posição”33 no 

campo superestrutural, com a mudança da hegemonia da classe dominante para a 

contra-hegemonia das classes subalternas, por meio de uma visão de mundo 

homogênea e coerente, que deveria constituir e ampliar alianças com diferentes 

grupos, antes mesmo da tomada do próprio Estado. Nesse momento, Gramsci 

identificou dois planos superestruturais: o primeiro composto por mecanismos de 

sustentação da estrutura, em nível político e ideológico, com os organismos privados 

que defenderiam e transmitiriam valores, costumes e modos de vida e a sociedade 

32 Neste texto, utilizo os colchetes nas citações diretas para acrescentar palavra ou expressão que contribua para 

uma melhor compreensão do conteúdo da citação. 
33 Segundo Coutinho (1981), na teoria ampliada do Estado, Gramsci tentou explicar o porquê do fracasso das 

revoluções nos denominados países ocidentais, em oposição ao Oriente em 1917, a conhecida Revolução Russa. 

O fracasso tem a ver com a diferença estrutural entre eles, na qual existiu, para o caso do Oriente, uma débil 

sociedade civil, considerada “primitiva e gelatinosa” e o predomínio do Estado -coerção, que levou a definição de 

uma estratégia de “ataque frontal”. Para o Ocidente, segundo Gramsci, há um equilíbrio entre sociedade política e 

sociedade civil, numa perspectiva ampliada de Estado, na qual, segundo Coutinho “[…] as batalhas devem ser 

travadas inicialmente no âmbito da sociedade civil, visando à conquista de posições e  espaços (‘guerra de 

posição’), da direção político-ideológica e do consenso de setores majoritários da população, como condição para 

o acesso ao poder de Estado e sua posterior conservação” (p. 103-104).
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política, na qual existiriam os órgãos de dominação e coerção. Essa concepção 

ampliada, segundo Alonso (1996):  

Se trata más bien de una conceptualización sobre un complexo 
desarrollo superestructural que no puede compaginarse con la 
concepción de Estado como máquina exterior a las relaciones sociales 
y la organización de la sociedad. El poder, según la óptica gramsciana, 
no se encuentra en un punto sino que se encuentra diseminado en 
varios lugares de la sociedad civil. (p. 15) 

Na conformação da hegemonia em Gramsci, existiria ao mesmo tempo direção 

ideológica política da sociedade civil e combinação de força e consenso para obter o 

controle social, que compreenderia o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, 

os sindicatos, as organizações profissionais, bem como a organização material da 

cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa) etc. (ACANTA, 

2006; BOBBIO, 1982), 

Nesse contexto de disputa, é importante observar que, para a primeira 

perspectiva sobre a relação Estado-sociedade civil, a sociedade civil apareceria como 

algo homogêneo e, geralmente, em oposição ao Estado. Cabe ressaltar também uma 

afirmação recorrente na grande imprensa de que para a maioria dos empresários, 

políticos e jornalistas, no Brasil, existiria uma curiosa oposição entre “sociedade” e 

“social”. Ou seja, de um lado, aqueles que detêm o poder econômico, identificados 

como sendo “modernos” e reconhecidos como “positivos” e, de outro, o social 

identificado com a miséria, como algo considerado como “arcaico”, que se explicaria 

por si mesmo e que não pode tornar-se sociedade. Essa oposição supõe uma 

separação que na verdade não existiria, pois há uma relação intrínseca entre ambos. 

Até porque, não coincidiria com os fatos, uma vez que as políticas públicas, a exemplo 

do que aconteceu nas últimas décadas no Brasil, favoreceram diferentes grupos, 

setores e classes da sociedade civil, refletindo as condições objetivas de 

sobrevivência das pessoas e a direção intelectual e moral dos principais agentes da 

globalização hegemônica. No que se refere à composição da sociedade, segundo  

Alonso (1996),  

La sociedad civil implica pluralismo. La teorización gramsciana impide 
caer en visiones idílicas sobre la sociedad civil. Esta no es uniforme. 
En ella se genera conflictividad. Al interior de la sociedad civil se 
suscitan múltiples luchas, a través de las cuales un tipo de organismos 
privados prevalece sobre otros. En la sociedad civil se da la lucha por 
la hegemonía y la lucha contra-hegemónica. Hay intereses 
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antagónicos y en disputa por controlar la producción y orientación 
cultural [...] Sin hegemonía con base económica, la dirección política 
falla. (p. 16)  

No pluralismo da sociedade civil existem diferentes sujeitos e classes sociais 

que têm disputado a hegemonia, a direção política-ideológica propriamente dita que, 

de forma evidente, tem complementado ou não a dominação estatal, ou seja, a 

coerção dos aparelhos do Estado, e pode assegurar o consenso dos considerados 

dominados. Esse consenso também poderia ser mudado com a destruição da “velha 

dominação” desde que se instalasse um processo educativo-revolucionário de 

conscientização das classes populares quanto às contradições da sociedade 

capitalista, evidenciando as condições objetivas de sobrevivência e apontando 

alternativas para a transformação dessa sociedade. É importante salientar que a 

hegemonia, no sentido político e cultural ampliado, segundo Willians (apud TONELLA, 

2006), mesmo sendo dominante, dificilmente será totalmente exclusiva, uma vez que 

coexistem com outras “[...] formas de política e cultura alternativas, ou diretamente 

opostas existem como elementos significativos da sociedade. Teremos de explorar 

suas condições e seus limites, mas a sua presença ativa e decisiva” (p. 36). 

Na terceira perspectiva, parte-se da ideia que a efetivação de um regime 

democrático exige tanto um Estado garantidor de Direitos sociais e da participação 

social na definição das políticas públicas, como uma sociedade civil mais 

comprometida com o bem comum para construir e ocupar espaços comuns plurais 

para a negociação de interesses e conflitos na América Latina. Nessa perspectiva, 

concordo com Bonamusa e Villar (1996) quando afirmaram que deve existir uma nova 

compreensão da relação Estado-sociedade, em função do distanciamento da maioria 

dos cidadãos com respeito ao Estado, ao longo da história, considerado como o único 

ator legítimo para elaborar as políticas públicas: “[...] una responsabilidad más 

profunda de las OSC [organizações da sociedade civil] con el desarollo de sus 

comunidades, como la participación de estas en la formulación de políticas públicas 

adecuadas para las necesidades de la sociedad” (p. 27). Uma mudança que pôde 

transformar a sociedade civil de opositora para ser a principal responsável pela 

democratização do Estado, segundo as autoras, com o fim das ditaduras militares e 

as mudanças que aconteceram no mundo: “la caída del muro de Berlin y el derrumble 

del boque socialista lo que dio el impulso definitivo a la ideia de la sociedad civil como 
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el actor encargado de vigilar la transparencia y la claridade en los procesos políticos” 

(p. 26).  

É importante destacar que tal (re)aproximação da sociedade civil ao Estado não 

eliminaria o fato da existência de classes sociais antagônicas, mas representaria a 

possibilidade de fazer das políticas públicas instrumentos para efetivar a conquista de 

direitos sociais básicos que, em última instância, também poderiam provocar 

transformações graduais nas condições de vida das classes populares, como 

aconteceram na chamadas reações contra-hegemônicas que ocorreram em 

diferentes partes do mundo, no início deste século e milênio.    

2.3 Reações contra-hegemônicas locais e globais 

As reações contra-hegemônicas têm a ver com diferentes iniciativas de base 

ou provocadas por organizações e intelectuais do campo popular, que têm procurado 

lutar contra os resultados sociais da globalização hegemônica, abrindo esforços para 

a participação democrática e a busca de alternativas às formas dominantes de 

desenvolvimento e de conhecimento, com a adoção de procedimentos da democracia 

participativa nas últimas três décadas34. Alternativas que não só têm respondido às 

transformações econômicas, no atual momento do capitalismo globalizado, mas 

também têm oportunizado a aproximação e reconhecimento de inúmeras experiências 

exemplares, favorecendo o intercâmbio de ideias e projetos para um número 

significativo da população mundial, na perspectiva de implementar ações políticas de 

caráter contra-hegemônico. Com essa forma de pensar moderada ou pelo viés da 

estratégia gramsciana de “ocupar espaços estratégicos”, destacou-se o aparecimento 

de protestos plurais, com diferentes práticas de mobilização que, segundo Mejía 

(2003), não se centraram somente em debates sobre a produção nem a luta de 

classes:  

[...] abandonou-se a ideia de mudança social. Uma das 
particularidades do desgaste do pensamento crítico é que os protestos 
do final do século e a ideia de transformação social como momento 

34 Segundo Sintomer (2010), o termo “democracia participativa” foi lançado no mundo acadêmico pela cientista 

política britânica Carole Pateman na obra Participation and democraty Theory (1970). No Brasil, a democracia 

participativa vai tomar fôlego a partir do Orçamento Participativo e do FSM, em 2001, uma vez que tais propostas 

e experiências “[...] traziam consigo, de formas variadas, um forte vínculo com os movimentos sociais, com a 

mobilização política, com as camadas populares e com a justiça social” (SINTOMER, p. 17). 
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em que se produzem as mudanças radicais começam a dissolver-se. 
O fim do socialismo real apagou-se o horizonte da emancipação, 
construindo em seu lugar um panorama de orfandade. Ao mesmo 
tempo, foi-se configurando um tipo de protesto mais diferenciado, 
descontínuo e plural. (p. 23)  

Essa crise, longe de ser somente uma orfandade total, permitiu o surgimento 

de inúmeras novas possibilidades que estariam colocadas a partir do momento que 

não se tem um ponto de chegada, mas uma direção que precisaria ser construída num 

diálogo tenso e plural, em níveis local e global, sobre uma forma de oposição que 

também apontasse para a construção coletiva de novas alternativas. O processo de 

construção de alternativas solidárias, igualitárias e plurais de convivência vem sendo 

concretizado no movimento da chamada globalização contra-hegemônica, que tem 

apontado para novas experiências de ações políticas, em espaços comuns de diálogo 

e negociação entre as organizações sociais, os movimentos sociais, os partidos 

políticos e os representantes de governos, para a construção coletiva, o 

monitoramento, a avaliação e replanejamento de políticas públicas, a exemplo do que 

aconteceu em vários países da América Latina que implantaram regimes 

democráticos, como foi o caso do Brasil.  

A partir do processo de democratização dos Estados nacionais na América 

Latina, nas últimas quatro décadas do século passado, houve um novo impulso para 

o compartilhamento do poder de governar entre os representantes dos governos e a

sociedade civil que, anteriormente, pareciam existir como mundos separados. Nessa 

aparente separação, para o caso brasileiro, o compartilhamento do poder de decidir 

não tem significado o total enfraquecimento do Estado nacional, da perda da 

autonomia de governar, nem o total abandono do autoritarismo político encarnado na 

estrutura administrativa do Estado brasileiro, tanto pelas exigências e pressão das 

agências multilaterais como pela pressão interna, mas que ainda permitiram relativa 

autonomia dos Estados nacionais em empreenderem ações que têm promovido 

mudanças significativas para a melhoria das condições de vida da população e 

garantiram avanços significativos para a concretização dos direitos sociais, para o 

caso brasileiro, previstos na CF/88 (BRASIL, 2014).  

Cabe ressaltar que a intensificação extrema das interações mundiais, nas 

últimas décadas, com mutações profundas e aceleradas nos planos econômico, 
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social, político e cultural, não tem significado, somente, o fortalecimento do sistema 

de produção capitalista e a hegemonia do pensamento único, com o aumento da 

exclusão social e da marginalização de grandes parcelas da população. A 

globalização também produziu reações contra-hegemônicas que têm buscado 

alternativas ao domínio exclusivo do capital sobre as relações humanas. Segundo 

Santos (2012)35:  

[...] os grupos sociais penalizados ou excluídos por esse tipo de 
globalização [hegemônica] começam hoje a organizar-se também de 
forma global. São um vasto conjunto de redes transnacionais, 
articulando iniciativas, organizações e movimentos (de operários, 
camponeses, povos indígenas e afrodescendentes, mulheres, 
ecologistas, cooperativas, defensores de direitos humanos, etc.), que, 
em diferentes países, lutam contra as exclusões econômicas, sociais, 
políticas e culturais causadas pela globalização. (p. 112)  

A “globalização alternativa”, ou globalização contra-hegemônica, defendeu “um 

outro mundo possível”, que vem assumindo diferentes formas criativas em espaços 

públicos como sendo espaços de conflitos que têm no debate e no diálogo estratégias 

para a busca de consensos possíveis como seus procedimentos fundamentais. 

Espaços abertos à participação social e ao debate, que têm sido organizados em 

novas bases éticas, sociais e políticas para a discussão coletiva de temas de 

interesses sociais, com a presença de diferentes representantes da sociedade civil e 

do Estado, no qual, por meio do diálogo, é possível estabelecer acordos possíveis, 

recuperando tradições participativas de países como o Brasil, a Índia, Moçambique e 

a África do Sul (ANDERSON apud SANTOS, 2009).  

Nesse movimento, a partir dos anos 90 do século passado, os grupos 

penalizados ou excluídos pela globalização hegemônica se articularam com setores 

organizados da sociedade civil, nas esferas mundial, regional, nacional, indicando a 

“recomposição da sociedade civil”, com ostensivas manifestações contrárias tanto aos 

governos autoritários como a hegemonia do capital, o que contribuiu para vitórias 

eleitorais de governos subnacionais e infranacionais identificados com essas 

propostas. Para o espaço local, nível infranacional (municipal), houve uma abertura 

para a compreensão de outros vínculos com as dimensões nacionais, regionais e 

globais, o que tem permitido que o local pudesse assumir uma condição contra-

35 SANTOS, Boaventura de Sousa. Globalização. Dicionário das crises e das alternativas. Coimbra/Portugal: 

Almedina/CES, 2012, p. 111-112. 
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hegemônica específica, representando uma nova compreensão da descentralização 

das políticas públicas para os Estados nacionais. Produto de experiências inovadoras, 

em diferentes partes do mundo, a descentralização não significou uma orientação 

comum para todos os países, uma vez que encerrou um sentido contraditório na qual 

poderia ser tão somente “desconcentração política”, geralmente sem condições para 

um exercício político autônomo da parte dos governos subnacionais ou infranacionais, 

ou uma descentralização democrática, a depender da existência de condições 

favoráveis para o exercício da gestão democrática associada à adoção de 

procedimentos da democracia participativa. Nesses espaços, como afirmei em 

trabalho anterior, a participação tem significado:  

[…] ‘tomar parte de’, ‘fazer parte em’, ‘fazer saber’, ‘informar’ e 
‘anunciar’ (CUNHA, 1986), que se coloca como um dos principais 
desafios para a construção de uma sociedade democrática, uma vez 
que não acontecendo à participação efetiva (construção, 
acompanhamento e decisão coletiva) e qualificada (conhecimento 
teórico prático e capacidade de intervir) das pessoas, não é possível 
consolidar as novas institucionalidades e, assim, a democracia como 
direito e conquista da sociedade civil. (MOREIRA, 2005, p. 46-47) 

Uma das principais conquistas, nessa direção, como forma de “reinvenção da 

democracia”, foi à implementação de novos dispositivos institucionalizados da 

democracia participativa, na qual existe a garantia dos cidadãos participarem 

diretamente das decisões políticas. Nesses processos pedagógicos e políticos, em 

geral, a participação tem ultrapassado o próprio sentido da ação em espaços públicos, 

tornando-se um dos principais instrumentos da reforma moral e intelectual e da 

transformação da consciência da sociedade em geral, inclusive dos agentes 

administrativos e políticos do próprio Estado. Como experiência exemplar, temos o 

caso da criação e da implementação do OP36 pelo governo do Partido dos 

36 Como forma de evidenciar o caráter global assumido pelo OP, cito, como exemplo, o que pude conhecer na 2ª 

Sessão de Participação Pública do Orçamento Participativo, no Centro Comunitário de Carcavelos, da Vila de 

Cascais, em maio de 2013, em Portugal. Os participantes da Sessão demonstraram um elevado nível de organização 

e maturidade no processo de discussão e seleção de propostas apresentadas para a melhoria da vida dos cidadãos 

daquela Vila, com posicionamentos muito bem fundamentados e argumentos convincentes, o que provocou um 

intenso debate. Segundo os coordenadores, poderiam participar das sessões: residentes, estudantes, trabalhadores 

ou representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e de outras organizações da sociedade civil. 

Naquela oportunidade, foram apresentadas dez propostas pelos participantes e selecionadas seis, que estão sendo 

realizadas no biênio 2014/2015, com a provisão de recursos na ordem de 1.5 milhões de euros, oriundos da Câmara 

Municipal de Cascais. Nessa época, tive o privilégio de conversar com um dos maiores pesquisadores de 

Orçamento Participativo no mundo, o professor Giovani Allegretti, no Centro de Ciências  Sociais (CES), da 

Universidade de Coimbra, que informou a existência de dezessete orçamentos participativos em funcionamento 

em Portugal, em 2013, sendo a Vila de Cascais a experiência considerada a mais bem-sucedida do país. Segundo 

o professor Allegretti, "são mais de quatro mil experiências de Orçamento Participativo no mundo, em quase todos
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trabalhadores (PT), na cidade de Porto Alegre, em 1989, tendo como proposta a 

discussão pública do orçamento municipal e dos recursos para investimento 

público. Com essa experiência, segundo Santos (2002):  

Trata-se, pois, de um sistema de co-governação em que a sociedade 
civil, longe de ser um refúgio de sobrevivência ante um estado ausente 
e hostil. É um processo regular e organizado de exercer o controle 
público do Estado através de formas de cooperação e de conflito 
institucionalizados. (p. 8-9) 

O OP tem sido um espaço de diálogo entre grupos diferentes e até antagônicos, 

que tem contrariado a lógica representativa tradicional em que os considerados 

representantes eleitos poderiam falar em nome de outros. Diferentemente, o OP, 

enquanto um espaço público construído para a realização de debates que possam ser 

estabelecidos acordos possíveis entre os membros da sociedade em geral e do 

próprio governo infranacional, ao mesmo tempo em que também tem sido uma reação 

à governação neoliberal que restringe e manipula a participação social, com a 

imposição do saber dos técnicos, dos reconhecidos especialistas. O diálogo 

democrático, gerador de conhecimento e de capacidade de ação, acontecia quando 

pessoas conseguiam se reunir, parar, olhar e escutar para falar, proporcionando uma 

relação de intersubjetividades de sujeitos para expressarem a sua coragem de dizer 

a sua própria palavra. Assim, para o diálogo se efetivar como aprendizado para a 

democracia foi também preciso acontecer várias ações coletivas que deveriam 

oportunizar: “a troca de impressões, a contraposição de interesses e de vontades, 

mas com a predominância da aceitação mútua e da negociação, ou seja, quando a 

convivência se faz com a afirmação da subjetividade de ambas as partes envolvidas” 

(PARO, 2010, p. 27). Uma troca que também exigiu uma compreensão mais 

organizada e científica da realidade por meio da orientação de princípios da pesquisa 

participante como forma de mediação político-pedagógica para todos aqueles que 

participavam diretamente do processo coletivo de formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas. Para isso, segundo Eggert, Sobotka e Streck (2006), 

no caso do OP, combinaram-se formas criativas e até inovadoras de investigação, 

formação e gestão:  

os continentes, tanto de caráter consultivo como deliberativo, evidenciando um alto grau de interesse dos cidadãos 

na definição do futuro da cidade, província, city, ciudad, città, ville onde vivem”. É importante lembrar que o 

orçamento público é uma ferramenta de planejamento que representa as decisões políticas, estabelecendo "as ações 

prioritárias para o atendimento das demandas da população, em face da escassez de recursos".  
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Os procedimentos de consulta, desde assembleias municipais e 
regionais à finalização da proposta de orçamento pelo Conselho do 
Orçamento Participativo, constituem um complexo processo de 
conhecimento da realidade em que as pessoas são formadas e se 
sentem ouvidas nos assuntos da administração pública. Aprende-se 
sobre a realidade regional, ensaia-se a produção do consenso e, 
sobretudo, as pessoas aprendem a dizer sua palavra num espaço 
público. (p. 177) 

A experiência do OP foi considerada pela ONU como uma das quarenta 

melhores práticas de gestão urbana do mundo, surgida no município de Porto Alegre, 

no sul do Brasil, onde também teve lugar O I FSM37. O fórum foi considerado a 

principal reação à globalização hegemônica, em escala planetária, que se constituiu 

num espaço de trocas de experiências, intercâmbios de ideias, da explicitação da 

chamada ecologia dos saberes38 e articulações para enfrentar o neoliberalismo. 

Segundo Allegretti (2012), o FSM tem sido um dos pilares de um movimento global 

que, desde o final da década de 1990, tem questionado a globalização neoliberal, 

propondo a construção de uma globalização alternativa, solidária e contra-

hegemônica, por meio da formulação de propostas, troca de experiências e 

articulação de movimentos sociais, redes, organizações não governamentais, 

representantes de Estados nacionais e subnacionais, professores de todos os níveis 

de ensino, educadores populares, sindicalistas combativos ligados aos movimentos 

sociais, religiosos de várias denominações, políticos de todas as nacionalidades entre 

outros. Um fórum que tem como principal característica ser não governamental e não 

partidário, conjugando inúmeras redes transnacionais, ao mesmo tempo em que tem 

articulado iniciativas diversas que opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo 

pelo capital e a qualquer forma de imperialismo, em diferentes partes do mundo, tendo 

37 Na minha participação no I FSM, em Porto Alegre, percebi que havia um clima de rebeldia declarada contra o 

neoliberalismo e a globalização hegemônica, que se concretizou em manifestações de rua, cartazes e pôsteres e 

apresentações de trabalhos no interior do evento. Na Tunísia, em 2013, assumimos como tema central a “primavera 

árabe”, enfatizando os desafios e os riscos para a democracia no mundo árabe, além da apresentação de inúmeras 

experiências inovadoras e democráticas  e também denúncias sobre diversas formas de violência contra a 

humanidade, em diferentes partes do mundo, nas “tendas”, plenária e sessões do evento.   
38 Segundo Nunes (2012), “através de múltiplos encontros, diálogos e traduções, emerge o que Boaventura de 

Sousa Santos chamou de uma ecologia dos saberes. Esse processo encontra expressão nas assembleias dos 

movimentos do indignados ou de ocupas, nos assentamentos, escolas e iniciativas dos Movimentos Sem Terra, no 

Brasil, nos movimentos indígenas, nos movimentos de mulheres  e LGBT, nos espaços criados no âmbito do Fórum 

Social Mundial e dos seus fóruns temáticos, nos diferentes espaços de participação cidadã na definição e avaliação 

das políticas públicas ou no governo local, ou em iniciativas de Educação Popular” (p. 82).  (NUNES, João 

Arriscado. Ecologia dos saberes. Dicionário das crises e das alternativas . Coimbra/Portugal: Almedina/CES, 

2012, p. 82).  
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como principal bandeira a luta contra as exclusões econômicas, sociais, políticas e 

culturais causadas pela globalização hegemônica39.  

Além do OP e FSM, a construção da contra-hegemonia vem acontecendo em 

múltiplos espaços no Brasil, destacando-se, nesta pesquisa, experiências que 

desenvolveram procedimentos da democracia participativa, no final dos anos 90 do 

século passado e nas primeiras décadas deste século, como verdadeiras respostas 

às expectativas frustradas pela democracia representativa, nas quais pude participar 

de algumas em municípios do oeste e norte do estado de Santa Catarina e sul do 

estado do Paraná.  

Em relação à primeira gestão do governo do PT, em Porto Alegre, em função 

da resistência de os governantes mobilizarem e aceitarem a participação em 

espaços comuns de grupos, segmentos e setores da sociedade considerados 

“antagônicos” do ponto vista político e social. Isso aconteceu não somente em 

governos considerados democráticos, a exemplo de Porto Alegre, mas com aqueles 

que, mesmo sendo governados por partidos considerados conservadores, aceitaram 

desenvolver ações políticas que garantiriam a participação social na discussão 

coletiva de políticas públicas, especialmente, nas áreas de desenvolvimento humano 

sustentável40 e educação básica pública. De uma forma geral, o diálogo entre 

antagônicos, na perspectiva de Freire (1997a), foi um grande investimento na gestão 

democrática das políticas públicas do governo do Presidente Lula, especialmente no 

segundo mandato (2006-2010), por meio de negociação de conflitos e interesses em 

espaços públicos 

39 Na “Carta de Princípios do Fórum Social Mundial”, encontram-se explicitados os fundamentos éticos -morais, 

as caraterísticas e os objetivos do próprio Fórum: “4 - As alternativas propostas no Fórum Social Mundial 

contrapõem-se a um processo de globalização comandado pelas grandes corporações multinacionais e pelos 

governos e instituições internacionais a serviço dos seus in teresses, com a cumplicidade de governos nacionais. 

Elas visam fazer prevalecer, com uma nova etapa da história do mundo, uma globalização solidária que respeite 

os direitos humanos universais, bem como os de todos os cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, 

apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticas a serviço da justiça social, da igualdade e da 

soberania dos povos” e “8 - Fórum Social Mundial é um espaço plural e diversificado, não confessional, não 

governamental que articula de forma descentralizada, em rede entidades e movimentos engajados em ações 

concretas, do nível local ao internacional, pela construção de um outro mundo”. Disponível em: 

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=1. Acesso em: 10 mar. 2013.  
40 Segundo escrevi no artigo “Princípios pedagógicos e formativos do campo popular para o desenvolvimento 

sustentável”, é necessário para acontecer um desenvolvimento humano sustentável “[...] pensar não somente em 

termos de renda, mas preponderantemente em termos de condições de existência das pessoas que inclui, entre 

outras coisas, as questões de saúde, nutrição, mortalidade infantil, educação, água po tável, lazer e meio ambiente; 

além da questão da equidade e igualdade de direitos entre os diferentes grupos sociais e sexos, o respeito aos meios 

naturais e isso tudo tendo em vista a possibilidade de uma existência digna para as futuras gerações. Também não 

se pode promover o desenvolvimento menosprezando a importância de se ampliar as possibilidades oferecidas às 

pessoas para que possam ter um nível de vida decente e isso inclui, além dos aspectos citados acima, de ter uma 

vida longa e saudável, oportunidades de ampliar saberes e desenvolver novas habilidades” (MOREIRA, 2004, p. 

57). 

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=1
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institucionalizados. Essa nova forma de administração da coisa pública, com a criação 

de novas institucionalidades (colegiados, comitês, conselhos, grupos de trabalho, 

fóruns entre outros), com poder de decisão e ampla representação social, foi um 

verdadeiro desafio para que os participantes exercitassem o diálogo, principalmente 

entre os antagônicos, com as possibilidades de ser “algo somente possível para o 

momento” e “algo estratégico para a sobrevivência de um projeto ou programa”. 

Mesmo não resolvendo todos os problemas, nem o próprio antagonismo entre os 

projetos políticos em disputa, houve inúmeros avanços para o aprendizado da 

democracia participativa nos municípios que estão sendo estudados nesta pesquisa. 

Os projetos políticos, segundo Dagnino (2004), constituem-se num conjunto de 

crenças, interesses, concepções de mundo, representações do que deve ser a vida 

em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes sujeitos, sendo que existem 

três projetos em disputa na América Latina: projeto autoritário, neoliberal e 

democrático-participativo. 

A complexidade ficou claramente explicitada quando participei, em 2008, da 

criação do território do “Programa Territórios da Cidadania”41, no planalto norte de 

Santa Catarina e do seu colegiado de gestão social do plano de desenvolvimento 

territorial. Nesse programa, aconteceram debates tensos e vigorosos com inúmeras 

divergências sobre quais deveriam ser os projetos a serem financiados pelo governo 

federal naquele território. A coordenação geral desse programa coube à Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT)42 do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 

para os municípios caracterizados como eminentemente rurais43 e, que 

apresentassem o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O colegiado 

41 De acordo com o Decreto Presidencial de 25 de fevereiro de 2008, que instituiu o Programa Territórios da 

Cidadania, o objetivo do Programa, segundo o artigo 2º, foi “promover e acelerar a superação da pobreza e das 

desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável que contempla: I - integração de políticas públicas com base no planejamento territorial; II - 

ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas públicas de interesse do desenvolvimento 

dos territórios; III - ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania; IV - inclusão e integração produtiva 

das populações pobres e dos segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadoras rurais, quilombolas, 

indígenas e populações tradicionais; V - valorização da diversidade social, cultural, econômica, política, 

institucional e ambiental das regiões e das  populações” (p. 01). Disponível em: http://www.funarte.gov.br/wp-

content/uploads/2010/11/Decreto_de_25_03_2008_-_Institui_o_Progra ma_Territ orios_da_Cidadania.pdf. 

Acesso em: 14 mar. 2014. 
42 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. Referências para a gestão social dos territórios 

rurais. Brasília: SDT/MDA, 2006. 
43 Chamo de municípios eminentemente rurais aqueles cuja principal fonte de renda provém de atividades 

agrícolas, além de não possuírem uma vida urbana significativa e também apresentarem uma população inferior a 

20 mil habitantes, no interior dos estados do Paraná e Santa Catarina. É importante destacar que, segundo o Censo 

de 2010, 54.8% dos municípios brasileiros, ou seja, 2.513 dos 5.565 possuem menos de 10 mil habitantes (IBGE, 

2011). 

http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/Decreto_de_25_03_2008_-_Institui_o_Progra%20ma_Territ%20orios_da_Cidadania.pdf
http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/Decreto_de_25_03_2008_-_Institui_o_Progra%20ma_Territ%20orios_da_Cidadania.pdf
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reuniu representantes de grupos diversos, setores da sociedade, movimentos sociais, 

associações, organizações e instituições públicas do planalto norte de Santa Catarina, 

com a participação também de inúmeras prefeituras municipais, o que representava 

“diferenças” e até “antagonismos” de projetos políticos, no biênio 2007/2008. A 

pretensão da SDT era que a discussão e o debate entre diferentes (vinculados ao 

mesmo projeto político) e antagônicos (defensores de projetos políticos contrários) 

pudessem assumir e proporcionar práticas dialógicas e construírem acordos possíveis 

para a definição de ações de políticas públicas. Ou seja, o objetivo era que os 

interesses individuais, políticos e corporativos fossem harmonizados por meio de um 

diálogo efetivo sobre quais deveriam ser as principais prioridades de investimentos, 

com conhecido resultado público, ao mesmo tempo em que pudessem beneficiar um 

maior número possível de pessoas envolvidas, especialmente os considerados mais 

pobres desse território. A princípio, o que se esperava é que com a presença de um 

número expressivo de representantes de setores e segmentos da sociedade civil, do 

empresariado, das ONGs e dos governos subnacionais (estados) e infranacionais 

(municípios), a partir de um diálogo aberto e franco e, por isso, tenso e democrático, 

prevalecesse o interesse da maioria da população. A proposta dialógica, do meu ponto 

de vista, foi uma tarefa extremamente complexa e tem sido um pressuposto político-

filosófico fundamental para a efetivação de uma sociedade democrática, na qual o 

diálogo venha a se tornar uma prática entre os “diferentes” e os “antagônicos”. A 

complexidade também esteve na possibilidade e no desafio de estabelecer acordos 

sobre quais deveriam ser as ações a serem assumidas exclusivamente pelo poder 

público a curto, médio e longo prazo, de acordo com as necessidades mais urgentes, 

a partir da disponibilidade de recursos materiais e financeiros, com a possibilidade de 

contrapartida, ou não, de organizações sociais, movimentos sociais e prefeituras, e 

quais deveriam ser as estratégicas para o desenvolvimento sustentável em cada 

município. 

Outra experiência significativa foi a elaboração coletiva, implementação e 

avaliação de programas de desenvolvimento local, por meio da Metodologia de 

Gestão Participativa para o Desenvolvimento Local (GESPAR) nos municípios de 

Chapecó (Programa “Comunidade do Futuro”) e Dionísio Cerqueira (Programa 
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“Desenvolvimento Sem Fronteiras”), no oeste de Santa Catarina44. Nessa experiência 

iniciada em 1998, participei como agente de desenvolvimento, no qual houve a 

assessoria técnica de equipe do convênio Banco do Nordeste/Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)45, que realizaram a capacitação dos 

participantes indicados pelos governos desses municípios e representantes de 

diferentes segmentos e setores da sociedade (gerentes de bancos, sindicalistas, 

professores universitários, membros de ONGs, agricultores familiares entre outros), 

para prepará-los como agentes de desenvolvimento para a aplicação da Metodologia 

Gespar no município de Chapecó e em outros da região. O objetivo maior era a 

geração de empreendimentos empresarias individuais e coletivos com as pessoas 

mais pobres e excluídas do mercado de trabalho, por meio de três elementos básicos: 

capacitação dos novos empreendedores, microcrédito de bancos estatais (Banco do 

Brasil e Banco do Estado de Santa Catarina) e monitoramento para a consolidação 

do empreendimento por uma equipe de técnicos de cada programa municipal.   

Na educação básica, de 1998 a 2004, utilizando os pressupostos políticos e 

filosóficos da metodologia da EP46 e aproveitando as chamadas “brechas legais” da 

legislação educacional nacional47, desenvolvi trabalhos de assessoria educacional 

44 Segundo Goni (1999), “a aplicação da Metodologia GESPAR tem como eixo um Programa de Capacitação dos 

agentes produtivos e da comunidade local, executado em parceria com as Instituições públicas e Entidades privadas 

atuantes nas Áreas selecionadas e redundando na transferência de metodologia a lideranças empresariais e 

comunitárias e a técnicos das Instituições  e Entidades parceiras” (p. 15) (GONI, Arturo Jórdan. O que é a 

metodologia GESPAR? 2. ed. Série Cadernos Metodológicos, Projeto Banco do Nordeste/PNUD, nº. 1, Recife, 

1999).  
45 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma rede de desenvolvime nto global da 

Organização das Nações Unidas, presente atualmente em mais de 170 países e territórios. Segundo o seu site 

oficial, “O PNUD oferece uma perspectiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano para contribuir 

com o empoderamento de vidas e com a construção de nações mais fortes e resilientes”, voltado para os seguintes 

temas: governança democrática, redução da pobreza, prevenção de crises e recuperação, energia e meio 

ambiente/desenvolvimento sustentável e HIV/AIDS. No Brasil, o  PNUD atua desde o início da década de 60, 

criando e implementando projetos, procurando responder aos desafios e às demandas específicas do país através 

de uma visão integrada de desenvolvimento. Disponível em: http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx. Acesso 

em: 15 abr. 2014. 
46 Segundo Paludo (2008), a partir da obra de Paulo Freire, a educação popular designa: “a educação feita com o 

povo, com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de educação: a 

educação libertadora, que é, ao mesmo tempo, gnosiológica, política, ética e estética (FREIRE, 1997). Esta 

educação, orientada para a transformação da sociedade, tem exigido que se partisse do contexto concreto/vivido  

para se chegar ao contexto teórico, o que requer a curiosidade epistemológica, a problematização, a rigorosidade, 

a criatividade, o diálogo, a vivência da práxis e o protagonismo dos sujeitos” (p. 158-159). (PALUDO, Conceição. 

Educação Popular. Dicionário Paulo Freire. Danilo Streck; Euclides Redin; Jaime José Zitkoski (Orgs.). Belo 

Horizonte/MG: Autêntica, 2008, p. 157-159).    
47 Refiro-me ao fato de que a legislação educacional brasileira tem permitido uma série de ações para a 

implementação de uma gestão democrática, tais como: elaboração coletiva de normas da gestão democrática dos 

sistemas de ensino, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, conforme o art. 14 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 2014a) e a obrigatoriedade de elaborar e aprovar 

http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx
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junto às seguintes prefeituras dos municípios do estado de Santa Catarina: Dionísio 

Cerqueira, no extremo-oeste, Passos Maia, no meio-oeste, Mafra e Papanduva, no 

planalto norte. Os objetivos desses trabalhos foram consolidar novas 

institucionalidades democráticas e contribuir para a constituição de sujeitos críticos, 

comprometidos com a democratização da democracia e corresponsáveis por um 

projeto educacional emancipatório e libertador nesses municípios, seguindo a tradição 

inaugurada pelo educador Paulo Freire frente à Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo, com a administração por colegiados, o trabalho coletivo, a 

representatividade e a participação de membros da comunidade, que deveria ser 

marcada pela incorporação de práticas políticas, princípios e estratégias da EP.  

Relacionado a esse processo formativo, voltado para a constituição de sujeitos 

participativos, há um movimento de ressignificação e refundamentação da EP na 

América Latina, que passou a atuar diretamente na educação formal escolarizada, 

criando condições para que a participação realmente acontecesse, capacitando os 

diversos sujeitos sociais para o exercício de uma nova prática de gestão pública 

democrática. Nesse movimento, atuei como assessor educacional na organização de 

sistemas municipais de ensino, na revisão da legislação educacional municipal, na 

criação de sistemas municipais de ensino e na capacitação de membros dos 

conselhos municipais de educação. Para isso, foi criada uma nova metodologia 

participativa48, fundamentada nos princípios da democracia participativa, na 

concepção de educação de Paulo Freire e de uma releitura das metodologias do 

Planejamento Democrático Participativo (GANDIN, 1994; WANDERLEY, 2010)49, dos 

princípios da Pesquisa Participante (BRANDÃO, 1999, 2006) e dos procedimentos 

metodológicos do PEP, conforme Souto-Maior (1995).  

Um aspecto comum entre essas três experiências citadas foi uma forte 

presença da utopia como algo permanente, cujo papel fundamental não é a sua 

legalmente um plano de educação para cada ente federado, como determinou o novo Plano Nacional de Educação, 

preferencialmente com a participação da sociedade (BRASIL, 2014b).   
48 Essa nova metodologia foi definida como PEPE e é apresentada, nesta pesquisa, no Capítulo 4 “Fundamentos 

Históricos, Teóricos e Práticos do Planejamento Estratégico Participativo Educacional”, sendo utilizada nos 

trabalhos de assessoria educacional desenvolvidas pelo Insituto Ágora em quase 20 municípios do planalto norte 

catarinense e sul do estado do Paraná, no período de 2004 a 2015.   
49 Segundo Wanderley (2010), nesse intenso movimento de transformações da EP, nas últimas décadas, é 

necessário observar aspectos de natureza metodológica: “Centrados no local e g lobal, no micro e macro, 

interligando-os com descortino [alcance], traçam um planejamento democrático e participativo, capaz de mobilizar 

segmentos progressivos de pessoas, grupos, associações, movimentos, escolas, igrejas, partidos, governos, no 

sentido de se conscientizarem da necessidade dessa concepção educativa e executarem planos e programas que a 

concretize” (p. 115). 
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realização plena, mas ter um sentido de antecipação. A partir de Szacki (1972), pode-

se afirmar que nos diferentes espaços públicos existem utopias políticas como 

expressão da aplicação prática do pensamento utópico na vida em sociedade. Nessa 

mesma linha, é também possível a realização de um planejamento democrático e 

participativo que possa privilegiar a discussão dos principais desafios e problemas 

sociais, sem perder de vista que, no atual contexto de confronto entre a globalização 

hegemônica e a globalização contra-hegemônica, está se exigindo análises que 

contemplem a relação do local com o global, do micro e macro, com a participação de 

segmentos progressistas de pessoas, grupos, associações, movimentos sociais, 

escolas, igrejas, partidos e diferentes níveis de governo e países (WANDERLEY, 

2010). 

Como parte das ações políticas da globalização hegemônica, o ajuste estrutural 

dos Estados nacionais tornou-se uma realidade na maioria dos países do mundo, no 

final do século XX e no início do novo milênio. Uma verdadeira ofensiva neoliberal que 

limitou a soberania nacional e impôs que as políticas públicas favorecessem a 

reprodução do capital e os diversos interesses políticos, econômicos e financeiros das 

empresas transnacionais, dos Estados hegemônicos e das agências multilaterais.  

2.4 Ofensiva neoliberal no ajuste estrutural da regulação do Estado nacional 

A consolidação do poder dos Estados nacionais decorre de um longo processo 

histórico, a partir do século XVII na Europa, que afirmou a soberania (supremacia para 

governar) como um espaço territorial fixo e excludente, garantindo a igualdade formal 

entre os Estados e a não intervenção em assuntos internos dos países. Para isso, 

teve papel destacado, ao longo dos séculos XIX e XX, primeiro na Europa e depois 

em outros continentes, a escola de educação básica, que foi transformada numa 

instituição fundamental de ensino para a homogeneização linguística e cultural, a 

invenção da cidadania nacional e a afirmação do Estado nacional. Além disso, o 

Estado nacional teve a legitimidade conquistada junto aos seus cidadãos em função 

de escolhas, dos benefícios e de suas políticas públicas, que são referendadas, 

principalmente, pelo processo de eleição dos governantes, o que limitou o seu poder 

e afirmou a isenção da interação com o mercado e outras atividades privadas do 

controle estatal (OFFE, 1989). A legitimidade vem sendo questionada já algumas 
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décadas, uma vez que há uma verdadeira crise de representação do Estado, em 

função do questionamento da eficácia das suas políticas públicas e também da 

tentativa de submetê-las aos interesses exclusivos do mercado Esse ajuste 

estrutural imposto e “sugerido” tem revelado uma tensão permanente entre os 

objetivos dos Estados nacionais, campo tradicional de atividades e 

responsabilidades estatais (defesa, administração econômica, saúde, educação e 

segurança) para com os seus cidadãos e as exigências do mercado e dos processos 

de globalização, pelas agências financeiras internacionais, empresas transnacionais 

e pelos Estados hegemônicos. As empresas, segundo Held e Mcgrew (2001), 

possuem uma lógica de poder desterritorializada e representaram uma ameaça à 

soberania, em oposição ao poder territorializado do Estado nacional soberano, que 

envolveu também a jurisdição sobre um território definido, o direito ao monopólio da 

força coercitiva e da lealdade ou do consentimento dos seus cidadãos. 

Na visão liberal, o consentimento tem sido identificado com a aceitação da 

vontade de maioria pela sociedade, por meio da celebração de um pacto, no qual as 

pessoas abandonariam o chamado “estado de natureza” para se unirem a uma 

comunidade. Na perspectiva clássica de Locke (1998), “todo o homem, ao consentir 

com outros em formar um único corpo político sob um governo único, assume a 

obrigação, perante todos os membros, dessa sociedade, de submeter-se à 

determinação da maioria e acatar a decisão” (p. 470). Ressalta-se que a filosofia 

política liberal de John Locke tem influenciado o campo da cultura política 

significativamente, legitimando a democracia e defendendo a liberdade pessoal e o 

governo mínimo, e favorecendo a aventura capitalista (BAUM, 1992). 

O consentimento dos cidadãos, em decorrência da ampliação dos meios 

comunicacionais do capitalismo mundial50, nas últimas quatro décadas, pode ser 

considerado a partir de duas análises. Na primeira, o consentimento pode ser “ativo”, 

no qual o cidadão “consente ativamente para a ideia da realização de um projeto”, 

como afirmou Gramsci na obra “Concepção dialética da história” (1986), a partir de 

uma condição de um sujeito político autônomo: 

50 Utilizo o termo capitalismo numa escala mundial, como explica Santos (2012), como sendo “[...] um modo de 

produção de mercadorias (bens e serviços) que assenta na separação entre o capital, que detém a propriedade dos 

meios de produzir (máquinas, sistema de gestão e de informação, tecnologias e matérias -primas) e a força de 

trabalho que mobiliza esses meios para produzir riqueza” (p. 42). (SANTOS, Boaventura de Sousa. Capitalismo. 

Dicionário das crises e das alternativas . Coimbra/Portugal: Almedina/CES, 2012).  
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É preferível ‘pensar’ sem disto ter consciência crítica, de uma maneira 
desagregada e ocasional, isto é, ‘participar’ de uma concepção de 
mundo mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos 
vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente 
envolvidos desde a sua entrada no mundo consciente [...] ou é 
preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira 
crítica e consciente e, portanto, em ligação com este trabalho do 
cérebro, escolher a própria esfera de atividade, participar ativamente 
da produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo e não 
aceitar do exterior passiva e servilmente a marca própria da 
personalidade? (p. 12) 

Diante desse problema, a escolha para o consentimento ativo poderia ser 

consciente e refletida pelo cidadão, que concordaria com um determinado projeto em 

curso, em oposição à aceitação mecânica e resignada de ideias de um grupo estranho 

as suas necessidades e ideais.  

Na segunda, o consentimento é obtido por meio da dominação dos cidadãos, a 

exemplo da manipulação midiática da imprensa hegemônica que, tendenciosamente, 

tem apresentado uma única possibilidade de conhecimento e interpretação dos fatos 

da realidade que foram, segundo Jurgo Torres Santomé, no Prólogo do livro 

“Boaventura e a educação” (2008)51:   

Manipulações e mentiras que têm como objetivo conseguir o 
consentimento das populações, levá-las a pensar que aquilo que 
promulgam são as únicas alternativas possíveis, que não há outras 
possibilidades a partir de outros saberes, outras técnicas e outros 
modelos alternativos de sociedade; que tudo aquilo que fazem é para 
o nosso bem e, obviamente, em nosso nome. (p. 13)

Para o caso da dominação midiática, no Brasil, criou-se uma “bolha midiática” 

na qual o cidadão tem sido envolvido com notícias e programas televisivos que são 

veiculados repetidamente, além de programas de rádios, redes sociais, jornais 

escritos e campanhas publicitárias, que também têm reafirmado direta ou 

indiretamente o mesmo conteúdo, com o objetivo de “vender a ideia”, ou seja, de 

convencer o público de uma determinada verdade interpretativa sobre temas, 

produtos e serviços, restringindo, em geral, a possibilidade de outras interpretações. 

Nesse exercício, a insistência e a habilidade de apresentar e ressignificar ideias, 

defender valores vinculados diretamente ao mercado (competitividade, individualismo, 

indiferença social, hedonismo, narcisismo) e direcionar o conteúdo veiculado nos 

51 CASTRO, Inês Barbosa Oliveira de. Boaventura e a educação. Coimbra/Portugal: Edições Pedagogo Ltda., 

2008. 
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meios de comunicação, em diferentes formas e meios de publicidade, certamente tem 

conseguido convencer um número significativos de pessoas, ou no caso de temas 

considerados mais polêmicos, e também confundi-las com o excesso de informações 

e determinadas interpretações. A bolha midiática tem sido dominada pelos chamados 

“magnatas do audiovisual” (estrelas do jornalismo, os especialistas em comunicação, 

os institutos de pesquisa), os quais têm interferido diretamente nos processos de 

escolha dos governantes e nas diferentes formas de pressão e controle social do 

governo instituído, a depender dos interesses e das alianças que estejam em jogo, 

para que um conjunto de informações seja ou não produzido e veiculado pela mídia. 

Outro elemento significativo, que pode contribuir diretamente para o 

consentimento passivo do cidadão, são os novíssimos padrões de comunicação 

sociais, especialmente aqueles que têm se organizado na forma de redes sociais: 

facebook, whatsapp e instagram52. São considerados como verdadeiras instituições 

sociais que controlam a conduta humana estabelecendo padrões previamente 

definidos, as quais têm definido e justificado, para cada pessoa, uma forma de pensar 

e compreender os fatos políticos e sociais de certa maneira e não de outra, indicando-

lhe os valores que devem compartilhar, as aspirações permitidas e as fobias 

imprescindíveis (ACANTA, 2006).  

A pressão sobre a autonomia política e a soberania dos Estados nacionais, a 

partir dos anos 90 do século passado, tem colocado em questão a própria legitimidade 

desses em organizar a sociedade, devido às várias limitações e aos interesses 

divergentes, tanto em nível nacional como em nível global, bem como pelas limitações 

frente à crise econômica das últimas décadas e às estruturas transnacionais de poder. 

Com isso, o Estado nacional tem mais dificuldades para enfrentar os principais 

problemas sociais do seu país, sobretudo, nos países considerados periféricos e os 

países semiperiféricos emergentes, o que tem provocado o aumento da exclusão 

52 Em janeiro de 2015, apresentei o trabalho “A dialogicidade de Paulo Freire para a reflexão crítica do educando 

globalizado no Brasil”, no Congreso de Pedagogía 2015, em Havana, Cuba, no qual pude discutir os principais 

valores que são veiculados pela globalização hegemônica e o quanto têm influenciado os considerados jovens em 

função da excessiva americanização da cultura brasileira. Importante lembrar que a questão dos valores foi 

debatida de forma muito apaixonada pelos colegas cubanos, uma vez que, segundo a ministra da educação daquele 

país, Doutora Ena Elsa Velázquez Cobiella, e os membros do simpósio da qual participei, Educación en valores y 

formación ciudadana en el siglo XXI, são os valores que podem ou não manter a integração social e, para o caso 

cubano, a defesa dos chamados valores revolucionários para as juventudes, no atual contexto de atualização do 

modelo econômico, no qual “se pone énfasis en una socialización que las convierta en actores protagónicos del 

desarollo económico y cree en ellas una conciencia de produtor” (p. 16). (GARCÍA, Maria Isabel Domínguez; 

ESPINOSA, Idania Rego; GARCÍA, Cláudia Castilla. Socializacíon de adolescentes y jóvenes - Retos y 

oportunidades para la sociedade cubana actual. Habana/Cuba: Instituto Cubano Del Libro, 2014). 
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social e espacial e da concentração de renda, o achatamento salarial, o incremento 

do desemprego estrutural e a flexibilização dos direitos sociais. Logo, com os ajustes 

estruturais, enfraqueceu-se ainda mais a capacidade de autogoverno, como reflexo 

da predominância do chamado pensamento único53, que se generalizou como uma 

concepção reformadora fortemente concentrada na diminuição do Estado e na 

valorização do mercado, reduzindo, ainda mais, o controle e a regulação dos assuntos 

internos, bem como a definição autônoma de suas políticas públicas de 

desenvolvimento político, econômico e social, com as limitações impostas pela 

elevada dívida externa e a perda de controle ou condução do fluxo de pessoas, bens, 

capital ou ideias. 

A reconfiguração da regulação estatal, por meio de reformas dos Estados 

nacionais, nos anos 90 do século passado, foi direcionada para a maior eficiência na 

garantia de melhores condições para a reprodução do capital, com privatizações e 

redução dos serviços públicos; a forma da democracia liberal em todos os países e a 

imposição do consenso sobre o primado do Direito e do sistema judicial, com a 

liberalização dos mercados, dos investimentos e do sistema financeiro. Essas 

medidas reformistas tiveram implicações diretas nas políticas econômicas que 

obrigaram os Estados nacionais a assumirem a chamada “cartilha” de orientações do 

FMI para ajustar a economia do país para a competitividade global: abertura ao 

mercado mundial e adequar os preços, dar prioridade à economia de exportação, 

estabelecer políticas monetárias para a redução da inflação e da dívida pública e 

buscar a separação do Estado do mercado.   

A desvalorização do próprio Estado nacional, no contexto de globalização 

hegemônica, tem se apresentado de forma contraditória e complexa. De um lado, há 

autores que afirmaram a decomposição das economias nacionais e o fim do Estado 

nacional como agência decisória, o que representaria a chamada “visão extremada” 

ou radical da ideologia neoliberal, difundida nos meios de comunicação no mundo 

53 Segundo Miguel Cardina, a expressão “pensamento único” surgiu num editorial do jornal Le Monde 

Diplomatique e, posteriormente, reaparece no ensaio “O pensamento único e os novos senhores do mundo”, escrito 

por Ignacio Ramonnet, em 1995. O chamado pensamento único é produto da imposição do pensamento neoliberal 

que não aceita o debate e, segundo Cardina (2012), “o pensamento único é esse es treitamento férreo das fronteiras 

do debate e essa capacidade de obstaculizar a enunciação de alternativas e soluções fora do quadro neoliberal. 

Enquanto tradução ideológica dos interesses do capital internacional, o pensamento único é produzido por 

instituições como o FMI, o Banco Mundial ou a Comissão Europeia, pelas bíblias da informação econômica e por 

significativos setores da academia, sendo posteriormente reproduzido na generalidade das mídias” (p. 159) 

(CARDINA, Miguel. Pensamento único. Dicionário das crises e das alternativas. Coimbra/Portugal: 

Almedina/CES, 2012, p. 159).  



63 

inteiro, que tem defendido a necessidade de um maior controle social do Estado e, ao 

mesmo tempo, a total liberalização das “forças do mercado” de todo o controle social. 

Segundo Forjaz (2000), o posicionamento radical se justificou em função das “[...] 

restrições crescentes à governabilidade de nível nacional, que impede políticas 

macroeconômicas ambiciosas significativamente divergentes das normas aceitáveis 

pelos mercados financeiros internacionais” (p. 40). De outro, a “postura moderada” 

sobre o poder de regulação do Estado é a mais adequada, pois afirmou que o Estado 

nacional “ainda é um ator fundamental na economia mundial e apenas começa a sofrer 

limitações em sua soberania e sua autonomia decisória” (Idem). É importante destacar 

que, para a ideologia neoliberal ou da globalização hegemônica, “a ideia de 

comunidade política que se autogoverna e é capaz de determinar o seu próprio futuro, 

imanente à noção de democracia (seja ela liberal, participativa ou direta), fica em 

grande medida esvaziada” (GÓMEZ, 1998, p. 30). 

O conflito entre a soberania do Estado nacional e os interesses, os objetivos e 

as demandas do mercado globalizado tem colocado em questão a forma de bem-estar 

construída pela comunidade política, o que vem contribuindo para a promoção de um 

movimento reformista e da própria reação neoliberal focada na proteção e 

reconhecimento da esfera privada da vida econômica e familiar. Com isso, tem 

impedido o Estado nacional de ultrapassar, na maioria das vezes, os limites dos 

Direitos legais-formais, com a distribuição de benefícios, segundo os chamados 

“princípios de necessidade atribuída e/ou mérito demonstrável” (OFFE, 1989, p. 275). 

Essa reconfiguração da regulação estatal e do controle das economias nacionais, em 

benefício das exigências e pressões dos setores privados, por meio de adoção de 

medidas liberalizantes, também produziu uma visão determinista e imobilista com a 

redução do poder da administração que tem transformado o Estado nacional em uma 

arena fragmentada de formulação de decisões políticas, que vem sendo permeada 

por redes transnacionais (governamentais e não governamentais) e por órgãos e 

forças internas dos próprios Estados. A fragmentação das decisões políticas do 

Estado nacional tem transformado a soberania em um exercício compartilhado de 

poder, como já citado, ampliando a competição entre os Estados nacionais com as 

instituições supranacionais ou transnacionais (agências multilaterais, empresas 

transnacionais e blocos regionais), subnacionais e infranacionais. O que justificou, 

para a economia neoliberal, nos anos 80 do século passado, ter “uma sociedade civil 
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forte e para que ela exista é necessário que o Estado seja fraco. Daí que o Estado 

fraco seja também tendencialmente o Estado mínimo” (GÓMEZ, 1998, p. 41). 

É importante destacar que nos anos 2000, a crise do capital globalizado, 

iniciada em meados de 2007, segundo Maryse Farhi, em artigo publicado no Le Monde 

Diplomatique - Brasil54, “[...] adquiriu contornos sistêmicos após a falência do Lehman 

Brothers em setembro de 2008 e grave suficiente para ser frequentemente qualificada 

como a mais séria e destrutiva desde 1929” (p. 4). A crise do sistema financeiro de 

Bretton Woods, que teve início em 1973, tem produzido crises periódicas a cada dois 

anos, em países centrais e em países considerados emergentes, até o momento 

crucial de 2008: “quando o dólar deixou de ter a conversibilidade em ouro e as taxas 

de juros deixaram de ser fixas, entramos em outro ambiente monetário internacional 

de forte instabilidade”55.  

Uma crise econômica em que se apontou para o desenvolvimento de 

desigualdades sociais no atual regime de acumulação do capital, ampliando a 

insegurança frente às reais garantias de condições de vida para as futuras gerações. 

Para essa crise, na maioria dos países, houve um “redescobrimento do Estado”, com 

a interrupção dos programas de ajustes financeiros que apontou para políticas 

anticrises de enfrentamento, indicando um novo paradigma, impulsionado pelo próprio 

mercado, no qual “o Estado torna-se plenamente compatível com o vigor do mercado, 

colocando em desuso a máxima do pensamento neoliberal de que menos Estado 

representaria mais mercado e vice-versa” (POCHMANN, 2009, p. 107). Com isso, 

coube ao Estado buscar formas de promover a produção e o emprego por meio de 

medidas estatais para salvaguardar empresas financeiras e não financeiras, utilizando 

estratégias que ultrapassavam as realizadas nos 80 do século passado, e 

promovendo ajustes de contenção da demanda interna (corte de emprego e salários) 

em função do pagamento dos serviços da dívida externa.  

Essa crise, segundo Wanderley (2009c), foi explicada pelos liberais e 

ultraliberais como um mau uso dos novos produtos financeiros, em função de falhas 

na regulação pelas autoridades políticas e financeiras. Outro aspecto importante 

54 FAHRI, Maryse. “O aprofundamento do colapso econômico”, p. 4-5, Ano 5, n. 51, São Paulo, Outubro de 2011. 
55 Segundo Márcio Pochmann, em entrevista concedida a IHU On-Line, no dia 27 de setembro de 2008, sob o 

título “O efeito dominó da crise financeira internacional”. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br 

/entrevistas/16984-o-efeito-domino-da-crise-financeira-internacional-entrevista-especial-com-marcio-pochmann. 

Acesso em: 15 fev. 2014.  
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dessa crise foi a não interferência direta das agências multilaterais nas políticas 

anticrises, nesse novo contexto de crise do capitalismo mundial, uma vez que houve 

uma agenda mais direcionada aos Estados nacionais, com ações focadas na defesa 

da financeirização da economia. Nesse novo paradigma, reafirmou-se a contradição 

em que o “Estado tem que intervir para deixar de intervir”, ou seja, agir para garantir 

as condições necessárias para o fortalecimento da economia neoliberal. 

Para os estados semiperiféricos emergentes, como foi o caso do Brasil, a 

reforma do Estado nacional se deu em contexto da transição democrática incompleta, 

de um regime autoritário para um regime democrático formal, com implicações 

extremamente graves para a formação da gestão democrática no campo das políticas 

públicas enquanto instrumentos para a concretização dos Direitos sociais básicos 

garantidos no marco legal da CF/88 (BRASIL, 2014).  

2.5 Reforma do Estado brasileiro no contexto da transição democrática 

Incompleta 

2.5.1 Transição democrática incompleta e a hegemonia da cultura política autoritária 

A partir do período da transição democrática incompleta do regime militar 

(1964-1985) para um regime democrático formal, no Brasil, a ofensiva neoliberal 

contra os Estados nacionais, nos anos 90 do século passado, produziu um contexto 

extremamente complexo e conflitivo entre o reformismo neoliberal, as permanências 

da cultura política autoritária56 e o projeto democratizante57 que, segundo Dagnino 

(2004), foi sendo “amadurecido desde o período da resistência ao regime militar, 

fundado na ampliação da cidadania e na participação da sociedade civil” (p. 99). O 

projeto democrático foi materializado com o restabelecimento da democracia formal, 

56 Para os teóricos da transição, especialmente Guilhermo O’Donnell, a ordem política autoritária dos anos 90 do 

século passado permaneceu no sistema político no contexto da chamada transição democrática, no qual “a maioria 

dos regimes recém-democráticos não está mudando para um regime democrático institucionalizado, nem é 

provável que venha fazê-lo num futuro previsível” (p. 125). (O’DONNELL, Guilhermo. Estado e democratização 

e alguns problemas conceituais. Cadernos CEBRAP, n. 36, p. 123-146, 1993). 
57 Segundo Dagnino (2006), existem semelhanças no discurso dos projetos que estão em disputa na América 

Latina, mas que são, na verdade, totalmente diferentes quando analisados objetivamente: “Referimo -nos, de um 

lado, ao que chamaremos de projeto democrático-participativo e, de outro, ao projeto neoliberal de privatização 

de amplas áreas de políticas públicas, que é acompanhado por um discurso e de revalorização simbólica da 

sociedade civil (entendida como terceiro setor). Certamente, entre um e outro existe também o espaço para o 

desenvolvimento de projetos autoritários que respeitam apenas formalmente as instituições democráticas” (p. 14).  
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que envolveu a realização de eleições livres e a chamada reorganização partidária, 

bem como mudanças nas relações entre a sociedade civil e o próprio Estado 

brasileiro. Nesse contexto, apesar da grande pressão das organizações sociais, dos 

movimentos sociais e dos partidos de esquerda, a democratização do Estado 

brasileiro, na maioria dos entes federados (União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios), se deu sob a hegemonia da democracia representativa elitista, não 

sendo linear, mas contraditória e fragmentada, que tinha como proposta: [...] 

estender ao resto do mundo o modelo de democracia liberal, representativa vigente 

nas sociedades do hemisfério norte, ignorando as experiências e as discussões 

oriundas dos países do sul no debate sobre a democracia (SANTOS, 2009, p. 45).  

Mesmo assim, no bojo da institucionalização da democracia liberal, surgiram 

experiências inovadoras na gestão pública, no Brasil, que não têm relação direta com 

a inovação tecnológica, mas muito mais com a mudança de postura em relação a um 

novo posicionamento ideológico dos gestores e dos cidadãos participantes desses 

processos. A recriação de instituições democráticas, garantidas no texto da CF/88 

(BRASIL, 2014), tem convivido contraditoriamente com a manutenção da centralidade 

no poder de decisão dos governantes, o que tem se refletido na resistência em 

compartilhar o seu poder exclusivo sobre decisões referentes às políticas públicas. A 

centralidade também tem a ver com a incapacidade de negociação entre os 

governantes e a maioria da sociedade e a constatação de que a democratização 

formal do Estado foi um processo que mudou mais rapidamente do que a própria 

cultura política da sociedade58 e a própria relação Estado-sociedade. Nessa mudança, 

acentuou a complexidade da transição para uma sociedade e um Estado democrático 

num país em que vem predominando a tradição da imposição da obediência aos 

cidadãos, que foi ampliada com o período militar no país, no qual os governos militares 

atuaram para desmobilizar a sociedade em vez de tentar mobilizá-la a seu favor. 

Segundo Coutinho (2011), “[...] particularmente no período que se seguiu ao AI-5, 

tentou por todos os meios destroçar o embrião de sociedade civil autônoma que se 

vinha esboçando. É evidente que a organização da cultura não foi poupada” (p. 28-

29). Tal ação foi efetivada por meio de medidas que foram “cirúrgicas” no sentido de 

58 Segundo Berstein (1998), o fator que define uma cultura política tem a ver com a “[...] comunhão dos seus

membros, ela fala-os para tomar parte coletivamente numa visão de mundo, numa leitura partilhada do passado, 

de perspectiva idêntica de futuro, em normas, crenças, valores que constituem um patrimônio indiviso, fornecendo -

lhes, para exprimir tudo isto, um vocabulário de símbolos, gestos, até canções que constituem um verdadeiro ritual” 

(p. 363).  
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desarticular, fragilizar ou acabar com os principais focos de resistências e produções 

culturais contra-hegemônicas59 ao capitalismo e ao regime militar, com o fechamento 

dos principais institutos democráticos de organização da cultura daquele período: os 

Centros Populares de Cultura (CPC) e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), bem como a dissolução do Comando dos Trabalhadores Intelectuais (CTI) e 

intervenção das universidades. 

A desmobilização também favoreceu o fortalecimento da classe política em 

detrimento da organização e da participação da sociedade civil no governo da 

democracia nascente, uma vez que essa classe assumiu temas e o espaço da política 

como se fossem de sua exclusiva competência, fortalecendo o paternalismo estatal, 

consubstanciado na lógica de cooptação, apatia, submissão e manipulação, na qual 

o Estado tudo resolve e o cidadão não deve se envolver na complexidade do mundo

burocrático, compreendido unicamente pelos burocratas identificados com a “política 

dos técnicos”. Essa forma de participação pode reduzir o exercício democrático, 

geralmente tenso e conflituoso, para a mera transferência de informações e à 

operacionalização de decisões pela esfera de governo.  

No caso específico da classe política no Brasil, é importante salientar que ela 

foi identificada como porta-voz do movimento pela democratização do Estado 

brasileiro após o período militar, reforçando uma tradição da política brasileira que, de 

acordo com Salomón (2005), tem-se constituído em:  

[...] delegar o poder do cidadão ao Estado, quer dizer, da manutenção 
da indiferença cidadã, fez com que os políticos assumissem que os 
resultados eleitorais que os fazem vitoriosos a cada período [...] são 
uma espécie de cheque em branco para que façam na política o que 
bem desejarem, sem a necessidade de consulta aos cidadãos ou, 
muito menos, de prestarem contas de sua atuação. Tudo isso se 
encaixa na cultura política autoritária consolidada por longos anos de 
exercício de governos militares ou de governos civis fortemente 
militarizados, que estimulou um estilo fechado, vertical excludente, 
intolerante, pouco pluralista e nada respeitoso dos direitos das 
pessoas. (p. 24) 

A cultura política, segundo Berstein (1998), organiza-se a partir de um 

repertório próprio, que é um fenômeno individual, interiorizado pelas pessoas, ao 

mesmo tempo em que é um fenômeno coletivo, partilhado por vários grupos, nos quais 

59 Utilizo o conceito de contra-hegemonia, nesta passagem, para acentuar o caráter de luta de organizações da 

sociedade civil em oposição à hegemonia dominante, a qual contribuiu para a constituição, produção e difusão de 

representações ideológicas para uma cultura política democrática.  
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são utilizados vocabulários, símbolos, gestos e rituais que estão enraizados não só 

nas estruturas de poder, mas nas instituições da própria sociedade. Um repertório 

político constituído pelo aprendizado social dos brasileiros ao longo da história, que 

também tem feito parte da própria cultura da sociedade brasileira como um todo, 

revelando o porquê desse fenômeno coletivo ser tão aceito e compartilhado por 

numerosos grupos de pessoas. Uma cultura que tem guardado uma relação dialética 

entre a política enquanto prática social, que tem estruturado e desenvolvido a 

hegemonia de classe, sendo mais do que uma simples dominação pela força. Nessa 

cultura, para existir a incorporação da democracia às práticas cotidianas dos agentes 

políticos também deveria existir a incorporação de sistema democrático de valores à 

ação no sistema político, oportunizando um exercício compartilhado do poder, 

exigindo mais atenção e esforços e maior capacidade de diálogo do governante.  

Para o caso brasileiro, como isso não aconteceu, criou-se um paradoxo 

extremamente complexo entre o que se conquistou em termos de avanços formais 

pela tentativa de democratização do Estado brasileiro, consagrados nas legislações 

brasileiras das últimas três décadas e as práticas políticas dos cidadãos e dos próprios 

agentes do Estado. Uma democratização que deveria permitir a preparação das 

condições de diálogo e negociação de conflitos, afastando a maioria dos considerados 

“atores autoritários” do controle das organizações sociais e de órgãos do próprio 

Estado, pois existiriam restrições e constrangimentos para o exercício da democracia; 

“assiste-se, pois, a uma crescente exigência de clarificação das regras da 

administração e de participação nas decisões por parte de atores vários que 

frequentemente questionam os critérios e as propostas da administração” (GUERRA, 

2010, p. 123).   

Entretanto, uma análise mais objetiva da democracia como prática social e não 

somente pela existência legal de eleições ou leis que garantissem formalmente o 

exercício democrático, tem evidenciado a existência de um desafio ainda maior para 

o processo de consolidação da democracia enquanto um projeto político democrático-

participativo. Tal projeto deveria se constituir num meio para fazer avançar o processo 

democrático e também fortalecer o controle público da gestão dos municípios 

brasileiros, com a intervenção direta e permanente dos cidadãos. A implementação 

dessa inovação institucional exigiria um trabalho formativo intenso, prolongado e 

qualificado para os representantes da sociedade civil, funcionários públicos e 

dirigentes políticos do próprio governo infranacional, para uma intervenção qualificada 
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em espaços públicos organizados para o compartilhamento do poder. Outra grande 

dificuldade para fazer avançar esse projeto, no caso brasileiro, é que muitos agentes 

políticos ainda mantêm uma atitude autoritária na condução da gestão da coisa 

pública. A convivência com essa contradição, a princípio, poderia ser considerada 

“normal” até que a transição fosse avançando, o que, na verdade, não aconteceu no 

final do século XX e início do século XXI, no contexto da transição democrática, com 

a hegemonia de práticas autoritárias no interior de instituições democráticas, mesmo 

com a existência de garantias constitucionais. Como exemplos dessas garantias, 

existem definições da CF/88 (BRASIL, 2014) que determinaram a descentralização e 

a participação social na gestão administrativa no campo das políticas sociais: o artigo 

194, em seu inciso VII, assegurou a participação da comunidade na gestão das 

políticas sociais (saúde, previdência e assistência social), o artigo 204, inciso II, previu 

a “participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação de políticas e no controle de ações de todos os níveis” e o Título II, “Dos 

Direitos e Garantias Individuais”, que ampliaria o espaço para o exercício da 

cidadania, eliminando certos limites para a organização popular e reconhecendo 

novos sujeitos de direitos. No entanto, mesmo com todas essas garantias legais, o 

autoritarismo social enquanto uma matriz cultural tem reforçado a hierarquização 

social com a permanência do autoritarismo e patrimonialismo no campo das políticas 

públicas, destacando-se o clientelismo político60 e, principalmente, as práticas de 

nepotismo, as denúncias de corrupção nos governos dos entes federados e 

reafirmação de novas formas burocráticas, que tem restringido e até impedido a 

participação mais efetiva dos cidadãos61. As formas burocráticas confundiram-se com 

a presença e o domínio dos considerados peritos (especialistas) na política ou na 

dimensão técnica do governo que, segundo Nogueira (2004):  

São tantos e tão complexos os problemas com que se defrontam as 
comunidades modernas que o recurso aos peritos tornou-se inevitável. 
O arsenal com que opera no círculo das decisões nos intimida e 
oprime. Em decorrência, o cidadão perde terreno para o especialista, 
que se converte no personagem central da vida política, como 

60 Segundo o historiador José Murillo de Carvalho (1997), o clientelismo é definido como “um tipo de relação 

entre atores políticos que envolvem concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto” (p. 2), a depender, é claro, dos recursos 

controlados pelos atores políticos, sendo fundamental o controle do voto. 
61 Refiro-me aos casos mais rotineiros de denúncias de nepotismo, peculato e corrupção passiva previstas no 

“Código Penal Brasileiro” (1940), bem como as sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que 

envolveu os casos do chamado “mensalão” de partidos políticos e empresários brasileiros. Disponível em: 

http://www.amperj.org.br/store/legislacao/codigos/cp_dl2848.pdf. Acesso em: 15 jan. 2014. 

http://www.amperj.org.br/store/legislacao/codigos/cp_dl2848.pdf
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observou Norberto Bobbio. Não se trata do predomínio que se limite à 
esfera governamental em sentido estrito: ela impregna todo o campo 
da política, modificando, por exemplo, os termos e a estrutura mesma 
do discurso político. (p. 52) 

Toda essa complexidade, com exigências de qualificação técnica e qualificação 

política, tem criado limitações ainda maiores para uma participação mais igualitária do 

cidadão. As limitações também foram ampliadas em função do tecnicismo 

gerencialista se contrapor aos argumentos referentes ao interesse ético, social, 

cultural das propostas e projetos discutidos em espaços coletivos de discussão. As 

exigências limitadoras e a permanente desconsideração dos argumentos ético, social 

e cultural, a democratização do Estado, foram identificadas, prioritariamente, com a 

realização de eleições para os diferentes níveis de governo, com um amplo debate 

nacional sobre os principais problemas sociais do país (desemprego, miséria e 

pobreza, falta de saúde e educação pública de qualidade, falta de moradia, violência 

no campo), na transição democrática, com a expectativa de que a vitória das 

chamadas forças democráticas nas eleições, em todos os níveis, representaria uma 

conquista efetiva para o atendimento das demandas dos setores progressistas da 

sociedade civil, especialmente, do chamado campo popular62, que teve uma 

participação decisiva na luta pela redemocratização do país. Nesse contexto, a 

participação é vista como instrumento de construção de uma maior igualdade, na 

medida em que poderia contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas 

para esse objetivo.  

Para a América Latina como um todo, segundo Bonamusa e Villar (1996), a 

democracia representativa foi identificada com as ações para a burocratização que, 

segundo Weber (apud SANTOS, 2009), proporcionam a “inevitabilidade perda de 

controle sobre o processo de decisão política e econômica pelos cidadãos e seu 

controle crescente por formas de organização burocrática” (p. 46). Essa tendência tem 

reforçado a ideia de crítica à classe política considerada como sendo, tão somente, 

um grupo cujos interesses e visão de mundo são distintos com relação ao conjunto 

dos cidadãos. O domínio da classe política identificou-se com as reais possibilidades 

e as escolhas dos governantes numa democracia representativa que, apesar de se 

62 Neste trabalho, refiro-me ao campo popular como um espaço social de articulações e ações políticas, com a 

participação direta de pessoas, organizações sociais, associações dos trabalhadores, movimentos sociais e 

membros do Partido dos Trabalhadores (PT), que lutam pela melhoria das condições de vida das classes populares 

e têm em comum alguns traços: autonomia organizacional e política, defesa dos direitos sociais e a prática de 

implementação de metodologias participativas em processos decisórios. 
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autoproclamarem “transformadores” e até “revolucionários”, contribuíram muito pouco 

para a transformação das condições de vida da população, frustrando, assim, as 

expectativas da maioria da população que acreditou que a vitória eleitoral seria 

suficiente para o surgimento de uma nova era de profundas mudanças com o fim dos 

regimes militares, no final do século passado, na América Latina, apesar de inúmeros 

avanços conquistados com experiências contra-hegemônicas de governos 

infranacionais.   

Neste começo de século, a descrença e a desilusão com a política e os políticos 

têm promovido um verdadeiro “horror à política”, trazendo inúmeros problemas para a 

construção coletiva de políticas públicas em função de descrédito, desconfiança, 

sentimento de manipulação e temor na implementação das decisões coletivas: “O 

cidadão, confuso, entediado com o roteiro e empanturrado de informações que não 

consegue decifrar, foge da política ou daquilo que dizem ser a política” (NOGUEIRA, 

2004, p. 23).  A “fuga” da política e o domínio do Estado pela classe política têm 

provocado um comportamento ambíguo da parte dos cidadãos para com a política, 

pois, no Brasil, a ditadura havia levado a sociedade a se afastar e até odiar a política 

institucional e, contraditoriamente, a esperar tudo da política.  

A visão otimista pela política ligada ao Estado e pela abertura democrática 

culminou com a aposta que a consolidação da democracia aconteceria com a vitória 

das forças democráticas sobre as forças autoritárias, na qual a democracia 

representativa acabou sendo um “fim em si mesmo”. A conquista de eleições 

democráticas aconteceu, no Brasil, para todos os níveis, de acordo com Dagnino 

(2006), “não obstante [...] ao mesmo tempo se estendeu por toda a região [América 

Latina] uma profunda insatisfação com os resultados dessas democracias em termos 

de justiça social, eficácia governamental e inclusão política” (p. 13). Resultados, 

segundo a autora que, em parte, foram explicados pela complexidade e 

temporalidade que envolveu o próprio processo democrático, pois este “é 

interminável, não linear, complexo, cheio de tensões e interrupções, e que contém 

em si mesmo projetos, aspirações e experiências que não se esgotam nem estão 

contidos na representação eleitoral” (p. 18).  

Nessa contradição estabelecida entre as expectativas de vários segmentos e 

setores da sociedade, após um longo período de ditadura militar e os resultados dos 

governos eleitos democraticamente, surgiu uma profunda crise da democracia 

representativa no Brasil, produzindo inúmeras consequências para a vida política, no 
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final nos anos 80 e na década de 90 do século passado, ao mesmo tempo em que 

teve implicações significativas para o campo das políticas públicas, inclusive para 

outros países da América Latina (BONAMUSA, VILLAR, 1996; DAGNINO, 2004; 

NOGUEIRA, 2011; SINTOMER, 2010).  

A primeira implicação tem sido a recusa parcial da política institucional, que 

também promoveu uma recusa da própria política e se multiplicou na hostilização do 

que seja institucional e combinou com o “decisionismo popular”, na qual cidadãos, 

movimentos sociais e associações e outras entidades da sociedade civil poderiam 

mais do que o Estado e os governos, tornando-os de certo modo descartáveis. Pode-

se apontar pelo menos dois riscos na recusa da política pelo fato da maior parte da 

população não acreditar mais nela como expressão da diversidade de interesses e 

objetivos existentes na própria sociedade, ou seja, como instrumento de negociação 

de conflitos e tentativa de busca de consensos possíveis: primeiro, pode precipitar a 

sociedade numa luta obscura destituída de objetivos claros e distintos e, segundo, 

pode aprofundar a marginalização da população, uma vez que pode se fechar “a 

passagem principal, a das mudanças progressivas decorrentes de lutas e pressões 

diuturnas, fundadas na mobilização de massas organizadas e habitadas para 

negociar, impor e garantir conquistas” (NOGUEIRA, 2004, p. 24). A recusa tem uma 

forte relação com as consequências advindas do pensamento neoliberal, 

especialmente, a forma como se deu a valorização da sociedade civil, com a 

supervalorização dos interesses privados do mercado, que, antes da crise de 2007 e 

2008, apontava para o Estado como um “mal necessário”, que deveria intervir o menos 

possível na economia e também garantir as condições necessárias para o 

fortalecimento do mercado. A crítica ao Estado nacional, sob o manto da perspectiva 

neoliberal, nos anos 90 do século passado, contribuiu, decisivamente, para as 

reformas apareceram como imprescindíveis para fazer cumprir os objetivos 

constitucionais e dar aos países as melhores condições de competitividade num 

mundo globalizado, por meio do novo paradigma gerencial imposto aos Estados 

nacionais: a governação. Tal escolha, no contexto da reforma do Estado brasileiro dos 

anos 90, também se justificou em função dos problemas burocráticos e administrativos 

herdados do período militar, que indicavam a existência de um serviço público que 

não atendia minimamente, especialmente, às classes populares, que dependiam 

fortemente das prestações de serviço do Estado na sua vida cotidiana.  
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A segunda implicação foi o fortalecimento do personalismo político63 na gestão 

da coisa pública brasileira, com o destaque para as consideradas “personalidades, 

lideranças da política e dos partidos políticos”, que têm sido identificadas com as 

próprias instituições, em detrimento das políticas públicas efetivas. Esse centralismo 

personalista, no Brasil, ancorou-se na nossa herança autoritária que tem pressionado 

a cidadania para submissão às formas patrimonialistas de poder64 com o 

consentimento passivo, reafirmando o poder de mando dos representantes da 

sociedade nos poderes executivo e legislativo. Com isso, os representantes da 

sociedade têm utilizado e aperfeiçoado as redes informais de relacionamento político-

pessoal, redes de solidariedade privada, para participarem diretamente de processos 

de negociação política com vistas à obtenção de vantagens, resolver dificuldades de 

obtenção de recursos públicos e atender a favores de pessoas e organizações que 

fazem parte de interesses diretos ou difusos no personalismo político. Nessa 

implicação, utilizando a classificação dos tipos de política de Nogueira (2004) - política 

dos políticos, política dos técnicos, política dos cidadãos -, tem predominado a “política 

dos técnicos” e “política dos políticos”, com o domínio das políticas públicas do Estado 

pela classe política.  

A terceira implicação tem a ver com o surgimento de inovações no campo 

administrativo e político, sendo a experiência mais significativa o caso do OP no 

governo infranacional do PT, em Porto Alegre, no Brasil. Essa experiência apareceu 

no contexto de redemocratização do país com a promulgação da CF/88 (BRASIL, 

2014), quando foi garantida e estimulada a participação social na definição de políticas 

públicas, por intermédio da criação de conselhos gestores de políticas públicas, 

criados por lei, como espaços públicos de controle social, permitindo a abertura de 

espaços reais de participação, combinando elementos da democracia participativa e 

representativa, que foram articulados pela administração pública no mandato 

representativo com formas efetivas de deliberação em nível municipal.  

63 No personalismo político, com observa Ruivo (2000), “a administração e a política passam a ser encaradas,

interpretadas e manejadas sob o prisma de um comportamento privatístico acionados por relações informais” (p. 

18) (RUIVO, Fernando. O Estado Labiríntico - o poder relacional nas relações entre poderes locais e central

em Portugal. Porto: Edições Afrontamento, 2000). 
64 Utilizo o termo “formas patrimonialistas”, a partir de Max Weber, como sendo regimes de gestão de recursos,

com autoridade de tipo tradicional, que considera o Estado como seu patrimônio e sem um quadro administrativo 

sujeito a regras impessoais, o que se opõe à burocracia que surge no século XIX com o Estado liberal, cujo papel 

legal e formal é a defesa dos direitos sociais da população (WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: 

Editora da UNB, 2009). 
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A combinação da democracia representativa com a democracia participativa, 

em nível infranacional, pode ser interpretada de três formas distintas. Na primeira, 

entende-se que não há uma relação de complementariedade, mas a “combinação 

subordinada sob a hegemonia da democracia representativa”, que tem estabelecido 

um controle efetivo por parte dos governos sobre os mecanismos institucionais da 

democracia participativa. Na segunda, a combinação da democracia participativa com 

a democracia representativa fez parte de experimentações democráticas que, além 

de “civilizar” o Estado, reforçou o “controle externo, capaz de limitar sua lógica 

corporativa ou seu atrelamento a interesses puramente privados” (GENRO, 1996, p. 

3). Na terceira linha de interpretação, concordo com Santos (2002) ao afirmar que o 

esgotamento da democracia representativa, o que exigiria a complementação com 

formas participativas, a exemplo do orçamento participativo e a instalação de 

instrumentos de planejamento e controle social com a participação dos cidadãos e 

cidadãs. Nessa interpretação, há de se reconhecer a fragilidade dos procedimentos 

da democracia participativa sob a hegemonia da democracia representativa, uma vez 

que a decisão final para o seu desenvolvimento ficou a depender da vontade do chefe 

do poder executivo, no caso desta pesquisa, o prefeito municipal. A dependência 

trouxe riscos significativos para a manutenção do processo de trabalho pelo 

governante em função da não ampliação do espaço público, limitando ou até 

restringindo os debates sobre as demandas sociais que poderiam ser cooptadas por 

interesses de atores hegemônicos para, com base nelas, legitimar a exclusão social 

e também a repressão às diferenças de opiniões existentes na sociedade. Outro risco 

significativo foi a legitimação de decisões pré-formatadas, que poderiam ser estranhas 

aos interesses dos que explicitavam maiores demandas, especialmente as classes 

populares, mas que também poderiam ser apresentadas como uma proposição mais 

racional e necessária do que outras. Para esse caso, cabe lembrar o valor do 

“aprendizado em relação” nessa experiência política dos participantes e a importância 

da identificação ou adesão dos governantes ao projeto democrático-participativo.  

Mesmo com a tensão permanente entre esses dois tipos de democracia, num 

contexto de transição democrática incompleta no Brasil, a pressão e a imposição para 

a realização do ajuste estrutural do Estado brasileiro contribuiu também para 

mudanças significativas na relação ente os entes federados, promovendo diversas 

formas de participação social no campo das políticas públicas.  
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2.5.2 Redefinição do Estado brasileiro: descentralização, recentralização e 

participação social 

Na América Latina, no final do século XX e início do século XXI, o ajuste 

estrutural para a competitividade internacional, com a reconfiguração da regulação 

estatal e a supervalorização do mercado, provocou uma profunda modernização 

administrativa com a atualização do modelo burocrático, o aumento do controle social 

e a incorporação de mecanismos de participação e descentralização à gestão das 

políticas públicas. A modernização também reuniu avanços significativos para o 

estabelecimento de um regime democrático, apesar de não articular a chamada 

“dinâmica racional-legal” com uma “dinâmica emancipatória”, favorecendo a ênfase 

na “democracia eleitoral” da valorização da democracia representativa, em oposição 

ao regime de exceção vivido no período militar que requeriam bem mais autoridade e 

centralização decisória do que democracia e deliberação expandida. Esse “padrão 

reformador” dos anos 90 do século passado contribuiu para uma revisão das 

estruturas burocráticas de concentração de poder que, conforme Freire (1996, p. 

310)65:  

As estruturas pesadas de poder centralizado, em que soluções que 
precisam de celeridade, se arrastam de setor a setor, à espera de um 
parecer aqui, de outro acolá, se identificam e servem a administrações 
autoritárias elitistas e, sobretudo, tradicionais, de gosto colonial. Sem 
a transformação de estruturas à sua maneira, não há como pensar em 
participação popular ou comunitária. (p. 310)  

No Brasil, o padrão reformador neoliberal teve início no governo do ex-

presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) do Partido da Reconstrução 

Nacional (PRN), com a privatização de dezoito empresas estatais, como parte de seu 

programa econômico com a implantação do Programa Nacional de Desestatização 

(PND), por meio da Lei Federal nº. 8.031, de 12 de abril de 199066, que foi revogada 

pela Lei nº. 9.491, de 9 de setembro de 199767. Outras ações importantes da reforma, 

65 FREIRE, Paulo. Educação e Participação comunitária. Inovação, nº. 9, p. 305-312. 
66 BRASIL. Lei nº. 8.031, de 12 de abril de 1990. Cria o programa nacional de desestatização e dá outras  

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 abr.1990, p. 7103. Disponível em: http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htm. Acesso em 15 fev. 2014. 
67 BRASIL. Lei nº.  9.491, de 09 de setembro de 1997. Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de 

Desestatização, revoga a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 10 set. 1997, p. 19941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491 .htm#art35. 

Acesso em: 24 mar. 2014.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8031.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491
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contidas no chamado Plano Collor, foram a abertura do país às importações e o 

desenvolvimento de medidas para a modernização industrial e tecnológica, sendo que 

a primeira privatização aconteceu em 1991 com a empresa de siderúrgica mineira 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS), uma das empresas mais 

lucrativas do setor de siderurgia do país naquela época.  

No governo do Presidente Itamar Franco (1992-1995), do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), as privatizações continuaram abrangendo a área de 

siderurgia, principalmente, com a venda da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

um dos maiores símbolos da ação estatal para o desenvolvimento do país.  

Mas foi no período de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de 1995 a 2002, que houve 

não só a continuidade, mas o aprofundamento das reformas neoliberais. As reformas 

foram dirigidas pelo então ministro Bresser Pereira, ministro da Reforma do Estado, a 

partir de 1998, que desencadeou um novo processo de privatizações de empresas 

estatais, mudanças na forma de gestão das políticas públicas com o controle efetivo 

das contas públicas, e a desregulamentação da administração pública federal, por 

meio da descentralização68. O que, em certa medida, atendia aos anseios de outros 

setores, expressos na CF/88 (BRASIL, 2014), alterando significativamente o pacto 

federativo brasileiro, sendo definida pelas responsabilidades dos entes federados, 

discriminadas no texto constitucional de 1988, ao mesmo tempo em que previu um 

regime de colaboração entre eles para a consecução dos objetivos constitucionais.  

Para os dois mandatos do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 

2007 a 2010), foi desenvolvido um programa de governo para o Estado brasileiro 

diferente de seus antecessores. A princípio, é possível afirmar que os seus mandatos 

foram surpreendentes em relação às críticas que o candidato do PT à presidência da 

república fazia às políticas dos governos anteriores, bem como a crítica recorrente da 

submissão do governo brasileiro à pressão das agências multilaterais, das empresas 

transnacionais e dos Estados hegemônicos69. De uma forma geral, o Governo Lula 

68 A Lei Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei da Reforma Fiscal, estabeleceu no seu artigo 

1º, no §1o: “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração 

de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. (BRASIL, 2000).  
69 Concordo com Frigotto (2011), referindo-se à crítica de André Singer ao Governo Lula, “[...] a conciliação dá-

se, por um lado, na continuidade da política macroeconômica, fiel aos interesses da classe detentora do capital e, 

por outro, no investimento na melhoria de vida de uma fração de classe (trabalhadora) que, embora majoritária, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usinas_Sider%C3%BArgicas_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
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pode ser analisado a partir de dois grandes eixos ou estratégicas políticas: de um lado, 

houve a proteção integral dos investimentos capitalistas no país, mas, por outro, 

procurou também atender aos programas governamentais e ao interesse público, com 

o desafio de que o Estado pudesse ter maior peso em relação ao mercado, ao mesmo

tempo em que garantiu que o Estado não fosse mais um apêndice do mercado, como 

vinha acontecendo a partir da reforma neoliberal do Governo FHC. Segundo Azevedo 

e Mota (2012)70: 

Esta proposta se ajusta à correlação de forças em que o próprio 
governo se situa: dentro do capitalismo como uma inflexão para as 
demandas de maior transparência e controle público, assim como de 
favorecimento de algumas metas junto aos mais pobres, na tentativa 
de harmonizar os interesses do capitalismo e de socorro aos mais 
pobres. (p. 59)  

Entretanto, do ponto de vista das expectativas das organizações sociais, dos 

movimentos sociais e de membros de outros partidos de esquerda e, principalmente, 

da parte de vários educadores populares e professores universitários que têm atuado 

no campo popular e defendido o projeto democrático-participativo, houve certa 

frustação em razão da opção do PT por um governo de coalisão, que praticamente 

abandonou as bandeiras ideológicas do chamado socialismo democrático, antiga 

proposta programática do PT, optando por uma condução pragmática para a 

governabilidade e não desenvolvendo medidas políticas profundas que poderiam, 

segundo Frigotto (2010), “viabilizar a repartição da riqueza e suas consequências em 

termos de reformas de base na confrontação do latifúndio, do sistema financeiro e do 

aparato político e jurídico que os sustentam” (p. 4). Dessa forma, a orientação da 

política oficial do Governo Lula, em especial, beneficiou também aqueles que fizeram 

parte do arco de alianças, tanto dos que se identificaram com o projeto neoliberal, 

como os que representavam o projeto autoritário no país. Para isso, o Governo Lula 

também estabeleceu alianças com forças políticas identificadas com a corrupção, a 

exemplo do deputado federal Paulo Maluf do Partido Progressista (PP) e o ex-

presidente Fernando Collor de Mello do PRN, e com representantes das oligarquias 

não consegue construir desde baixo as suas próprias formas de organização (Singer, 2009, p. 84). Tal opção política 

por executar o programa de combate à desigualdade dentro da ordem (grifos do autor) confeccionou nova via 

ideológica, com união de bandeiras que pareciam não combinar" (Ibid., p.  97).  

70 AZEVEDO, Janete Maria Lins de; MOTA, Thalita Cunha. Uma análise de conjuntura dos governos FHC e Lula 
e suas políticas educacionais. ANPED - 2012. Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Disponível em: 

http://www.epepe.com.br/EPEPE2012_IV/Trabalhos/05/C-05/C5-20.pdf. Acesso em: 18 mar. 2014.  

http://www.epepe.com.br/EPEPE2012_IV/Trabalhos/05/C-05/C5-20.pdf
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regionais, como o ex-presidente José Sarney (PMDB) e o senador Renan Calheiros 

(PMDB). Conforme Streck (2006):  

A plataforma do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outros partidos 
de esquerda incorpora muitas das pautas de reivindicações 
produzidas nos encontros e nas práticas de educação popular, e havia 
sido gerada a expectativa de aplicação deles na vida política nacional. 
Parecia chegada a hora de mudar o país, quando na realidade o que 
se percebe é, paradoxalmente, um aprofundamento secular da cultura 
do silêncio denunciada por Paulo Freire já antes da ditadura militar. 
Dessa vez não por imposição, mas por desilusão. (p. 273) 

Apesar da desilusão e frustação de vários militantes e simpatizantes que 

desejavam a radicalidade na implantação de um projeto democrático-participativo que 

rompesse com o “circuito das estruturas que reproduzem a desigualdade” e 

restringem a efetivação dos Direitos sociais básicos, é necessário também destacar 

conquistas significativas que foram realizadas no período do Governo Lula além de 

grande popularidade atingida no final do segundo mandato71: 

[...] retomada, ainda que de forma problemática, da agenda do 
desenvolvimento; alteração substantiva da política externa e da 
postura face às privatizações; recuperação, mesmo que relativa, do 
Estado na sua face social; diminuição do desemprego aberto, mesmo 
que tanto os dados quanto o conceito de emprego possam ser 
questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça 
mínimo); relação distinta com os movimentos sociais, não mais 
demonizados nem tomados como caso de polícia; e ampliação intensa 
de políticas e programas direcionados à grande massa não organizada 
que vivia abaixo da linha da pobreza ou num nível elementar de 
sobrevivência e consumo. (FRIGOTTO, 2011, p. 240) 

No período desse governo, destaca-se o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES), órgão consultivo da Presidência da República, criado 

pela Lei nº. 10.683/2003 (BRASIL, 2003) e presidido pelo próprio Presidente da

República. O CDES teve uma atuação significativa para a definição de  uma  agenda 

71 No caso do período do governo do Presidente Lula, mesmo com a pressão e uma série de exigências das agências 

multilaterais, das empresas transnacionais e dos Estados hegemônicos, foi possível o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para o atingimento dos direitos sociais da população, que garantiu a melhor avaliação positiva 

da história republicana no Brasil, com 83% dos brasileiros adultos que consideraram a sua gestão como “ótima” 

ou “boa”, segundo projeções de pesquisa feita pelo Datafolha, em 22/12/2010, publicada no site oficial do 

Datafolha: “Acima das expectativas, Lula encerra mandato com a melhor avaliação da história”. Disponível em: 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-

mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml. Acesso em: 15 jan. 2014. Também é relevante mencionar, 

segundo Frigotto (2011), que essa popularidade tem a ver com “[...] um comportamento de gratidão e de apoio das 

multidões que objetivamente sentem a melhora efetiva de suas vidas, grande parte passando da indigência à 

sobrevivência e outra parcela subindo um degrau na escala do consumo” (p. 240).   

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml
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para o desenvolvimentismo, ações para a continuidade da reforma do Estado 

brasileiro, sugestões para a regulamentação de operações de crédito consignado em 

folha de pagamento, a criação da conta-investimento, o direcionamento de recursos 

para microcrédito e a Lei de Falências, além de ter atuado diretamente no 

direcionamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para o chamado 

desenvolvimento, demandando articulação com outras políticas públicas e a 

responsabilização compartilhada entre governos e iniciativa privada72. Esse conselho 

tinha como principal objetivo assessorar a Presidência da República73 no campo das 

políticas públicas, constituído por representantes do Governo Lula, do empresariado 

nacional, do terceiro setor, dos movimentos sociais e do mundo do trabalho em 

geral, sendo pautado num projeto de democratização da gestão pública74. 

Dos governos citados acima, em relação à reforma neoliberal e seus impactos 

no campo das políticas públicas, destacou-se o Governo FHC pelas várias medidas 

implementadas que seguiram as diretrizes do Consenso de Washington (1989), na 

perspectiva da “desconstrução neoliberal do Estado”, a descentralização político-

administrativa, tanto pelo “deslocamento da capacidade de decidir e implementar 

políticas para as instâncias subnacionais, como pela transferência para outras esferas 

de governo da implementação e administração de políticas definidas no plano federal” 

(ALMEIDA, 1995, p. 90).  

A descentralização, no Brasil, apareceu numa verdadeira encruzilhada entre a 

revisão do papel do Estado e a luta pela sua democratização, o que foi identificado, 

do ponto de vista do campo popular, com a redução do poder do governo federal como 

sinônimo de democratização do Estado, ou seja, descentralizar significaria maior 

72 Vide o site oficial do CDES, no endereço eletrônico http://www.cdes.gov.br/conteudo/41/o-que-e-o-cdes.html, 

acesso em 15 mai. 2015.  
73 Segundo o artigo 8º da lei de criação do Conselho, cabe “Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social: 

assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas ao 

desenvolvimento econômico e social, produzindo indicações normativas, propostas políticas e acordos de 

procedimento, e apreciar propostas de políticas públicas e de reformas estruturais e de desenvolvimento  econômico 

e social que lhe sejam submetidas pelo Presidente da República, com vistas na articulação das relações de governo 

com representantes da sociedade civil organizada e no concerto entre os diversos setores da sociedade nele 

representados” (BRASIL, 2003).  
74 Na chamada agenda nacional para o desenvolvimento, criada em 2005 pelo CDES, foram reafirmados os 

seguintes problemas: extrema desigualdade social, inclusive de gênero e raça, com crescente concentração de renda 

e riqueza, parcela significativa da população vivendo na pobreza ou miséria; dinâmica da economia insuficiente 

para promover a acelerada incorporação do mercado interno; infraestrutura logística degradada e não competitiva; 

inexistência de eficaz sistema nacional público/privado de financiamento do desenvolvimento, estrutura tributária 

irracional, regressiva e punidora da produção e do trabalho; insegurança pública e cidadã, justiça pouco 

democrática, aparato estatal com baixa capacidade regulatório-fiscalizadora e baixa capacidade operativa do 

Estado, dificuldade para gerir contenciosos federativos, desequilíbrios regionais profundos, insustentabilidade da 

gestão dos recursos naturais.  

http://www.cdes.gov.br/conteudo/41/o-que-e-o-cdes.html
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participação social em processos decisórios e eficiência governamental. 

Contrariamente, a descentralização também poderia significar a desconcentração 

sem a redistribuição do poder decisório, com a adoção de um conjunto de 

procedimentos funcionais para a racionalização, modernização e reprodução 

ampliada do sistema a modificar. Para a defesa da descentralização, de uma forma 

geral, existem argumentos recorrentes: aproximar o governo do cidadão contribui para 

a manutenção de identidades locais, garante maiores condições de participação do 

cidadão e estabelece maior controle das ações governamentais. Para isso, já existia 

o preceito constitucional que garantiu a autonomia dos entes federados,

especialmente, para os governos infranacionais que foram considerados 

independentes dos estados e da União: “A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”75. Essa garantia legal 

permitiu que o processo de descentralização das políticas públicas, além da sua 

dimensão política da reconstrução do federalismo, também significasse a construção 

de um arcabouço jurídico-legal para a efetivação e a consolidação da democracia 

como resultante da participação social, sendo afirmado no parágrafo primeiro do artigo 

1º da CF/88: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos indiretamente ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Cabe ressaltar 

que o texto constitucional foi reconhecido pela defesa dos direitos humanos 

(individuais, coletivos e difusos), pela descentralização administrativa e política, 

destacando-se a forma federativa de Estado enquanto um princípio irrevogável e, 

especialmente, pela participação social como elemento imprescindível para a 

realização do controle social e a consolidação da democracia brasileira (BRASIL, 

2014). 

Na América Latina, segundo Rolink e Somekh (2001), a discussão sobre a 

descentralização das políticas públicas pode ser reunida em duas vertentes de 

interpretação. Na primeira, a modernização gerencial da gestão pública, que se 

identificou com a concepção neoliberal de Estado, coube a este privatizar a alguns 

bens e serviços públicos, ou seja, disponibilizar para o setor privado a execução de 

ações que eram exclusivas do Estado e, para o governo central, descentralizar os 

75 Segundo o que estabeleceu o Artigo 18, Título III, Da Organização do Estado, Capítulo I, Da Organização

Político-Administrativa, da CF/88 (BRASIL, 2014). 
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serviços para garantir maior eficiência e fortalecer a competitividade do país. Com 

isso, segundo essa vertente, haveria o aumento da eficiência do governo local, sem 

garantir uma maior participação dos cidadãos no processo decisório. Na segunda 

vertente, a descentralização poderia promover a redistribuição de poder, favorecendo 

a democratização das relações entre Estado e sociedade e a participação democrática 

dos cidadãos em processos decisórios, no controle e na responsabilidade social.  

De uma forma geral, a primeira vertente, na verdade, reafirmou a ideia negativa 

de Estado considerado como uma espécie de um “mal necessário” para a sociedade. 

Abandonou-se a proposição de reformá-lo propriamente dito, para o enfretamento dos 

graves problemas sociais, significando um grande avanço para o país, uma vez que o 

governo militar “usou e abusou do Estado como agente de desenvolvimento e 

regulação, mas não conseguiu organizá-lo de forma mais eficiente e muito menos 

‘socializá-lo’ ou ‘democratizá-lo’” (NOGUEIRA, 2011, p. 23). O que levou também ao 

distanciamento e o não acompanhamento das ações políticas do Estado pela maioria 

da população, uma vez que predominou a sua identificação com um “Estado policial”, 

responsável, prioritariamente, pela segurança pública e a manutenção da ordem 

social. Um Estado que se afastou de ser o principal articulador e coordenador de 

políticas públicas para a busca de soluções para os problemas comuns, que 

revertessem a exclusão social e promovessem a efetivação dos Direitos sociais da 

população brasileira.  

Para a segunda vertente de interpretação, apareceu claramente o discurso que 

a descentralização administrativa do Estado seria confundida com a sua 

democratização, contrariamente à onda neoliberal do final dos anos 80 e início dos 90 

do século passado. Nessa vertente da identificação da descentralização das políticas 

públicas com a democratização, encontraram-se proposições para a constituição de 

uma cultura política gerada a partir de uma nova relação entre Estado e sociedade. 

Uma cultura política denominada de “democrática”, que conjugaria um conjunto de 

características que evidenciariam um novo olhar sobre a participação social e as 

possibilidades de engajamento da sociedade civil numa governabilidade participativa. 

Para Wanderley (2009a), a governabilidade participativa apontaria para mudanças 

significativas na cultura política:  

Focada nas relações interativas entre Estado e sociedade civil, que se 
potencializaram nos últimos anos por meio do diálogo difícil e polêmico 
entre os diversos atores sociais [...], pode se vislumbrar um novo 
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contexto. Por um lado, setores da sociedade civil - movimentos, 
ONGs, associações, grupos, pessoas - são induzidos a uma 
participação, quer derivada da forte tendência a privatização das 
políticas, quer em parcerias efetivas com aqueles setores de algum 
modo identificados com os interesses e objetivos desses setores por 
governos (tidos como abertos ou ‘progressistas’, com o devido cuidado 
com esse termo e seu significado). Por outro lado, a crescente 
participação democrática surge a partir das ações desses atores, no 
sentido de pressionar as administrações públicas para fortalecer os 
processos de cooperação e cogestão pública. (p. 153-154) 

Essa cultura, aberta à participação dos sujeitos sociais, não surgiria 

espontaneamente no seio da sociedade civil, apesar da construção de diferentes 

espaços públicos nas últimas décadas no Brasil. Mas o que tem predominado é a 

hegemonia da cultura política autoritária que se “misturou” e às vezes até se 

confundiu, com o projeto político neoliberal, mas se distingue totalmente do projeto 

democrático-participativo. Conforme Dagnino (2006), há o risco da chamada 

“confluência perversa”, especialmente, quando ideias e propostas dos projetos 

políticos neoliberais e democrático-participativo são utilizadas como tendo os mesmo 

significados e objetivos: participação, sociedade civil, cidadania e democracia. Na 

verdade, esses conceitos são extremamente significativos para o campo das políticas 

públicas e possuem significados distintos, quando analisados mais objetivamente.  

No caso da participação no contexto da reforma do Estado brasileiro, coloca-

se de forma extremamente complexa e contraditória, não sendo possível negligenciar 

o movimento nacional plural de reivindicação da participação social nos governos dos

Estados nacional e subnacionais, após o regime militar. Até aquele momento, em 

função da existência de governos autoritários e centralizadores, os quais impuseram 

seus programas e enfrentaram o combate à inflação, a maioria da sociedade civil 

estava alijada de participar dos processos decisórios. Para o contexto da reforma 

neoliberal dos anos 90 do século passado, a participação social, especialmente, a 

participação dos representantes dos setores privados, passa a ser uma exigência da 

governação neoliberal, que fez da participação um instrumento de legitimação das 

políticas governamentais e de transferência de responsabilidades do governo nacional 

para os governos subnacionais e infranacionais, sendo uma forma identificada com a 

desconcentração de poder e não uma descentralização democrática. 

Concomitantemente, a participação social também foi uma das principais 

reivindicações do campo popular que, aos poucos, foi sendo incorporada por governos 

identificados com o projeto democrático-participativo, especialmente, o governo do PT 
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da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma das principais características 

dessa participação foi a possibilidade do fortalecimento da cidadania participativa 

globalizada76, por meio do “aprendizado em relação” dos novos instrumentos de 

controle social.  

Entretanto, a quase totalidade dos governos identificados com o pensamento 

neoliberal ou autoritário continuou indiferente ao compartilhamento do poder jurídico-

legal de decidir sobre as políticas públicas, o que tem feito de vários processos 

democráticos de participação formal uma ação política limitada e comprometedora do 

próprio sentido do que seja a participação política, uma vez que os cidadãos 

envolvidos poderiam ou podem se desinteressar em tomar parte das discussões 

coletivas, visto que a sua capacidade de intervenção é praticamente nula ou se dá de 

forma consentida pelos governantes. Para o nível nacional, a modernização 

administrativa do Governo FHC, conforme Nogueira (2011):  

[...] ajudou a que se criassem focos de incentivo para a atualização do 
modelo burocrático, constituído de elementos (ordem, obediência, 
para a decisão hierárquica, prepotência dos técnicos e superiores) 
contrários às práticas democráticas (autonomia, liberdade, 
deliberação democrática de baixo para cima, controle externo), mas 
garantiram o aumento do controle social e a incorporação de 
mecanismos de participação e de descentralização à gestão de 
políticas sociais. (p. 43) 

As inovações na gestão pública possuem sentidos e formas diversas de 

participação nas perspectivas dos projetos neoliberal e democrático-participativo. Na 

perspectiva do projeto neoliberal, analisado do ponto vista teórico-prático, a 

participação existiria como forma de legitimar a decisão dos técnicos, que 

apresentavam, em geral, uma linguagem complexa e hermética - somente para 

iniciados -, com dados, análises e estudos que estavam focados em resultados 

quantitativos e valorizavam, essencialmente, a eficiência e a eficácia no processo de 

gestão da coisa pública, como uma das principais marcas do gerencialismo neoliberal. 

Essa perspectiva se identificou com a visão elitista da participação, na qual o “cidadão 

comum” não é considerado uma pessoa com conhecimentos “superiores” e 

“especiais”, sendo alijado e até menosprezado pelo fato de querer participar de 

76 Chamo de cidadania participativa globalizada o comportamento político do cidadão, que participa de processos 

formativos diversos e experimenta momentos públicos de luta pela efetivação dos direitos sociais no seu país e no 

mundo, assumindo a condição de sujeito histórico, comprometido com políticas públicas que sejam construídas 

democraticamente e fortaleçam o projeto democrático-participativo, em escalas local, nacional e mundial.  
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processos coletivos decisórios77. A desqualificação do saber do cidadão tem sido 

parte também da estratégia de fortalecer a “política dos técnicos” e afastar a maioria 

da sociedade dos processos decisórios que envolvem os governos infranacionais, 

além do tradicional adiamento da concretização dos Direitos sociais e até a 

ressignificação do que seja o próprio Direito, que tem sido considerado como de pouco 

valor.   

Na perspectiva do projeto democrático-participativo, a participação tem sido 

considerada num sentido mais amplo e diverso, pois não se esgota, tão somente, num 

momento específico, mas se direciona para a constituição de uma “cultura da 

participação e da solidariedade”, enquanto um aprendizado social, que, segundo 

Santos (2002), “é uma cultura contra corrente nas sociedades em que a domina o 

individualismo possessivo e mercantilista que o neoliberalismo tem levado ao 

paroxismo” (p. 120). Outro aspecto significativo da participação, nesse projeto, tem 

sido a exigência de uma formação voltada para o empoderamento dos participantes78, 

para que exista uma intervenção qualificada nos espaços públicos, reduzindo as 

formas de manipulação ou a falta de interesse, mas, ao mesmo tempo, buscando 

comprometer os participantes para um projeto coletivo, voltado para a melhoria das 

condições de vida de todos. Uma formação que não se reduz à compreensão técnica 

dos processos sociais, porém, acima de tudo, que possa promover a formação política 

e o aprofundamento do debate sobre a dimensão ética das relações sociais e também 

a busca por alternativas para a efetivação dos Direitos sociais. Para isso, a 

participação tem sido uma verdadeira escola da cidadania para o cidadão, pois pode 

produzir um saber que lhe permite, progressivamente, renunciar a tutela de pessoas 

eleitas ou lideranças centralizadoras. Dessa forma, os aprendizados sociais podem 

contribuir decisivamente para o fortalecimento do controle social sobre as políticas 

públicas, permitindo que os cidadãos tenham maiores possibilidades de participação 

77 Sobre o elitismo na participação, destaca-se a obra de Schumpter (1961), que afirmou: “O cidadão típico, por 

conseguinte, desce para um nível inferior de rendimento mental logo que entra no campo político. Argumenta e 

analisa de uma maneira que ele mesmo imediatamente reconheceria como infantil na sua esfera de interesses reais. 

Torna-se primitivo novamente. O seu pensamento assume o caráter puramente associativo e afetivo. E isto acarreta 

duas outras consequências de sombria significação” (p. 313) (SCHUMPETER, J. Capitalismo, socialismo, 

democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961). 
78 Segundo Quareschi (2008), o termo “empoderamento”, na perspectiva de Paulo Freire, significou “[...] um 

processo que emerge das interações sociais em que nós, seres humanos, somos construídos e, à medida que, 

criticamente, problematizamos a realidade, vamos nos ‘conscientizando’, des cobrindo brechas e ideologias; tal 

conscientização nos dá ‘poder’ para transformar as relações sociais de dominação, poder esse que leva à liberdade 
e à libertação” (p. 166) (QUARESCHI, Pedrinho. Empoderamento . Dicionário Paulo Freire. Danilo Streck; 

Euclides Redin; Jaime José Zitkoski (Orgs.). Belo Horizonte/MG: Autêntica, 2008, p. 165-166).   
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social, tanto para governos autoritários como para governos neoliberais, bem como 

em processos coletivos de governos democráticos, adquirindo os saberes 

imprescindíveis, a confiança necessária à expressão e à luta política. Essa 

participação qualitativamente diferenciada tem decorrido de processos formativos, 

que tanto podem acontecer no interior de instituições de ensino formais, como em 

organizações que se identificam com o campo popular e organizam atividades 

formativas para os membros de organizações e movimentos sociais do campo 

popular.  

Em relação à sociedade civil, no projeto neoliberal, foi reconhecida como sendo 

aparentemente homogênea, virtuosamente melhor e mais eficiente que o Estado, 

devendo assumir novas responsabilidades no processo da governação neoliberal. 

Nesse modelo, o processo de modernização do Estado brasileiro representou a 

desvalorização do Estado, convertido em fardo e custo para a sociedade: “As 

populações da região [América Latina] terminaram por ser incentivadas a não 

esperarem mais nada do Estado, a buscar viabilizarem-se por si mesmas, no mercado 

e na dinâmica comunitária, num contexto de luta para a vida, esforço pessoal e 

voluntário” (NOGUEIRA, 2011, p. 50). A visão negativa do Estado, no dizer do autor, 

aprofundou a crítica da intervenção na vida econômica e social, reforçando a 

perspectiva da oposição e o antagonismo criado na relação Estado e sociedade em 

geral, na qual a sociedade civil, na América Latina, tem sido considerada como “polo 

de virtudes democratizantes”, e sendo capaz de resolver os seus problemas, além de 

ser um lugar que depende mais da iniciativa do empreendedorismo dos seus 

membros, do que a perspectiva política, organização política e vínculos estatais. A 

mitificação da sociedade civil, especialmente daqueles que têm sido os defensores 

incondicionais do mercado, na qual se postula a sua aparente homogeneidade, 

assumiu uma defesa de uma supremacia que dispensaria o Estado do seu dever 

constitucional de fazer valer o cumprimento dos Direitos sociais da própria população, 

apesar de utilizá-lo e exigir dele apoio e investimentos financeiros para melhorar as 

condições de reprodução do capital. Com isso, esse reformismo colaborou para a 

consolidação de uma visão negativa do Estado nacional, veiculada quase que 

diariamente pela mídia nacional, o que tem colaborado para “despolitizar o processo 

de abertura do Estado para a sociedade”.   

A corresponsabilidade no campo das políticas públicas da sociedade civil, 

nessa matriz política neoliberal, não tem significado a conquista do poder de participar, 
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interferir e decidir diretamente nas políticas públicas. Todavia, o que tem acontecido, 

na verdade, é a transferência de algumas atribuições, que eram exclusivas do Estado, 

para determinados setores da sociedade civil, ao mesmo tempo em que se valorizou 

o mercado como possuidor de exemplos virtuosos de gestão. O discurso de

valorização da sociedade civil também tem favorecido o processo de privatização e 

redução da intervenção do Estado na economia e na vida social, como aconteceu nos 

anos 90 do século passado, em defesa do hiperindividualismo e dos interesses do 

mercado nacional e internacional: tanto pela redução estatal de proteção social e 

garantia do bem-estar como pelo encolhimento de suas responsabilidades sociais e 

sua transferência para a sociedade civil (DAGNINO, 2004; NOGUEIRA, 2004). Para 

esse caso, a confluência perversa da sociedade civil se tornou ainda mais complexa, 

uma vez que a luta pela democratização do Estado brasileiro foi empreendida, 

principalmente, por organizações sociais, movimentos sociais e partidos políticos de 

“esquerda” dessa sociedade, que lutaram contra um “inimigo comum” que ocupava, 

naquele contexto, o Estado e restringia ao máximo o exercício da cidadania pela 

população brasileira.  

Contudo, no contexto dessa transição democrática incompleta, as diferenças e 

a complexidade da sociedade civil brasileira evidenciaram que no debate sobre 

democratização do Estado brasileiro existiram, pelo menos, três grupos distintos: o 

primeiro resistiu a todas as propostas de mudanças na gestão, mas que conseguiu 

permanecer no interior do Estado pela sobrevivência funcional79 e pela “modernização 

do discurso conservador”; o segundo tem lutado pela democracia social, pelas 

melhorias das condições de vida e pelo acesso aos Direitos sociais para as classes 

populares e, finalmente, o terceiro tem buscado maior liberdade e melhores condições 

para favorecer o processo de acumulação capitalista num mundo globalizado.  

A sociedade civil, na perspectiva do projeto democrático-participativo, tem sido 

identificada com o protagonismo social das classes populares, sendo um espaço de 

diferenças e complexidades no qual existe uma luta vigorosa para a conquista da 

hegemonia, ou seja, na direção moral e intelectual da sociedade. Desse espaço, é 

79 Chamo de “sobrevivência funcional” para o comportamento de pessoas que ocupam cargos comissionados ou 

são servidores públicos que procuram evitar qualquer tipo de confronto ou desacordo com o governante e sua 

equipe de governo, como constatei em várias ocasiões, desenvolvendo estratégias de sobrevivência que ora 

inclinam-se para a pura concordância, independente da legalidade ou não do ato, e ora procuram se distanc iar ao 

máximo de qualquer ação que altere a rotina burocrática da sua função e tenha alguma relação mais explícita com 

o projeto político do governante e da sua base partidária aliada.
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relevante assinalar que há uma disputa dramática pelo projeto educativo para a 

formação e a orientação da atuação dos seus membros, podendo assumir um caráter 

conservador, reacionário ou progressista. Para o projeto democrático-participativo, o 

projeto educativo está voltado para uma cidadania resultante da reforma moral e 

intelectual dos seus membros e comprometida com a transformação social. Um 

projeto que poderá propiciar uma nova sociabilidade para o aprendizado de valores e 

o desenvolvimento de práticas da democracia participativa por meio de trabalhos de

educação formal e informal80, voltados para a formação política e ao debate ideológico 

sobre alternativas e estratégicas de ação política para efetivação dos Direitos sociais 

na perspectiva da cidadania participativa globalizada. Em relação à cidadania, existe 

uma clara diferença de significado e práticas de cidadania nos projetos neoliberal e 

democrático-participativo, o que também tem contribuído para uma compreensão 

mais objetiva da chamada confluência perversa assinalada por Dagnino (2004). A 

democracia do voto, a cidadania reduzida ao ato de votar, tem sido a expressão mais 

evidente da “política dos técnicos” e da “política dos políticos” enquanto formas 

hegemônicas que têm limitado, na América Latina, às práticas da “política dos 

cidadãos”. Essa democracia liberal impôs uma cidadania formal e reduzida, afastando 

os cidadãos de uma participação mais efetiva na gestão das políticas públicas, do 

processo de criação, implantação, monitoramento e avaliação dessas políticas, sendo 

mais identificada pela burocratização da participação, pelas práticas patrimonialistas 

e clientelistas, pela permanente instrumentalização partidária, por meio do 

silenciamento ou da manipulação das instituições e dos espaços participativos.  

Diferentemente, no projeto democrático-participativo, a cidadania participativa 

globalizada deve estar comprometida com questões que estão para além dos limites 

geopolíticos de cada país, uma vez que os impactos transformadores da globalização 

com as interconexões regionais e globais vêm provocando restrições para a cidadania 

de base territorial, mas abrindo possibilidades efetivas para uma “cidadania de base 

cosmopolita”, que fortaleça o local sem perder de vista as implicações e conexões 

com os níveis nacionais, regionais e mundiais. Como parte dessa cidadania, 

destacaram-se a “ocupação”, o “aproveitamento” e a “democratização” dos novos 

80 Nesta passagem, utilizo o termo “educação formal” para me referir à forma de educar que tem acontecido no 

interior de instituições de ensino de educação básica e ensino superior, no caso, escolas e instituições de ensino 

superior (IES), que estão subordinadas administrativamente aos órgãos públicos. E também possuem um currículo 

previamente definido e um sistema de avaliação para a promoção ou não do educando para a etapa seguinte. A 

“educação informal”, nesta pesquisa, equivale à EP.  
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canais de participação, considerados espaços públicos que têm garantido, no contexto 

da transição democrática no Brasil, condições efetivas para o exercício compartilhado 

do poder. Nesse movimento, há uma nova noção de participação, nessas duas últimas 

décadas que tem proporcionado, além do conflito entre representação e participação 

no campo das políticas públicas, “práticas sociais democráticas interessadas em 

superar os gargalos da burocracia pública e em alcançar soluções positivas para os 

diferentes problemas comunitários” (NOGUEIRA, 2004, p. 125).  

Como parte do processo de “aprendizado em relação”, pelo exercício da 

cidadania participativa globalizada, nos espaços públicos conquistados pela 

sociedade civil e pelos governos democráticos têm surgido inúmeras experiências 

pedagógicas que conformam uma verdadeira escola para a democracia participativa, 

com a mudança da relação e da compreensão do cidadão para com o Estado. 

Segundo Bonamusa e Villar (1996): 

En esa perspectiva, la participación en política adquiere un nuevo 
sentido. Lo social y lo político dejan de ser esferas separadas, y la 
política, no es ahora potestad de los políticos profesionales o de la 
rama ejecutiva. La política no es ya el escenario limitado para la acción 
de los representantes de la sociedad. La participación directa de la 
ciudadanía y de las diversas organizaciones de la sociedad civil en la 
deliberación de las políticas públicas se convierte en una actividad de 
gran importancia en esta perspectiva. (p. 30)  

Há uma terceira vertente de interpretação da descentralização, que não foi 

considerada por Rolink e Somekh (2001), enquanto um processo de recentralização 

do poder central, no caso, do governo nacional (federal), com medidas 

descentralizadoras que são, na verdade, estratégias de reconcentração de poder em 

níveis subnacionais e infranacionais distintos81. Contrariamente à concepção ideal 

81 Em Santa Catarina, no governo de Luís Henrique da Silveira (PMDB) (2011-2014), a descentralização do nível 

subnacional para o infranacional foi consolidada por meio da atuação das Secretarias de Desenvolvimento 

Regionais (SDRs), por meio das leis  complementares nº. 243/2003 e nº. 284/2005, que garantiram a implantação 

de uma rede político-partidária para aprovação da reforma administrativa do Estado, ao mesmo tempo em que 

fortaleceu o governo estadual. Segundo Fillipim e Abrucio (2010), “a reforma administrativa do Estado de Santa 

Catarina, denominada por seus protagonistas de ‘descentralização do governo e regionalização do 

desenvolvimento’, dividiu a estrutura do governo em dois níveis: Setorial que compreende as Secretarias Setoriais 

(centrais), tendo o papel de normatizar, formular e controlar as políticas públicas; e Regional (as SDRs) co m o 

objetivo de coordenar e executar as políticas públicas” (p. 220). Os Conselhos de Desenvolvimento Regional 

(CDRs), existentes em cada SDR, são formados pelos Prefeitos Municipais, Presidentes das Câmaras Municipais, 

dois representantes por município de entidades civis organizadas, sendo presidida pelo Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Regional. Os Conselhos são órgãos de aconselhamento, orientação, formulação (das normas) e 

proposição das diretrizes gerais para o desenvolvimento das atividades das  Secretarias. No interior desses 

conselhos, eram analisados e aprovados projetos e propostas para o desenvolvimento dos municípios pertencentes 

a cada região, num total de 36 SDRs até 2007, e, posteriormente, enviadas as decisões regionais para o governo 

estadual e aguardavam a aprovação ou não. Em geral, em função da alegação dos representantes das SDRs da 
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dos projetos políticos já mencionados, existe uma complexa dinâmica de relações 

políticas e interações sociais, envolvendo troca de favores e diversas ações políticas, 

que ora transitaram em governos identificados com o projeto neoliberal, ora 

surpreenderam com inovações político-administrativas do projeto democrático-

participativo, foram para além das práticas usuais de gestão. Uma dinâmica que tem 

mantido a tradição do centralismo político do Estado brasileiro, com a abertura para 

inúmeras negociações entre os entes federados, que, em geral, tem fortalecido a 

“política dos políticos”, com a troca de apoio e direcionamento dos debates para os 

pontos ou temas que, em geral, ainda não foram devidamente acordados pela classe 

política. Nessa vertente de descentralização, as principais decisões para o campo das 

políticas públicas têm sido tomadas num espaço distinto do controle político dos 

governos subnacionais e infranacionais, com a presença ou não de representantes 

desses níveis82. Em geral, as decisões têm sido tomadas com base no que a 

legislação brasileira estabeleceu, uma vez que a chamada democratização formal do 

Estado brasileiro manteve uma série de prerrogativas do poder executivo central 

com a prevalência do governo nacional sobre os outros governos. Essa dominância 

do governo nacional manteve-se presente em todo o processo de democratização do 

Estado, podendo estar associada ao personalismo político como sendo o elo 

fundamental entre a população e o Estado na consecução dos objetivos das políticas 

públicas. 

Essa “descentralização dependente” constituiu uma forma de gestão com 

características muito próprias, que tem obrigado os governantes subnacionais e 

indisponibilidade de recursos financeiros, muitos representantes regionais deixavam de participar das reuniões, 

apesar de que alguns municípios terem sido atendidos com algumas obras de infraestrutura. (FILIPIM, Eliane 

Salete; ABRUCIO, Fernando Luiz. Quando descentralizar é concentrar o poder: o papel do governo estadual na 

experiência catarinense. RAC, Curitiba, v.14, nº. 2, art. 2, pp. 212-228, mar./abr. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552010000200003. Acesso em: 20 jan. 2014).  
82 Como exemplo mais significativo para esta pesquisa, destaco o processo de mobilização de representantes dos 

Estados nacional e subnacionais para a elaboração do documento-base que deu origem ao projeto de lei para a 

criação do Plano Nacional Decenal de Educação, no Brasil e teve alterações significativas na redação final, sem 

uma discussão com os representantes dos Estados subnacionais e das entidades dos profissionais da educação . 

Sobre este fato, escrevi um artigo que foi publicado no jornal “O Comércio” (ano 80, edição 4376), da cidade de 

União da Vitória, no Paraná, “Pouco dinheiro e muitas falhas no projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação 

(2011-2020)”, em 27/04/2011, no qual destaquei que o Projeto de Lei nº. 8.035/2010, que criou o novo Plano 

Nacional de Educação (2011-2020), deixou de fora inúmeras propostas apresentadas e aprovadas na Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), em abril de 2010, em Brasília. Essas proposições foram reunidas no Documento 

Final da CONAE (2010) e teve a promessa do Ministro da Educação e do então Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, no dia 1º de abril de 2010, que empolgou 3.500 delegados de todo o Brasil, com a afirmação 

de que defenderia a aprovação na íntegra daquele documento, em Brasília, o que não exatamente se concretizou. 

Uma das mudanças mais graves feita pelo governo federal foi a redução do valor de investimento para a educação 

até 2020, que, na proposta da CONAE, passaria de 4.6% para 10% do Produto Interno Bruto (PIB).   

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552010000200003
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infranacionais a buscarem diferentes formas de articulação e negociação políticas 

para obter recursos financeiros para a melhoria da infraestrutura, apoio material e 

assessoria técnica para o atendimento das demandas sociais e também realizar 

investimentos para a implantação das políticas públicas gestadas nesses níveis. Para 

o caso dos municípios brasileiros, o êxito em relação à capacidade de conseguir ou

não recursos financeiros, além dos previstos constitucionalmente para a efetivação 

das políticas públicas tem dependido de articulações políticas e pulverização dos 

partidos políticos. Essa alteração da capacidade governativa, em nível infranacional, 

tem obrigado o governante a desenvolver formas criativas e, ao mesmo tempo, 

articulando-se politicamente com lideranças e governantes de outros entes federados 

para buscar apoio que promovessem ações políticas para pôr em “movimento” a 

máquina estatal, com a exigência de ampliar o leque de negociações partidárias, 

apresentar temas que sejam identificados com o interesse coletivo e garantir 

condições necessárias para uma maior transparência na aplicação e prestação de 

contas dos recursos financeiros pelos governos infranacionais. Com isso, foi 

necessário um envolvimento efetivo com diferentes setores da sociedade e partidos 

políticos identificados, muitas vezes, com ideologias e projetos diferentes e até 

antagônicos. Claro está que o argumento da limitação de recursos financeiros pelos 

governos subnacionais e infranacionais, para o desenvolvimento integral das políticas 

públicas deve ser “confirmado” com a exigência de maior transparência possível e o 

controle social efetivo pelos conselhos gestores das políticas públicas estaduais e 

municipais, pelos órgãos governamentais de controle, pelo poder legislativo e pelo 

próprio cidadão.  

A segunda característica da recentralização tem sido a transformação da 

participação em uma forma de consulta, na qual o debate público não tem explicitado 

a complexidade dos temas em questão, bem como não tem permitindo o aprendizado 

social, limitado o poder de decisão dos governantes e também dos participantes de 

espaços sociais organizados para essa finalidade83. Nesses espaços, pela falta de 

autonomia e do exercício da criticidade84 frente à realidade local e até mundial, o 

83 Os espaços sociais são lugares de encontro e reunião de pessoas para realizar quaisquer atividades de natureza 

recreativa, religiosa, política e filantrópica, nos quais existiria controle direto de responsáveis ou consideradas 

autoridades, que determinam e conduzem como deve ser a atividade ou as p ráticas consideradas tradicionais 

daquelas pessoas ou grupos, com objetivos explicitados segundo as necessidades previstas para o momento.   
84 No Dicionário Paulo Freire, afirmei que “a criticidade é, para Freire, a capacidade do educando e o educador 

refletirem criticamente a realidade na qual estão inseridos, possibilitando a constatação, o conhecimento e a 

intervenção para transformá-la. Essa capacidade exige um rigor metodológico, que combine o ‘saber da 
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debate tem deixado de lado inúmeras análises que poderiam revelar a complexidade 

atual do campo das políticas num contexto de globalização e imposições para os 

Estados nacionais. De uma forma geral, esses debates têm se voltado para 

operacionalização de algo já decidido na instância central que, não por acaso, tem um 

volume de recursos também limitados para um conjunto de ações políticas que estão 

direcionadas para o atendimento de demandas da população, explicitadas a partir de 

um cronograma que tem finalizado, na maioria das vezes, no período próximo às 

eleições para os governos dos entes federados. Nesse “tempo de espera”, o qual 

tem ampliado a dívida social do Estado brasileiro para a concretização dos Direitos 

sociais da população, encontram-se, principalmente, classes populares aguardando 

o apoio e o atendimento das políticas públicas (educação, saúde, lazer, transporte, 

auxílio à gestante, entre outros), bem como mantém a esperança de mudança com a 

eleição de novos governantes, que poderão agir de forma diferente para efetivar ou 

não os Direitos sociais.  

A terceira característica da recentralização tem sido a limitação da autonomia 

daqueles que “receberam” a delegação ou a incumbência de assumir novas 

responsabilidades, sem possuir as devidas condições materiais, técnicas e 

financeiras. Para esse caso, destacaram-se os municípios brasileiros que têm 

elaborados planos setoriais em educação, saúde e assistência social, mas que 

precisariam de maior apoio do governo nacional para efetivá-los. Essa limitação e 

dependência da autonomia para o governo infranacional, sobretudo para aquele que 

venha a assumir o projeto democrático-participativo, tem sido um grande desafio e, 

ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. O desafio tem sido em construir 

alternativas em diálogo com uma sociedade civil plural, oportunizando um processo 

de empoderamento e fortalecendo a cidadania participativa globalizada, uma vez que 

a própria compreensão da recentralização tem sido parte do aprendizado social para 

as organizações e os movimentos sociais, com a criação de novos espaços públicos 

de negociação de conflitos de interesses para os participantes desse processo local, 

contribuindo para a consolidação da democratização do Estado infranacional. Mesmo 

com toda a valorização do local, a capacidade popular de conquistar apoio externo e 

experiência’ com o ‘conhecimento organizado’, mais sistematizado. O seu principal objetivo é fazer com que as 

pessoas, em geral, e as classes oprimidas, que aceitam esse desafio, possam pensar certo e se constituírem como 

sujeitos históricos e sociais, que pensam, criticam, opinam, têm sonhos , se comunicam e dão sugestões” 

(MOREIRA, 2008, p. 105).  
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defender uma agenda própria em relação à descentralização, “não deveria produzir 

enfraquecimentos nos níveis centrais de governo em benefício dos níveis locais ou 

regionais, mas sim o fortalecimento recíproco de todos eles” (NOGUEIRA, 2011, p. 

77). Entretanto, o fortalecimento tem sido muito mais uma perspectiva ideal do que 

real, uma vez que a CF/88 (BRASIL, 2014) garantiu o centralismo da coordenação 

das políticas públicas pela União em detrimento dos governos subnacionais.  

Outro aspecto relevante é que os governos dos entes federados também têm 

mantido negociações e acordos que estão para além dos projetos dos partidos 

políticos, mas que têm significado a possibilidade ou não de obtenção de recursos 

financeiros para investimentos públicos, o que, para alguns casos, tem exigido a 

distribuição de cargos públicos como parte da retribuição desses acordos entre 

diferentes partidos políticos e governos dos entes federados, como tem sido divulgado 

na imprensa brasileira nas últimas três décadas.    

Assim, no processo de redefinição do Estado brasileiro, no final dos anos 90 e 

nas primeiras décadas deste século, em um contexto mundial de soberania 

compartilhada da maioria dos Estados nacionais, o aprofundamento do papel da 

educação básica para o fortalecimento dos interesses políticos e mercantis dos 

agentes da globalização hegemônica forjou uma agenda global para as políticas 

educacionais, garantindo melhores condições de reprodução do capital. Nesse 

processo, no período pós-ditadura militar na América Latina, também vão surgir 

experiências contra-hegemômicas que têm se articulado enquanto reações e 

movimentos globais voltados para a implantação e a consolidação de procedimentos 

da democracia participativa que, no Brasil, vem se traduzindo na luta pela conquista 

de uma educação básica com qualidade social85.  

85 No debate sobre o tema “qualidade na educação básica”, percebe-se que o significado do termo “qualidade” é 

uma questão de opção política, sendo um conceito político e não somente técnico, sociológico e não somente 

gerencial e essencialmente crítico e não pragmático. Ou seja, tanto ela pode ser a tradução da lógica do mundo 

industrial, da lógica do mercado para valorizar o chamado capital humano, na busca de atingir altos padrões de 

produtividade e competitividade, ou, como afirmou Estevão (2013), pode seguir à lógica do mundo cívico para 

salientar a promoção da igualdade, da solidariedade e da justiça diante da educação básica. Nessa vertente 

democrática da qualidade identificada com a democratização radical do  direito à educação, tem-se articulado o 

combate das desigualdades, das dominações e das injustiças sociais (CASTRO, 2009). 
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3 GLOBALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

3.1 Agenda globalmente estruturada para a educação no contexto da 

globalização hegemônica 

A globalização das políticas públicas educacionais tem início a partir de um 

duplo movimento mundial, da metade do século XX até as primeiras décadas do 

século XXI.  

No primeiro, com o sistema das Nações Unidas, a United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO)86, fundada em 1945, cujo principal 

objetivo tem sido contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, 

a ciência, a cultura e as comunicações, e a United Nations Children's 

Fund  (UNICEF)87, com várias ações de apoio nas áreas da infância e da adolescência 

no Brasil. Segundo Akkari (2011), no campo das políticas educacionais, até a década 

de 80 do século passado, havia maior influência do sistema das Nações Unidas 

encarregado dos setores da educação e da infância.  

No segundo movimento, com as agências multilaterais BM, FMI, OCDE e OMC, 

a partir dos anos 90 do século passado, houve a afirmação da intencionalidade de 

sugerir ou tentar impor uma agenda comum para os Estados nacionais, limitando a 

capacidade dos dirigentes políticos nacionais de fazer escolhas políticas autônomas, 

segundo as orientações contidas nos relatórios e nas definições de encontros 

mundiais, sendo que esse direcionamento tem sido mais visível para os países 

endividados e dependentes financeiramente das principais agências multilaterais, 

como foi o caso dos países da América latina.  

A agenda para a educação vem acompanhada de exigências de medidas para 

desregulamentação da economia, abertura comercial, privatização para a 

desmontagem do Estado desenvolvimentista, que foi governado por uma gestão 

86 No relatório da UNESCO, Educação: um tesouro a descobrir (1996), citado por Wanderley (2010), destacou-

se quatro pilares para a educação básica: aprender a conhecer (valorização do conhecimento), aprender a fazer 

(competências), aprender a ser (realização pessoal, criatividade) e aprender a viver junto/conviver (coesão social), 

com grande repercussão para o debate sobre o futuro da educação mundial neste milênio. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147273por.pdf. Acesso em: 15 jun. 2014.  
87 Segundo o site oficial da UNICEF no Brasil, a organização esteve presente em todo o território nacional, desde 

1950, e vem liderando e apoiando ações nas áreas da infância e da adolescência no país, com grandes campanhas 

de imunização, aleitamento materno, movimento pelo acesso universal à educação, os  programas de combate ao 

trabalho infantil e as ações por uma vida melhor para crianças e adolescentes no semiárido brasileiro. Disponível 

em: http://www.unicef.org/brazil/pt/overview.html. Acesso em: 15 jun. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147273por.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/overview.html
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burocrática durante os últimos quarenta anos, na maioria dos países da América 

Latina. Nesse contexto, a resposta para a crise dos anos 80 do século passado, 

segundo os interesses dessas agências, foi a propagação do pensamento neoliberal 

que tem tratado de diferentes problemas sociais, especialmente da grande 

desigualdade social existente na maioria dos países latinos americanos, como sendo 

um problema de gestão do Estado. Dessa forma, no campo da política educacional, a 

AGEE (DALE, 2004) foi considerada como uma força supranacional que afetaria os 

sistemas educativos nacionais no mundo, a partir do final do século XX e início do 

século XXI. Cabe destacar, como afirmou Coutinho (2011), que um momento básico 

da organização da cultura tem sido o sistema educacional, que tem revelado ser um 

campo de luta cada vez mais significativo de concepções político-ideológicas. Um 

campo de luta entre proposições de políticas públicas diversas e também disputas 

entre projetos políticos diferentes e até antagônicos.

A AGEE vem refletindo interesses e realizando imposições de uma 

globalização hegemônica resultante de dispositivos político-econômicos para a 

indução externa, articulando as políticas sugeridas por agências multilaterais à 

concessão de empréstimos aos países pobres e países periféricos emergentes. O 

principal objetivo foi a organização de uma economia global, buscando manter e 

ampliar o sistema capitalista, por meio, principalmente, da pressão econômica e de 

exigências de reformas educacionais aos Estados nacionais, nos quais a educação 

não foi mais concebida como o principal instrumento para acabar ou reduzir as 

desigualdades sociais. Até porque, de acordo com essa perspectiva hegemônica, a 

ineficiência demonstrada em avaliações internacionais desses sistemas educacionais 

de estados e municípios evidenciou os limites colocados frente às necessidades do 

mercado e da ordem global do final do século XX e início do século XXI. 

Para garantir as melhores condições para a acumulação capitalista88, a AGEE 

defendeu a reconstrução das relações entre as nações e tem buscado assegurar a 

competitividade dos mercados, investindo na formação de recursos humanos, 

88 O apoio ao processo de acumulação de capital pelo Estado nacional tem a ver com a prática assumida 

nacionalmente da AGEE, com o deslocamento da principal função da escola pública para a socialização. Segundo 

Antunes (2001, p. 166), “o apoio ao processo de acumulação, no terreno da educação, pode assumir modalidades 

distintas, eventualmente combináveis - desde a promoção de forma de coordenação de mercado para os serviços 

educativos até uma forte intervenção do Estado no sentido de orientar a produção do conhecimento, investigação 

e inovação em benefício do sistema produtivo, ou ainda assegurar a formação e qualificação com o controle social 

revela-se pela atribuição à escola e a ação educativa de funções terapêuticas e remediativas em face de problemas 

sociais, ou de prevenção das suas consequências supostas ou previsíveis. A tendência para deslocar o centro de 

gravidade das missões do sistema de ensino para a função socializadora”. 
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nomeadamente de forma a atraírem os investimentos das corporações transnacionais 

para seus territórios (ANTUNES, 2001; DALE, 2004). Assim, as principais orientações 

da AGEE têm a ver com o desempenho dos sistemas educacionais, a 

descentralização ou regionalização do ensino, a ampliação da presença do setor 

privado na educação básica com a redução dos gastos no serviço público e o aumento 

da pressão sobre os professores para prestarem contas de suas ações. Outro aspecto 

relevante de convergência entre as agências multilaterais foi a chamada “focalização 

da política educacional no ensino fundamental da educação básica”, com a justificativa 

de redução das desigualdades dos sistemas de ensino nacionais e entre os países do 

mundo89. Com relação à forma de privatização dos serviços estatais, os defensores 

da AGEE querem que o Estado se desresponsabilize do seu papel de executor ou 

prestador direto de serviços públicos, mas se mantenha no papel de regulador e 

provedor dos “serviços sociais”, como educação e saúde, transferindo os recursos 

financeiros públicos para o setor privado, buscando, ao mesmo tempo, o controle 

social direto por setores e segmentos da sociedade.  

Na avaliação dos sistemas educacionais, as agências multilaterais têm utilizado 

a noção de “educação comparada” para a AGEE, num modelo assentado em quatro 

aspectos fundamentais: a) ideologia do progresso, no qual a educação é sinônimo de 

desenvolvimento e melhoria dos sistemas educacionais que deveriam assegurar, 

segundo esse entendimento, o desenvolvimento socioeconômico; b) valorização da 

ciência fundamentada num paradigma positivista, cujo papel está sendo estabelecer 

leis gerais sobre o funcionamento dos sistemas educativos, legitimando a retórica da 

racionalização do ensino e da eficácia das política educativas, apontada como o cerne 

de toda a ação reformadora; c) Estado-nação como principal provedor das políticas 

públicas e d) método comparativo para que as autoridades possam legitimar as suas 

políticas, apresentando avanços sob a forma de resultados concretos destinados a 

convencer, impressionar, envolver seus interlocutores. Concordo com Teodoro (2011) 

ao afirmar que essa retórica da objetividade e da quantificação não atingiu plenamente 

os seus resultados, o que seria evidentemente contraditório, pois a natureza do 

89 Para o caso brasileiro, importa destacar que a priorização do ensino fundamental foi afirmada no artigo 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/88: “Nos dez primeiros anos da promulgação da 

Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setore s organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere o artigo 212 da 

constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental” (BRASIL, 2014). 
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trabalho escolar é distinta de uma empresa e o principal objetivo da AGEE foi a 

subordinação da educação básica aos interesses do mercado para garantir melhores 

condições para a acumulação e reprodução do capital.  

Como um dos principais instrumentos dessa educação comparada para a 

AGEE, tem-se destacado a proposta de uniformização das políticas educacionais, 

por meio do Programme for International Student Assessment (PISA)90, que surgiu 

em 2000 e vem produzindo relatórios e estudos que fazem comparações da 

educação entre os países do mundo91. Esse programa possui um formato 

extremamente conservador e tendencioso, com a apresentação de resultados 

exclusivamente numéricos, sem evidenciar a relação óbvia entre igualdade social, 

desigualdade social e resultados dos testes, como bem apontou Gamarnikow (2013): 

É politicamente interessante, no contexto do TINA [There is not 
alternative], que a evidência dos estudos do ‘Programme for 
International Student Assessment (PISA) mostrem que sociedades 
mais igualitárias têm os melhores níveis de sucesso na realização 
educacional. Esse tipo de evidência, entretanto, é ignorado e 
silenciado no nível das políticas internacionais para a educação. Indo 
contra as evidências, os modelos da Organisation Economic for Co-
operation and Development (OECD) do Banco Mundial para uma 
reforma sistêmica da educação recomendam e proporcionam 
financiamento para estratégias neoliberais, tais como: 
descentralização, mercantilização e privatização, todas as medidas 
que acentuam as desigualdades na educação. (p. 195) 

O PISA vem sendo utilizado em vários países para tirar lições relacionadas ao 

desempenho dos sistemas educacionais. Esse “comparativismo avaliador”, na 

expressão de Afonso (2013), não aconteceu somente nos países do Norte, países 

considerados mais desenvolvidos, mas também “nos países periféricos e 

semiperiféricos, como é o caso de grande parte dos países da África Subsaariana, da 

Ásia e da América Latina, onde se situam agora novas potências emergentes, como 

90 Em maio de 2015, cerca de trinta mil educandos brasileiros, de novecentos e sessenta e cinco escolas brasileiras, 

segundo a revista Linha Direta - Educação Por Escrito, fizeram as provas de Ciências do PISA, cujo resultado 

será divulgado em 2016 (Publicação da Organização dos Estados Ibero-Americanos, edição 208, ano 18, jul. 2015).  
91 Segundo o site oficial do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pela 

coordenação do PISA no Brasil, esse programa foi uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada 

a estudantes na faixa dos 15 anos de idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países, sendo realizada a avaliação por meio da aplicação de questionários para os alunos e para as 

escolas, a cada três anos, abrangendo três áreas do conhecimento (leitura, matemática e ciências), havendo, a cada 

edição do programa, maior ênfase em cada uma dessas áreas. O programa tem sido desenvolvido e coordenado 

pela OCDE, tendo como principal objetivo produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da 

educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos. Acesso em: 15 jun. 2014. 
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o Brasil, a África do Sul, a Índia e a China” (p. 275-276). De uma forma geral, os países

continuaram a perseguir a chamada “modernização”, voltando-se para a busca do 

progresso econômico com a adoção de práticas que foram realizadas nos países 

considerados desenvolvidos do sistema capitalista neste final de século e início de 

milênio92.  

Dos questionamentos citados pelo Grupo de Trabalho da CLACSO, destaco as 

críticas contundentes da aplicação indiscriminada da “prova padronizada Pisa”, 

elaborada pelos Estados hegemônicos, os quais têm procurado avaliar se os sistemas 

educacionais estão ou não em desacordo com os objetivos educacionais da maioria 

dos Estados nacionais. A classificação, a comparação e a divulgação dos resultados, 

em escala mundial, produziram efeitos extremamente polêmicos e muitas vezes 

negativos e têm servido para orientar e pressionar os países para que procurem 

adequar os seus sistemas de ensino segundo os objetivos estabelecidos pelos 

92 No documento “No a Pisa, por uma evaluación al servicio de uma educación emancipadora” ( 2014), do Grupo 

de Trabajo de Clasco, Politicas educativas y derecho a la educación em America Latina y el Caribe,  do CLACSO, 

foi reunido um conjunto de sete questionamentos sobre a avaliação padronizadora PISA e também proposta outra 

forma de avaliação para os sistemas de ensino dos países: “a) Los supuestos que sustentan el dispositivo de 

evaluación de acuerdo con los cuales una buena educación es aquella que constata la adquisición de 

conocimientos presuntamente universales, objetivos y apolíticos, trasmitidos por docentes, adquiridos por 

estudiantes y medidos por el Ministerio; b) La supuesta identidad entre el acto de medición y su capacidad de 

reflejar los procesos de aprendizaje y su mejora. Las miradas tecnocráticas dejan entrever que la evaluación es 

un fin en sí mismo. Sostenemos, por el contrário, que es un medio que puede contribuir a mejorar las prácticas 

pedagógicas; c) Su condición de d ispositivo “único e inapelable de medición”, homogéneo, estandarizado, que 

opera propiciando la competencia, clasificación y rotulación jerarquizante a partir de la publicidad de los 

puntajes. Como lo muestran múltiples investigaciones, la aplicación del d ispositivo está provocando la 

uniformización de las prácticas docentes en vistas a lograr un mejor desempeño en las pruebas; d) La relación 

entre el uso del dispositivo y las condiciones laborales docentes, en tanto impone orientaciones e incentivos por 

rendimiento, incrementando la precarización, intensificación y empobrecimiento del trabajo de enseñar; e) El 

impacto de esta pedagogía de la respuesta correcta sobre la subjetividad de docentes, estudiantes y familias que 

viven en una presión constante por el rendimiento. Las pruebas PISA y sus variantes nacionales afectan el deseo 

de enseñar y de aprender; f) La mercantilización que supone la creación de un dispositivo gerenciado globalmente 

en tanto profundiza una lógica de financiamiento educativo transnac ional en clave de lucro. El círculo se cierra 

con la tercerización del diseño y aplicación de la evaluación a través de la contratación de agencias privadas e 

g) La asociación entre la aplicación de las pruebas y la evaluación de la calidad de la educación , en tanto el

concepto de calidad educativa no es unívoco; está inserto en una red compleja de significación histórica, social 

y política. Cuestionamos también la validez de las pruebas PISA y sus resultados para conocer y resolver los 

problemas de la escuela pública en América Latina y El Caribe preocupada por asegurar el derecho a la 

educación. Este instrumento de evaluación ha sido cuestionado en los países donde se ha aplicado, generando 

pronunciamentos críticos de pedagogos, intelectuales y comunidades educativas, como ocurrió en Chile y en 

EEUU. Reducir la calidad a la evaluación y la evaluación a la medición constituye un fraude epistemológico, 

político y pedagógico, con consecuencias en el empobrecimiento de los proyectos educativos y en la formación  de 

seres humanos enajenados. Rechazamos la idea de una PRUEBA PISA formulada especialmente para los países 

“en desarrollo” (PISA for Development). No aceptamos la ecuación subyacente entre este tipo de evaluación y el 

desarrollo de los países [...] Por todas estas razones nos oponemos enfáticamente a las Pruebas PISA (y su versión 

para países en desarrollo) y denunciamos la aplicación de fórmulas de sometimiento cultural. Estamos a favor, 

en cambio, de modalidades y experiencias de evaluación que sean part e de una pedagogía emancipadora que 

potencie el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de nuestra América”.  Disponível em: 

http://www.clacso.org.ar/difusion/Declaracion_GT_politicas_educativas/declaracion_gt_politicas_educativas.ht

m. Acesso em: 15/08/2014.

http://www.clacso.org.ar/difusion/Declaracion_GT_politicas_educativas/declaracion_gt_politicas_educativas.htm.
http://www.clacso.org.ar/difusion/Declaracion_GT_politicas_educativas/declaracion_gt_politicas_educativas.htm.
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responsáveis da OCDE, envolvidos diretamente com os defensores do pensamento 

neoliberal.  

A comparação entre os sistemas educacionais de diferentes países tem sido 

divulgada pela imprensa mundial e por revistas de grande circulação nacional. Como 

exemplo, em 2008, no Brasil, a revista brasileira “Nova Escola”, distribuída 

regularmente para todas as escolas públicas no país, publicou uma edição especial 

com o título “Como chegar ao topo da educação”, apresentado estudo feito pela 

OCDE, que reunia as trinta nações mais desenvolvidas do mundo, no qual a Finlândia 

teria obtido o melhor resultado na educação básica93. A revista destacou o que eles 

chamaram de “quatro lições básicas” para obter ótimos resultados nos testes: 

primeira, selecionar sempre os considerados melhores professores; segunda, cuidar 

da formação docente; terceiro, não deixar nenhum educando em situação de 

desvantagem em relação ao desempenho dos colegas e, quarto, preparar grandes 

gestores para as escolas de educação básica. A repercussão dessa matéria foi grande 

e esteve presente tanto na mídia nacional como no II Congresso Ibero-Americano de 

Política e Administração da Educação, realizado em abril de 2011, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), no Brasil. 

Ainda de maneira comparativa, o relatório do BM de 1999 afirmou a existência 

de três tipos de sistemas educacionais no mundo94: sistemas avançados (países da 

OCDE, leste da Ásia e do Oriente Médio); sistemas reformados (países do leste 

europeu e das antigas repúblicas soviéticas); sistemas emergentes (América Latina, 

Ásia e África do Norte) e sistemas subdesenvolvidos (África Subsaariana e alguns 

países da Ásia do Sul). De acordo com essa classificação, o Brasil é possuidor de um 

“sistema emergente”, com alta taxa de escolarização, alto crescimento do setor 

privado e com serviços de baixa qualidade. Segundo Akkari citando Lessard, Brassard 

e Lucignan (2011), o que está acontecendo com a globalização das políticas 

educacionais para a educação básica em vários países do mundo é que o Estado 

nacional não tem se retirado da educação pública, mas está sendo atribuído um 

novo papel para ele no campo das  políticas educacionais:  “[...] o Estado regulador e 

93 Revista Nova Escola, edição especial, Editora Abril Cultural, Fundação Victor Civita, São Paulo, out . 2008.  
94 Segundo Soares (1996), o BM vem dando ênfase especial à educação, vista não apenas como instrumento de 

redução da pobreza, mas principalmente como fator essencial para a formação de “capital humano” adequado ao 

novo padrão de acumulação (p. 30) (SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: Políticas e Reformas. O Banco 

Mundial e as políticas educacionais. Lívia De Tomasi, Miriam Jorge Warde e Sérgio Haddad (Orgs.). São Paulo: 

Cortez/Ação Educativa, 1996, p. 15-40).  
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avaliador que define as grandes orientações e metas a atingir e coloca em prática 

um sistema de monitoramento e avaliação do cumprimento dos resultados 

desejados” (p. 19).  

A adoção de práticas que obtém informações estatísticas, considerada 

evidence basead policy, vem fornecendo informações para a ação política 

governativa, apontadas e analisadas pela expertise dos técnicos como 

imprescindíveis, para a comparação internacional de performances na perspectiva do 

projeto político neoliberal95. A ação tem reconfigurado a regulação do campo das 

políticas públicas para a educação básica, institucionalizando um modo de 

governação que tem limitado e até impedido o debate sobre temas educacionais 

significativos, bem como a participação da comunidade escolar em processos 

decisórios. Um modo de governação controlado pelos técnicos que fundamentaram 

as suas proposições em dimensões mensuráveis, comparativas e avaliativas da 

educação. Essa “política dos técnicos” tem contribuído também para a despolitização 

do debate sobre os diferentes projetos políticos que estão em disputa, no caso desta 

pesquisa, no campo educacional, afastando os mais interessados pela política 

educacional (profissionais da educação, pais ou responsáveis e educandos) ou 

colocando-os numa condição de submissão e incompreensão da linguagem dos 

técnicos.  

Outra consequência direta desse modo de regulação foi a alusão à chamada 

crise da escola pública brasileira com a acusação de incompetência em função de não 

poder cumprir o seu papel de adaptação dos educandos à economia e à performance 

competitiva, que foi colocado no centro da sua missão para o atendimento das novas 

exigências da “economia do conhecimento” pelo pensamento neoliberal. A 

responsabilização, mediante a lógica de resultados por meio da avaliação a posteriori 

com indicadores de desempenho para as políticas públicas, vem sendo utilizada em 

países que implantaram a governação neoliberal, como a Inglaterra e os Estados 

Unidos. Essa chamada “responsabilização por competência administrada” significou 

que a competência a ser atingida, segundo índices e metas contratuais entre o órgão 

governamental central enquanto uma agência reguladora e os prestadores de 

serviços públicos, permitiria que os técnicos  pudessem  penalizar,  recompensar  ou 

95 Segundo Fernandes, Scaff e Oliveira (2013), os  testes padronizados para educandos em escolas dos EUA estão 

levando à punição de professores, que são contratados pela escola e responsabilizados pelos resultados deles, 

podendo ser demitidos em caso de sucessivos resultados negativos dos educandos. 
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procurar corrigir as ações dos considerados provedores responsáveis. Para o caso 

da escola pública de educação básica, a responsabilização exigida não coube 

diretamente a ela, com a qualificação e a inserção do educando no mercado de 

trabalho, como vem sendo criticado pelos defensores do projeto neoliberal para a 

educação básica. Essas críticas também se identificaram com pressões e 

orientações das agências multilaterais para a definição das políticas educacionais 

dos Estados nacionais, que não seriam capazes de implementar um conjunto de 

medidas como foram exatamente pensadas, posto que uma política pública é a 

expressão de embates entre interpretações diversas sobre as condições necessárias 

para efetivá-las. Ou seja, mesmo com a existência de diretrizes internacionais, não 

quer dizer que essas farão parte totalmente dos sistemas educacionais e das 

escolas de educação básica, como é analisado para o caso brasileiro nesta 

pesquisa. 

Em outra perspectiva, segundo Dale (2004) e Akkari (2011), a 

influência externa às políticas educacionais foi tão significativa que há a 

possibilidade de afirmar que os Estados nacionais poderiam não mais controlar as 

suas políticas e estariam se tornando obsoletos ao obedecer ao que lhes são 

impostos. Entretanto, o  argumento da obsolescência do Estado nacional, em meu 

entender, não é aceitável uma vez que o processo de globalização também tem 

produzido inúmeras tensões entre as diretrizes internacionais e as políticas 

nacionais de educação, tornando difícil o equilíbrio entre a realidade educacional e o 

total   atingimento   dos  imperativos  internacionais  (globais).  Inclusive,  pelo  que  foi 

afirmado sobre a crise e o não atendimento às demandas do mercado por parte da 

escola, ficou evidenciado que a escola pública de educação básica, especialmente 

no Brasil, não está cumprindo exatamente com o novo papel atribuído pela AGEE no 

atual contexto da globalização hegemônica.   

A primeira tensão entre a AGEE e as políticas educacionais nacionais foi atingir 

as metas almejadas nos exames internacionais, uma vez que a infraestrutura e a 

organização técnica das escolas de educação básica são bem distintas dos Estados 

hegemônicos, o que não vem correspondendo à realidade da maioria dos países do 

mundo, principalmente, para os países da América Latina. Segundo Saviani (2013), 

ao analisar as condições de funcionamento das escolas públicas de educação básica 

brasileira, tem-se constatado uma série de problemas e limitações: 
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Precariedade na infraestrutura e nos equipamentos das escolas, na 
formação de professores, nas condições de exercício docente, nos 
baixos salários; em suma, na desídia [tendência a se esquivar de 
qualquer esforço físico e moral] da autoridade em assumir, na prática, 
a prioridade conferida à educação no texto da Constituição, nas leis 
complementares, assim como no discurso que se tornou hegemônico 
entre os políticos e os empresários e em todos os setores que 
compõem a sociedade. Na verdade, este discurso valorizador da 
educação convive, contraditoriamente, com uma visão que enfraquece 
o papel do Estado em benefício dos mecanismos de mercado
negando, na prática, o enunciado constitucional da educação como 
direito de todos e dever do Estado. (p. 221) 

O “discurso valorizador da educação” tem convivido contraditoriamente com 

posicionamentos públicos dos defensores do projeto neoliberal para a educação 

básica, em escala nacional e global, bem como se tornou lugar comum em 

manifestações de representantes dos Estados hegemônicos ou das organizações 

internacionais mais poderosas na tentativa de impor uma agenda global para a 

educação e provocar o afastamento da educação básica da raiz humanista e do 

potencial de desenvolvimento da criticidade do educando. Esses posicionamentos 

podem ser identificados com dois grandes objetivos, a saber: qualificação de pessoas 

para o exercício de funções no interior do mercado globalizado, que tem 

responsabilizado as pessoas desempregadas por serem “pouco educadas e aptas 

para o mercado de trabalho”, e melhorar as condições de integração de consumidores 

ao mercado mundial.  

A segunda tensão refere-se à centralidade das políticas educacionais no 

governo nacional de países semiperiféricos emergentes, como é o caso do Brasil, que 

tem coordenado a política nacional de educação articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais, conforme o artigo 8º, 1§, da LDB (BRASIL, 2014a). 

A centralidade tem convivido, contraditoriamente, com a autonomia dos entes 

federados, segundo as incumbências determinadas nessa lei, garantindo tanto o 

desenvolvimento de experiências contra-hegemônicas inovadoras, bem como a 

manutenção de práticas de recentralização por meio da municipalização, que foram 

identificadas com orientações e imposições da AGEE. Uma descentralização que tem 

promovido o aumento da participação de setores e segmentos da sociedade civil no 

campo das políticas educacionais e o aumento do setor privado em diferentes níveis 
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da educação básica e também no ensino superior. Segundo Sousa (2012), essa 

descentração e a “autonomia inventada” possuem as seguintes características: 

Neste sentido, as políticas educacionais de corte neoliberal também 
se concentraram na descentralização como estratégia para o sistema 
educacional superar os índices de baixo rendimento que vinha 
apresentando. Entrementes, ainda escudada sob o nome de 
autonomia. Esse tipo de descentralização não significa uma efetiva 
distribuição do poder, mas sim uma delegação de tarefas e atribuições 
que na verdade, deveria ser chamada de desconcentração. Tal 
delegação possui um agravante: ela é desacompanhada dos recursos 
necessários para que as tarefas e atribuições sejam cumpridas de 
modo satisfatório. (p. 95)  

A descentralização educacional tem sido uma tendência cada vez mais 

generalizada no mundo, nas últimas décadas, sendo definida como delegação formal 

da autoridade ou da responsabilidade decisória em níveis hierárquicos inferiores, nos 

quais foram sendo deslocados aos sistemas educacionais e às escolas. Essa 

descentralização tem a ver com alguns fatores, em especial: perda de credibilidade 

do planejamento central das políticas públicas, crise fiscal, maior atenção à obrigação 

de resultados, prestação de contas (educational accountability), desenvolvimento de 

políticas neoliberais e a redução do papel do Estado. Uma redução identificada como 

parte da crise de legitimidade do próprio Estado nacional, mas trazendo vantagens 

para a cooperação internacional por meio de “programas de várias agências de 

cooperação bilateral e multilateral que se concentraram sobre a ‘capacitação’ dos 

agentes locais para assumir as tarefas que lhes forem atribuídas pela 

descentralização” (AKKARI, 2011, p. 40).  

As vantagens foram viabilizadas, em parte, segundo Shiroma (2011), com a 

utilização de redes sociais enquanto um conjunto de instituições e pessoas, como 

apareceu no documento “Marco da Ação de Educação para Todos” (2000), elaborado 

em Dakar, Senegal, enquanto um compromisso coletivo para a ação e incentivo à 

participação de novos sujeitos sociais e instâncias para além do Estado nacional, no 

sentido de assegurar que os objetivos e as metas do “Educação para Todos” sejam 

alcançados e mantidos.  

Um exemplo desse compromisso mundial foi a chamada rede do Programa 

Regional da Reforma Educativa na América Latina (PREAL), criado em 1996 e 

aprovado pelos ministros da educação de várias nações, entre elas, o Brasil, em 

novembro de 2002, na cidade de Havana, em Cuba, com a previsão de término para 
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201596. Segundo o documento, o projeto propõe mudanças substantivas nas políticas 

públicas para tornar efetiva a proposta de “Educação para Todos” e atender às 

chamadas “demandas de desenvolvimento humano da região no século XXI” (2002, 

p. 03). A rede, segundo Santos (2004), teve como principal objetivo contribuir para a

melhoria da qualidade e para a igualdade da educação, mediante a promoção de 

debates sobre temas de política e reformas educacionais, a identificação e difusão de 

boas práticas e a avaliação e monitoramento do progresso na educação básica. Para 

isso, a rede tem procurado disseminar valores, diretrizes, orientações e conceitos, 

atuando sobre legisladores, gestores e formadores de opinião, tendo, portanto, papel 

destacado na propagação de diretrizes internacionais por meio de organizações não 

governamentais regionais e municipais.     

A rede também propôs influenciar o desenho de políticas públicas por meio da 

divulgação de novas ideias e da criação de bases de acordo intelectual e técnico, 

contando com o apoio da United States Agency International Development (USAID), 

Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), BM, Fundação General Eletric, 

entre outros. Essa rede tem atuado em vários municípios de estados brasileiros, 

estabelecendo vínculos com órgãos públicos e entidades nacionais, tais como: 

Conselho Nacional de Educação (CNE), INEP e parcerias com a União Nacional de 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)97 e Conselho Nacional de Secretários 

da Educação (CONSED) (SHIROMA, 2011). Com isso, não houve somente 

“pressões” e “orientações” das agências multilaterais e dos Estados hegemônicos 

para os “tomadores de decisão”, mas a defesa, o apoio e a recepção por instituições 

nacionais, organizações e governos também interessados diretamente na 

implantação da AGEE no Brasil.  

Outro exemplo emblemático e difundido pelos meios de comunicação no Brasil 

tem a ver com a atuação do conhecido Instituto Airton Senna (IAS) que, conforme 

Caetano e Peroni (2012)98, tem conformado uma verdadeira rede de relações 

96 UNESCO. Proyecto Regional de Educación para América Latina y El Caribe - Primera Reunión 

Intergubernamental - Informe Final. Habana, Cuba, 2002. Disponível em: http://www.unesco.cl/port/prelac 

/focoest/2.act. Acesso em: 20 out. 2014. 
97 Segundo o seu site oficial, A UNDIME é uma associação civil sem fins lucrativos constituída desde 1986, que 

coordena toda a rede de participação de seus membros e seccionais, dando destaque às ações que tenham por 

objetivo central a formulação de políticas educacionais, ao mesmo tempo em que procura articular, mobilizar e 

integrar os dirigentes municipais de educação para contribuir na defensa de uma educação pública com qualidade 

social. Disponível em: http://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime/.Acesso em: 15 set. 2014. 
98 CAETANO, Maria Raquel; PERONI, Vera Maria. Redefinições do papel do Estado: terceira via, novo 

desenvolvimentismo e as parceiras público-privada na educação. IX ANPED SUL - Seminário de pesquisa em 

educação da região Sul (2012). Universidade de Caxias do Sul/RS, p. 1-17. Disponível em:  

http://www.unesco.cl/port/prelac
http://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime/.Acesso
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envolvendo inúmeras pessoas, organizações e empresas, com um posicionamento 

muito objetivo sobre a situação da educação básica brasileira, como foi afirmado em 

fevereiro de 2012 pela presidente desta entidade, Viviane Senna, na 16ª reunião 

ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão de assessoria 

da presidência da república em políticas públicas, no Governo Lula, que também 

defendeu uma forma empresariada de gestão da escola pública brasileira para 

melhorar os índices educacionais: “a análise da baixa qualidade em nosso sistema de 

ensino, nos três níveis de governo, revela que o maior problema não é a falta de 

recursos, mas a falta de boa gestão e eficiência na sua aplicação” (p. 11). Como 

solução para esse diagnóstico, segundo o IAS, foram criados programas específicos 

(Se liga, Acelera, Circuito Campeão, Escola Campeã e Fórmula da Vitória), com 

empresas privadas que fizeram financiamentos e doações (Bradesco, Nestlé, 

Credicard, Itautec, Suzano, Instituto Coca-Cola entre outras), além do apoio para a 

implantação pelas secretarias municipais de educação e pelo próprio MEC, incluindo 

órgãos como a UNESCO, o CONSED e a UNDIME.   

Um dos principais problemas relacionados também à descentralização das 

políticas educacionais do Estado nacional tinha a ver com a falta de pesquisas que 

comprovassem a melhoria do desempenho educacional dos educandos com a 

implantação desse processo, o que poderia incluir uma análise sobre a preparação 

das instituições locais para assumirem novas responsabilidades, especialmente, 

coordenar as atividades educativas entre os níveis nacionais e regionais, sendo essa 

incapacidade muitas vezes atribuída às instituições municipais (DUTERCQ apud 

AKKARI, 2011). Outro problema extremamente sério foram as desigualdades locais e 

regionais para o processo de descentralização pela falta de recursos materiais e 

financeiros, tanto em estados como em municípios brasileiros. Além desses 

problemas, a falta de controle social efetivo pela população municipal e o 

desconhecimento técnico das equipes dos governos municipais dificultaram bastante 

o processo de descentralização democrática.

A terceira tensão, ainda mais decisiva, diz respeito às novas exigências para o 

desenvolvimento do trabalho escolar na procura do atingimento de resultados e às 

condições salariais dos profissionais da educação básica, especialmente, daqueles 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1015/972. Acesso em: 25 mai. 

2015. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1015/972
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que trabalhavam em escolas públicas. Esse reconhecimento ficou contemplado, 

posteriormente, com a aprovação de legislação específica que garantiu um plano de 

carreira específico, condizente com a importância social da atividade docente99. As 

condições de trabalho foram também comparadas e revelaram, naquele contexto, que 

os resultados do desempenho dos educandos não eram explicados somente pelo 

reducionismo pedagógico da sala de aula, na relação 

professor/educando/conhecimento, mas de um conjunto de fatores combinados que 

“produziram” os considerados resultados da escola pública de educação básica no 

Brasil. Nesse sentido, o comparativismo avaliador também trouxe algumas 

contribuições positivas para a educação básica: a partilha mundial de conhecimentos 

e competências necessárias às evoluções múltiplas em diferentes níveis, a busca da 

harmonia e da aceitação da diversidade cultural entre os países e regiões, as 

condições de trabalho da educação pelo mundo, incentivos às comunicações 

(interações por vias múltiplas) e às contribuições multiculturais em diferentes níveis 

entre os países.  

Os impactos considerados positivos não eram um fim em si mesmo nem 

produziram resultados isoladamente, mas poderiam provocar discussões e promover 

ações para contribuir no aprimoramento do projeto educacional dos sistemas 

educacionais no mundo, uma vez que a construção das políticas educacionais poderia 

ser definida a partir de um exercício autêntico de soberania dos países, ao mesmo 

tempo em que o processo de sua elaboração, aplicação, monitoramento e avaliação 

poderiam seguir os fundamentos e as práticas sociais do projeto político democrático-

participativo. Com isso, entendo que as experiências mais significativas que fossem 

construídas segundo esse projeto não deveriam ser desperdiçadas, mas divulgadas 

em escala mundial para que pudessem servir para a conquista de uma educação 

básica de qualidade nos diferentes países.  

99 No Brasil, com a aprovação da Lei n. 11.738, em julho de 2008, que regulamentou a alínea “e” do inciso III 

do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi instituído o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com a garantia do salário nacional básico 

para esses profissionais. Em 2014, com a Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, foi aprovado o II Plano Nacional 

de Educação que instituiu definitivamente, na “Meta 18” deste plano, a obrigatoriedade de planos de carreira para 

os profissionais da educação básica em todos os sistemas de ensino do país: “assegurar, no prazo de 2 (dois) anos 

, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de t odos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da 

Constituição Federal” (BRASIL, 2014).  



106 

Como parte do processo de imposição da AGEE para os Estados nacionais, no 

ajuste estrutural para reformas desses, no Brasil, a formalização legal ao Direito da 

população a uma educação com qualidade social foi consagrado no texto da LDB/96 

(BRASIL, 2014a), resultante de um longo embate entre entidades representativas dos 

profissionais da educação e os defensores de uma legislação minimalista, não 

regulatória e relativizadora do dever precípuo do Estado pela educação básica, sendo 

incluída a família como também responsável.  

3.2 Democratização, regulação e recentralização no campo das políticas 

públicas para a educação básica no Brasil 

3.2.1 Conquistas formais para a educação básica na CF/88 

No processo de transição democrática incompleta no Brasil, a partir dos anos 

80 do século passado, houve um intenso movimento de educadores para a efetivação 

do direito a uma educação básica de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. 

Nesse processo, surgiram importantes entidades como o Centro de Estudos de 

Educação e Sociedade (CEDES), ANPED e a ANDES e, especialmente, o Fórum em 

Defesa da Escola Pública (SANTOS, 2012)100. 

O Fórum surgiu de um movimento vinculado às Conferências Brasileiras de 

Educação (CBEs), que lutou pela redemocratização do país e a democratização da 

educação brasileira, voltando-se para a análise e formulação de políticas públicas em 

educação, com o objetivo maior de influenciar, direcionar e definir o conteúdo do 

capítulo sobre a educação na CF/88 (BRASIL, 2014). Como resultado dessa presença 

e pressão no processo constituinte (1986-1988), foram conquistados avanços 

anotados no texto constitucional, destacando-se: o princípio da gestão democrática, a 

educação como Direito social, a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino 

médio e a vinculação dos percentuais orçamentários destinados à educação pelos 

entes federados. É importante destacar que na IV CBE, realizada na cidade de 

Goiânia, no estado de Goiás, em 1986, cuja temática foi “Educação e Constituinte”, 

100 SANTOS, Magda. A abordagem das políticas públicas educacionais para além da relação Estado e sociedade. 

IX ANPED SUL - Seminário de pesquisa em educação da região Sul (2012). Universidade de Caxias do 

Sul/RS, p. 1-16. Disponível em:  http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper 

/viewFile/2046 /147. Acesso em: 25 ago. 2013.  

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsu


107 

foi produzindo um importante documento denominado “Carta de Goiânia”101, que 

reuniu vinte e um princípios sobre sociedade, Estado e educação e influenciou 

diretamente o debate constitucional. Dos avanços citados, considero, para esta 

pesquisa, como sendo os princípios mais importantes à gestão democrática, o direito 

de todos à educação e o dever do Estado na oferta da educação escolar pública, 

gratuita, de qualidade e laica102.  

Com a promulgação da CF/88 (BRASIL, 2014), surgiu um novo arcabouço 

jurídico por meio do Título “Dos Direitos e Garantias Individuais”, que ampliou o 

espaço para o exercício da cidadania, eliminando certos limites para a organização 

popular e reconhecendo novos sujeitos de direitos. O artigo 204, inciso II, dessa 

constituição previu a participação da população como nenhuma outra constituição 

fizera, por meio de organizações representativas, na formulação de políticas e no 

controle de ações em todos os níveis. No artigo 194, em seu inciso VII, assegurou-se 

também a participação da comunidade na gestão das políticas sociais (saúde, 

previdência e assistência social).  

A ampliação do exercício da cidadania, de acordo com as novas garantias 

legais, contribuiu para a consolidação de conquistas das forças políticas progressistas 

que, naquele contexto, conseguiriam fazer avançar a nova ordem legal, nos limites 

dos embates e acordos então estabelecidos, com o fortalecimento dos governos 

subnacionais e infranacionais, apesar da diminuição dos Direitos sociais como 

resposta conservadora às crises do capitalismo no final do século XX. As conquistas 

eram relacionadas ao atendimento parcial de reivindicações das entidades 

identificadas com a luta pela democracia, incorporadas no aparato legal, mas com 

limitações nas práticas de gestão dos sistemas educacionais e redes de ensino, das 

escolas e dos espaços de sala de aula, revelando um distanciamento entre a 

101 ANDE; ANPED; CEDES. Carta de Goiânia, 5 de setembro de 1986. Anais da IV CBE. Tomo 2. São Paulo: 

Cortez, 1988, p. 1238-1244.  
102 As CBEs oportunizaram um nível de atuação que garantiu a participação mais objetiva no processo constituinte 

de várias organizações representativas dos profissionais da educação do país. A realização da V CBE em 1988, 

em Brasília, consolidou a proposta de criação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte, 

que foi criado em 1989. Um espaço de articulação dos poderes Executivo e Legislativo e da sociedade brasileira, 

representados respectivamente pelo MEC, os partidos políticos e os movimentos sociais do campo da educação. 

Esse movimento foi desenvolvido até o início de 1995, quando o novo governo eleito provocou a ruptura desse 

espaço público com a imposição de um novo projeto de LDB, desconsiderando o projeto conhecido como “Projeto 

Jorge Hage” (LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: texto aprovado pela Comissão de 

Educação e Cultura e Desporto da CD com comentários de Dermeval Saviani, Jacques Velloso, Jorge Hage, Sofia 

Lerche Vieira. São Paulo: Editora Cortez, 1990).  
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proposição e a materialização de procedimentos da democracia participativa almejada 

pelos setores progressista naquele contexto.  

Para os objetivos desta pesquisa, o avanço constitucional para a garantia da 

gestão democrática enquanto princípio para a educação pública, previsto no artigo 

206, inciso VII, assumindo uma “forte conotação política” da transição de governo 

militar para um governo democrático formal, que ampliaria os espaços de participação 

dos diversos segmentos da sociedade na tomada de decisões acerca das políticas 

públicas para a educação, tanto nos âmbitos nacional e subnacionais como 

infranacionais, estabelecendo como objetivo para a educação o pleno 

desenvolvimento da pessoa, direito do cidadão e dever do Estado, conforme o artigo 

205, CF/88 (BRASIL, 2014).  

Na legislação infraconstitucional, o princípio da gestão democrática foi 

ampliado e definido para a gestão propriamente dita de cada sistema e rede de ensino 

do país, bem como para a gestão da própria escola pública municipal. Na lei orgânica 

da educação do Brasil, o princípio da gestão democrática do ensino público irá constar 

no artigo 3º, inciso VII, na forma dessa lei e da legislação específica dos sistemas de 

ensino, e no artigo 14, com a seguinte redação: “Os sistemas de ensino definirão as 

normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da escolar; II 

- participação da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes”. 

Esse princípio também foi estendido para as escolas, conforme estabeleceu o artigo 

15: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integra progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e 

de gestão financeira, observando as normas gerais do direito financeiro público” 

(BRASIL, 2014a). Na afirmação desse princípio, no I Plano Nacional de Educação 

(PNE), especificamente no subitem “objetivos e metas” do item “Financiamento e 

gestão”, também foram anotadas inúmeras proposições que contribuem diretamente 

para a construção de uma gestão democrática nas escolas públicas, destacando-se: 

a colaboração entre as redes e sistemas de ensino municipais; a criação de conselhos 

municipais de educação e a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e 

ampliação da autonomia financeira, por meio do repasse de recursos diretamente às 

escolas para pequenas despesas de manutenção e cumprimento de sua proposta 

pedagógica (BRASIL, 2001). 
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Às garantias formais se somaram também as políticas educacionais específicas 

do governo nacional, como foi o caso do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(MEC, 2008) do Governo Lula, analisado nesta pesquisa, que permitiu que os 

governos subnacionais e infranacionais pudessem definir, segundo interesses e 

objetivos hegemônicos, como seria a forma de gestão democrática e o nível de 

participação da sociedade na educação pública municipal. Segundo Fernandes, 

Scaff e Oliveira (2013): 

Tal delegação permitiu que as unidades subnacionais construíssem 
políticas de gestão de sistemas e de unidades escolares 
extremamente diversas, no período que se estende de 1988 até o 
presente [2013]. De fato, encontram-se, nos estados e municípios do 
país, desde aqueles que imprimiram, por meio da política educacional, 
instrumentos de democratização nas relações entre a população e a 
escola e de seu entorno como, por exemplo, eleições de diretores, 
eleições de colegiados e/ou conselhos escolares (PARO, 1996), 
construção coletiva do projeto político pedagógico da escola (VEIGA, 
1997), até aqueles em que, ainda no tempo presente, o provimento do 
cargo de direção da escola é exclusivamente ato do chefe do 
executivo, bem como as decisões em âmbito escolar são tão somente 
emanadas dos sistemas de ensino e, ainda, quando há projeto político 
pedagógico, este é resultado, apenas, daquela tarefa exigida pela 
burocracia institucional. Obviamente que, em cada uma das esferas 
subnacionais, tais processos de políticas de gestão educacional 
estiveram condicionados tanto pelos partidos políticos que conduziram 
a administração pública no período em tela, quanto pela organização 
dos trabalhadores em educação. Por isto mesmo, em muitas delas, se 
observou a continuidade e rupturas em relação aos processos de 
democratização da educação. (p. 331) 

De forma muito evidente, o Estado nacional passou a ter a responsabilidade de 

prover os meios para que o referido Direito se efetivasse por meio de políticas 

públicas, eixo organizador da atividade estatal, que se tornaram os principais 

instrumentos para que as determinações constitucionais e legais se transformassem 

em utilidades aos governados. Para isso, as propostas programáticas foram ligadas 

diretamente ao Estado e têm determinado como os recursos devem ser utilizados 

para o benefício de seus cidadãos. Da mesma forma, como o dinheiro, sob a forma 

de impostos, deveria ser acumulado e investido e, no final desse processo, ser feita 

a prestação das contas públicas segundo a legislação vigente. Segundo Moreira 

(2011): 
A autonomia resultante do que a lei define permite que o Poder 
Público, além de atuar coerentemente com o princípio da legalidade, 
efetive políticas públicas com presteza, perfeição e rendimento 
funcional, exigindo resultados positivos para o serviço público 
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(MEIRELLES, 2007). Resultados que são consequências diretas da 
possibilidade de fato e de direito de escolha, que são próximos aos 
próprios objetivos do texto legal. Dessa forma, a definição das políticas 
públicas, que pode ter ou não a interferência da população e a inclusão 
das suas demandas, deveria ser realizada a partir de um profundo 
diagnóstico da realidade social. Essas providências devem ser 
tomadas segundo as possibilidades orçamentárias reais, por meio de 
uma fórmula eficaz de controle, pois coloca frente a frente às despesas 
e as receitas. (p. 3)  

Nesse processo, o texto constitucional avançou em inúmeros temas e 

reivindicações dos setores progressistas, no Brasil, mas muitos dos direitos 

conquistados não foram concretizados, uma vez que os governantes eleitos na 

sequência à aprovação da CF/88 (BRASIL, 2014), Collor de Mello (1990-1992) e FHC 

(1995-2002), realizaram inúmeras reformas do texto constitucional para atender às 

novas exigências do momento do capitalismo mundial, além de que a maioria dos 

governantes de outros entes federados afirmou não ter recursos suficientes para 

colocar em prática o que determinava o próprio texto constitucional.  

O argumento da insuficiência de recursos financeiros para o atingimento dos 

Direitos sociais pode ser considerado, em parte, como algo verdadeiro, em função das 

limitações orçamentárias serem mencionadas pela maioria dos governantes 

brasileiros frente às demandas de setores e segmentos da sociedade, inclusive com 

manifestações públicas da necessidade de mais recursos financeiros para novos 

investimentos em áreas que se identificaram com o campo dos Direitos sociais (saúde, 

educação, moradia, etc.)103. Mesmo assim, também entendo que esses obstáculos 

devam ser superados na busca da efetivação dos Direitos sociais a partir do que 

definiu a própria CF/88 (BRASIL, 2014), sem o adiamento na concretização desses 

direitos104.  

103 No controle do processo orçamentário do Estado, a Lei nº. 101/2000 inseriu novos mecanismos  de restrição 

orçamentária, gerando novas responsabilidades para os administradores quanto à elaboração e execução do 

orçamento (BRASIL, 2000). O que também trouxe novos desafios, uma vez que as demandas sociais foram 

proporcionalmente maiores do que a capacidade de atendimento pela administração pública, limitando e 

restringindo o atendimento da prestação exigida. Como consequência direta, como afirmei em texto apresentado 

em simpósio da ANPAE (2011), “mesmo com as diferentes formas de controles social e judicial das políticas 

públicas, a execução orçamentária pode ser limitadora da capacidade do atendimento ao exercício dos direitos 

fundamentais. O que pode levar o Poder Judiciário a usar da razoabilidade na avaliação das possibilidades efetivas 

de utilização dos recursos financeiros disponíveis para investimento, fixando prazos compatíveis para a execução 

orçamentária” (MOREIRA, 2011, p. 3). 
104 Concordo com o catedrático português Canotilho (2000), da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

em Portugal, quando afirmou que não admite como justificativa para o não cumprimento dos direitos sociais a 

alegação de que a sua efetivação só se realizará se os cofres públicos assim o permitirem Para o caso brasileiro, os 

direitos fundamentais sociais, consagrados em normas da CF/88, dispõem de vinculação normativa constitucional, 

e, como também afirmou esse professor: “as normas garantidoras de direitos sociais devem servir de parâmetro de 
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Como parte dos problemas das limitações orçamentárias, os dirigentes dos 

governos subnacionais e infranacionais têm enfrentado desafios que ultrapassam o 

período do seu governo, uma vez que a efetivação dos direitos não se dá de uma hora 

para outra, mas em uma luta permanente para atingi-lo o mais breve possível, 

podendo até demorar alguns anos ou décadas, desde que a luta pela sua 

implementação seja iniciada e planejada para acontecer com a participação social nos 

processos decisórios. Para isso, também tem sido utilizado o controle institucional do 

próprio Estado sobre as suas atividades, por meio de instâncias envolvidas no controle 

dos recursos públicos da União alocados no setor de educação: Tribunal de Contas 

da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU)105 e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) do MEC. É importante salientar que essa 

forma de controle viabilizou a accountability em ações públicas e pode prevenir ou até 

diminuir as possiblidades de corrupção e contribuir para a promoção de resultados 

positivos para o campo das políticas públicas no país e, consequentemente, para o 

estabelecimento de melhores condições de efetivação do direito à educação pública 

com qualidade social106.   

Outro aspecto relevante que está em causa seria a aceitação pura e 

simplesmente de que os conflitos sociais poderiam ser resolvidos totalmente por 

meio de leis escritas. Esse mito poderia gerar confusões para a compreensão da 

relação dialética entre o campo do Direito e a realidade social, tanto em nível global 

como nacional, pois há múltiplas influências e determinações entre ambos. Até 

porque, não é mais possível pensar o sistema legal  de um país cujas implicações se 

controle judicial, quando esteja em causa a apreciação da constitucionalidade de medidas legais ou regulamentares 

restritivas destes direito” (p. 481) (CANOTILHO, José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 

7. ed. Coimbra/Portugal: Almedina, 2000, p. 481 e 482).
105 Segundo a Controladoria Geral da União (CGU), “controlar significa verificar se a realização de uma 

determinada atividade não se desvia dos objetivos e das normas e princípios que a regem. Na Administração 

Pública, o ato de controlar possui significado similar, na medida em que pressupõe examinar se a atividade 

governamental atendeu à finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público” 

(CGU, 2012, p. 16).
106 Utilizo o conceito de qualidade social da educação segundo o que estabeleceu o documento “Uma escola do 

Tamanho do Brasil” (PT, 2002): “A qualidade social traduz-se na oferta de educação escolar e de outras 

modalidades de formação para todos, com padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da 

população. Tem como consequência a inclusão social, por meio da qual todos os brasileiros se tornam aptos ao 

questionamento, à problematização, à tomada de decisões, buscando soluções coletivas possíveis e necessárias à 

resolução dos problemas de cada um e da comunidade em que se vive e trabalha. Quem define tal qualidade é a 

comunidade escolar, são os especialistas e estudiosos, os trabalhadores, enfim, toda a sociedade envolvida no 

processo formativo. É exatamente a prática da construção coletiva que nos tem diferenciado de outros governos, 

especialmente do atual governo federal e de seus conceitos utilitaristas. A qualidade social da educação pressupõe 

uma organização curricular baseada na interdisciplinaridade, participação e competência técnico -política. A 

prática social e a experiência de vida dos alunos devem ser incluídas, como elementos fundamentais, na 

organização do conhecimento e da cultura” (p. 8 e 9). 
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esgotam em sua fronteira, uma vez que a interconexão mundial tem obrigado os 

Estados nacionais a estabelecer acordos e compromissos bilaterais e internacionais 

principalmente no campo jurídico. Nessa compreensão mais ampla da relação entre 

o universo jurídico e os conflitos sociais, entendo que não se pode pensar na 

melhoria das condições de vida da sociedade em geral sem a materialização de 

avanços e conquistas sociais no campo jurídico. Dessa forma, reconheço que os 

avanços legais foram conquistas formais, que se desdobraram num formalismo e 

envolveu um conjunto de leis, decretos e outros códigos jurídicos, convivendo, 

muitas vezes, com fatos e práticas divergentes na vida real, evidenciando 

empiricamente a distância entre as leis da educação e a realidade escolar, entre a 

formulação e execução de políticas públicas educacionais, sendo imprescindível 

afirmar os Direitos sociais como garantias que podem ou não ser utilizadas e 

reivindicadas por diferentes segmentos da sociedade na concretização dos seus 

direitos sociais. Entretanto, concordo com Bobbio (1988), que o direito à educação 

está sendo considerado um Direito Social Fundamental e deveria ser tratado como 

prioridade na definição das políticas públicas dos Estados nacionais. Dessa forma, 

mesmo não existindo todos os meios econômico-financeiros para o atendimento 

desse direito com qualidade social, não exime a autoridade responsável pela busca 

permanente de soluções para resolver o seu não atendimento. Em caso de não 

haver provas e esclarecimentos devidos (explicitação de justo motivo aferível) do 

não atendimento adequado por parte da administração pública, os interessados 

diretamente (profissionais da educação, pais ou responsáveis e educandos) poderão 

agir em defesa do direito à educação com qualidade social, utilizando todos os 

instrumentos de proteção e garantias que a lei lhes faculta (MOREIRA, 2011).  

Ainda no campo das conquistas formais para a educação básica, surgidas nos 

debates que conduziram à aprovação da CF/88 (BRASIL, 2014), destaca-se o sentido 

da democratização da educação com a ampliação das formas de acesso à educação 

básica para aqueles que não tiveram possibilidade de atingir os graus mais elevados 

de ensino, com a promoção da definição de políticas que estariam voltadas “para 

todos”. Esse sentido “democratizante” estava diretamente relacionado com o 

reconhecimento dos representantes das forças políticas, os quais participaram 

diretamente do processo constituinte, que a grande parte da população brasileira não 

teve condições e as devidas orientações para ter acesso e usufruir dos Direitos de 

cidadania. Nesse contexto pós-constituição, também foram criadas novas condições 
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para que as forças políticas da considerada “esquerda”, na perspectiva de Santos 

(2002), “as que haviam saído da clandestinidade ou as que, entretanto, se tinham 

organizado - iniciassem experiências inovadoras de participação opular em governos 

municipais” (p. 16), realizassem experiências marcadas com a criação de novos 

espaços públicos de negociação de conflitos e debates coletivos sobre temas de 

interesse direto dos setores progressistas da sociedade. Como exemplo emblemático, 

o Governo Lula criou o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros

Municipais de Educação (Pró-Conselho)107 que, segundo o “Guia de Consulta” para 

conselheiros municipais de educação da Secretaria de Educação Básica (SEB) do 

MEC:   

A contribuição significativa da escola para a democratização da 
sociedade e para o exercício da democracia participativa fundamenta 
e exige a gestão democrática na escola. Nesse sentido, a forma de 
escolha dos dirigentes, a organização dos Conselhos Escolares e de 
toda a comunidade escolar para participar e fazer valer os seus direitos 
e deveres, democraticamente discutidos e definidos, é um exercício 
de democracia participativa. Assim, a escola pública contribuirá 
efetivamente para afirmar os interesses coletivos e construir um Brasil 
como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. 
(MEC/SEB, 2004a, p. 14)  

No Brasil, a democratização da gestão da escola de educação básica não é 

uma questão que se originou nas últimas décadas do século XX. A luta contra a 

centralização e o autoritarismo remonta ao início da história da formação do Estado 

brasileiro, passando pelos processos que permitiram a modernização capitalista, até 

as inúmeras conjunturas em que se instalaram os regimes de exceção. Uma luta que 

vai encontrar na descentralização política e administrativa, nos anos 80 e 90 do século 

passado, um mecanismo para viabilizar a gestão democrática da educação, como um 

verdadeiro antídoto ao que vigorou durante vinte e um anos de regime autoritário no 

país. Segundo Vieira (2011):  

Com a Emenda Constitucional nº. 14/96, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) (Lei nº. 9394/96) e Lei nº. 9424/94 que 
instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), cria-se a 
base jurídica sobre a qual se fortalecem os alicerces do poder local no 
campo educacional. (p. 128) 

107 Informações no site oficial do MEC sobre o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação - Pró-Conselho. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&view 

=article&id=251:pro-conselho-presentacao&catid=158:pro-conselho&Itemid=470. Acesso em: 15 ago. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&view%20=article&id=251:pro-conselho-presentacao&catid=158:pro-conselho&Itemid=470
http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&view%20=article&id=251:pro-conselho-presentacao&catid=158:pro-conselho&Itemid=470
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Nesse movimento de identificação da democratização com a descentralização, 

na chamada segunda vertente da descentralização administrativa do Estado, houve a 

conquista de uma nova relação entre os entes federados, uma vez que o Brasil passou 

a ser uma República Federativa formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, segundo o artigo 1º da CF/88 (BRASIL, 2014), deixando de 

existir a hierarquia entre os entes federados108, mas uma relação de cooperação, de 

acordo com os artigos 1º, §4º, inciso I, 6º, 18 e 23, com competências claramente 

definidas a partir do texto constitucional, conforme também estabeleceu o artigo 211: 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino”.  

Esse princípio representou a vontade de mudança e uma diretriz para o campo 

das políticas públicas, fundamentando-se na necessidade de promoção da formação 

de sujeitos sociais para o aprendizado da cultura política democrática e também para 

a participação nos processos decisórios. Para isso, a participação social tem sido 

imprescindível na formulação, no monitoramento, na avaliação da política educacional 

e na fiscalização de sua execução por meio de mecanismos institucionais, 

especialmente, com o trabalho de controle social109 dos conselhos municipais de 

educação, criados por leis municipais: Conselho da Alimentação Escolar (CAE), 

Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) (BRASIL, 2007b). Esses conselhos passaram a ter um 

significado muito especial na construção de uma gestão democrática da educação 

pública municipal:  

108 Segundo Saviani (2009), no texto elaborado a pedido da assessoria do MEC para servir de subsídio às discussões 

preparatórias da I Conferência Nacional de Educação (CONAE), “a definição clara da competência dos municípios  

para instituir os próprios sistemas de ensino flui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e não 

da Constituição Federal. Portanto, não parece procedente a posição daqueles que entendem que a LDB, ao tornar 

opcional a organização dos sistemas municipais de ensino, teria enfraquecido a norma constitucional, pois, em sua 

interpretação, a Constituição não apenas permite, mas teria determinado aos municípios a tarefa de organizar os 

próprios sistemas” (p. 13).  
109 Concordo com a perspectiva do CGU (2012) no qual o controle social foi entendido “[…] como a participação 

do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. 

Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e do fortalecimento da cidadania” (p. 16). O que 

corrobora o que está em causa, nesta pesquisa, a qual a existência do formalismo democrático não teria garantido 

totalmente a construção de uma sociedade plenamente democrática, mais livre e menos desigual. Mas, acima de 

tudo, há necessidade de valorizar o ensino e também o aprendizado dos valores democráticos que precisariam ser 

colocados permanentemente em prática enquanto orientadores de ações objetivas de interve nção pública para a 

defesa dos Direitos sociais.   
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[...] um elemento novo na cena política municipal que luta contra 
heranças políticas e culturas arcaicas, pautadas pelo tráfico de 
influências, mandonismo e assistencialismo. Não é possível 
estabelecer ainda um padrão único de comportamento para os 
conselhos. Há um ritmo pendular que ora pende para o lado do 
cumprimento burocrático de prazos e exigências dos outros níveis de 
poder e outro que, ora lutam efetivamente para a implementação de 
políticas. (TONELLA, 2006, p. 111)  

Do ponto de vista político e administrativo, houve a transferência parcial do 

poder de decisão centrado na União para os outros entes federados, gerando uma 

série de problemas em função de uma tradição centralizadora e autoritária, fundada 

no controle burocrático das relações de ensino e aprendizagem, estendendo-se até 

os órgãos centrais da administração dos sistemas escolares no Brasil e, a novas 

formas de gestão democráticas assumidas por alguns entes federativos e no interior 

de algumas escolas de educação básica.  

Outra mudança significativa foi a oferta de educação básica que passou a ser 

compartilhada pelos três níveis governamentais, com as definições específicas dos 

níveis e modalidades prioritários para cada um, sendo que a responsabilidade mais 

direta pela educação básica ficou com estados e municípios, tendo a obrigação de 

aplicar parte das suas receitas de impostos em educação, além de frações do salário-

educação110.   

O primeiro problema diz respeito à permanência da cultura política autoritária, 

tendo como característica a convivência com a forte hierarquização social e o não 

compartilhamento do poder de decidir dos governos com a sociedade em geral. Essa 

cultura política ainda estava presente no interior de várias administrações, para o caso 

dos níveis infranacionais, apesar de existirem algumas exceções com inúmeras 

formas de resistências à participação social em processos decisórios, com grande 

dificuldade de institucionalizar procedimentos da democracia participativa, em 

110 Segundo o site oficial do FNDE/MEC, o salário-educação é uma contribuição social prevista no artigo 212, 

§5º, da CF/88, regulamentada cronologicamente pela Lei nº. 9.424/96, seguida da Lei nº. 9.766/98, pelo Decreto

nº. 6003/2006 e pela Lei nº. 11.457/2007. “É calculada com base na alíquota de 2,5% sobre o valor total das 

remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as 

exceções legais, e é arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério 

da Fazenda (RFB/MF). São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e 

privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tal qualquer firma individual ou 

sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, sociedade de 

economia mista, empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, nos termos do 

§2º, artigo 173 da Constituição [...] Destina-se ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para o

financiamento da educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação especial, desde que 

vinculada à educação básica”. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/financiamento/salario-educacao/salario-

educacao-entendendo-o. Acesso em: 20 ago. 2014.  

http://www.fnde.gov.br/financiamento/salario-educacao/salario-educacao-entendendo-o
http://www.fnde.gov.br/financiamento/salario-educacao/salario-educacao-entendendo-o
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contextos marcados por relações de clientelismo111, pelos atendimentos corporativos 

e pela fragilidade das instituições políticas representativas. Como consequência 

direta, há o reforço do traço do personalismo político na administração pública, com a 

centralidade na figura do governante, que tem reafirmado o conceito do “governo de 

um só”, da vontade de uma só pessoa ou de um grupo restrito, frente aos interesses 

e às demandas da sociedade no campo educacional, podendo ser também definida 

pela manipulação direta do governante, de um ministro ou até de um (a) secretário (a) 

de educação no campo das políticas educacionais. Ou seja, mesmo a democratização 

representada como uma das maiores conquistas legais para a educação básica 

brasileira, houve muitas resistências e práticas que têm contrariado esses avanços. 

Segundo Cóssio, Hypólito e Dall’igna (2010):  

A gestão democrática é prevista como um dos princípios orientadores 
da educação brasileira para as instituições públicas, relacionando à 
educação como um direito público subjetivo e às incumbências das 
diferentes instâncias e níveis da organização da educação. Ao mesmo 
tempo em que parte das reivindicações dos atores identificados com 
a luta pela democracia foi incorporada no aparato legal, poucas 
mudanças são percebidas nas práticas de gestão das redes 
educacionais, das escolas e dos espaços de sala de aula, o que revela 
um distanciamento entre a proposição e a materialização da 
democracia. (p. 333-334)  

Na contramão dessa cultura autoritária, centralizadora e interventiva para a 

educação básica, vem sendo realizada a democratização descentralizada da gestão 

pública, que tem exigido atividades de formação voltadas para o desenvolvimento de 

cultura democrática entre os participantes. Esse trabalho de formação dos sujeitos 

sociais para assumir a descentralização como democratização das políticas públicas 

educacionais tem sido um processo dramático e necessário para a realização da 

aproximação e identificação efetivas entre as conquistas legais e as práticas sociais, 

uma vez que o formalismo existente não garantiu efetivamente a transformação e 

democratização do campo das políticas públicas para a educação básica. Para a 

111 Uma das principais práticas de clientelismo educacional era a escolha do diretor das escolas públicas pelos 

dirigentes municipais. Dos municípios assessorados e selecionados, nesta pesquisa, somente em um deles ocorreu 

eleições diretas para a escolha do diretor das escolas. Como afirmou Sousa (2012), “Tal forma de provisão da 

função de diretor, infelizmente ainda presente em muitas redes públicas de ensino, em muito obstaculiza a 

possibilidade da construção da autonomia da escola, por continuar a prática do clientelismo político, que, por sua 

vez, tem sintonia com o danoso fenômeno do patrimonialismo que ainda impregna a administração pública do 

nosso país, da esfera municipal à esfera federal. A partir desse processo o diretor escolar se torna, de certa forma, 

refém de quem o indicou e/ou nomeou e, assim, esta função é exercida nos parâmetros da subserviência, do 

servilismo” (p. 88). 
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descentralização democrática, os sujeitos sociais precisariam atuar no nível de 

decisão, ter mais conhecimentos, responsabilidade e preparo técnico.   

O segundo problema é bastante significativo e tem a ver com a 

descentralização, definida nos termos da CF/88 (BRASIL, 2014) e da LDB (BRASIL, 

2014a), que foi recepcionada pelos governos infranacionais, em contextos 

organizacionais complexos e, por essa razão, passíveis de sofrer influências de 

múltiplos fatores, especialmente, da cultura política hegemônica local. Assim, em 

termos gerais, é possível dividir em dois modelos de recepção da descentralização 

dependente, no Governo Lula (2003-2010), para o caso desta pesquisa:  

a) Municípios que mantiveram a antiga relação de subordinação com os órgãos dos

sistemas estaduais112: municípios que continuaram a seguir diretrizes desses 

sistemas, a exemplo dos municípios de Paula Freitas, Porto Vitória e União da Vitória, 

no sul do Paraná, com o mínimo de contato com a SEB do MEC, fornecendo somente 

informações para o sistema on-line Educacenso do INEP sobre quatro dimensões 

(escolas, educandos, profissionais escolares e turmas), por meio do Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação 

(SIMEC)113, em função de “razões pragmáticas de oportunidade financeira” de serem 

beneficiados por alguns programas do governo nacional e, atendendo a alguns 

pedidos pontuais de informações também feitos pelo MEC ou pela UNDIME. Segundo 

Saviani (2009):  

Do ponto de vista real, considerou as dificuldades técnicas e 
financeiras que muitos municípios teriam para organizar a curto ou 
mesmo a médio prazo os seus sistemas de ensino. É de se notar que 
o reconhecimento dessa limitação está expresso também no texto
constitucional quando, ao estabelecer no inciso VI do artigo 30 a 
competência inequívoca dos municípios de manter programas de 
educação pré-escolar e de ensino fundamental, acrescenta que isso 
será feito com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 
(p. 14)  

112 O artigo 8º e parágrafo único da LDB (BRASIL, 2014a) estabeleceram que: “Os municípios poderão optar, 

ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica”. 

Segundo Saviani (1999), em função das dificuldades técnicas e financeiras, a LDB permitiu que os municípios 

optassem por uma das três possibilidades: a) instituir o próprio sistema de ensino, b) integrar-se ao sistema estadual 

de ensino ou c) compor com o estado, no âmbito de seu território, um sistema único de educação básica. 
113 Segundo o site oficial, o SIMEC é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e 

monitoramento das propostas on-line do governo nacional na área da educação, definidas no Plano de Ações 

Articuladas (PAR), que vem sendo utilizado nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma.    
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b) Municípios que criaram o próprio sistema de ensino por meio de lei municipal:

municípios que têm buscado conquistar e estruturar a sua autonomia frente aos outros 

entes federados, estabelecendo uma relação mais estreita com o MEC. Além de 

fornecer as informações regularmente solicitadas, eles têm seguindo a maioria das 

diretrizes nacionais e fortalecido as instâncias decisórias do sistema de ensino, 

conforme estabeleceram os artigos 8º, §2º e 11 da LDB/96 (BRASIL, 2014a)114, a 

exemplo dos municípios de Calmon, Matos Costa e Porto União, no planalto norte do 

estado de Santa Catarina. Segundo Azevedo (2011):  

Para integrar o regime de colaboração nessa perspectiva, é 
necessário que os municípios instituam os seus sistemas municipais 
de ensino, tal como já existem nos estados federados e na União. Esta 
ação, por seu turno, requer a criação do Conselho Municipal de 
Educação, bem como de outras instâncias que envolvem a ampla 
participação da sociedade civil, o que abre brechas para uma maior 
participação das coletividades locais na esfera pública de decisões 
educacionais e, portanto, para a democratização da gestão pública da 
educação. (p. 94)  

Essa autonomia poderia favorecer a ampliação da participação nas 

comunidades escolares, em nível local, com o fortalecimento dos canais de 

participação da área educacional municipal, tais como: conselhos de educação, 

associação de pais e professores, reuniões de pais ou responsáveis nas escolas, 

participação na equipe de monitoramento do PAR115 municipal, reunião de 

monitoramento e atualização do projeto político-pedagógico das escolas de educação 

básica, encontros para a elaboração de propostas para a I CONAE e realização de 

114 Artigo 8º da LDB: “A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino” e o §2º deste artigo: “Os sistemas de ensino terão liberdade de  

organização nos termos desta lei”. E, segundo o artigo 11: “Os municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter 

e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos estados; II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; III - baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino; IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 

seu sistema de ensino; V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida à atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamen te as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino e VI - assumir o transporte escolar dos alunos da 

rede municipal” (BRASIL, 2014a).  
115 Segundo o site oficial do FNDE, “o PAR é o processo de planejamento da política de educação que os 

municípios, os estados e o Distrito Federal devem implementar em um período de quatro anos [...] Assim, o PAR 

constitui-se em importante instrumento para promover a melhoria da qualidade da educação pública no Brasil. Ele 

serve para transformar as políticas educacionais em políticas de Estado [...] O FNDE apoia técnica e 

financeiramente os entes federados a formular seus respectivos planos, que incluem, entre o utras ações, construir 

creches, reformar escolas e assegurar a contínua formação de professores”. Disponível em:  

file:///C:/Documents%20and%20Settings /User/Meus%20 documentos/Downloads/fnde_online.pdf. Acesso em: 

14 set. 2014.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20%20documentos/Downloads/fnde_online.pdf
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conferências municipais de educação. Com isso, afirmou-se uma descentralização 

incompatível com conotações gerencialistas, de políticas centralmente decididas, para 

a construção coletiva de soluções para os principais desafios e problemas da 

educação municipal, nos limites materiais e financeiros de cada município, com a 

participação da comunidade educativa e de representantes de diferentes setores da 

sociedade e do próprio poder público.   

Diferentemente dessa perspectiva de associar autonomia com democratização 

e a possibilidade de construção de um projeto educacional municipal autônomo, 

Saviani (2010) afirmou que a autonomia é restritiva no nível municipal, pois, segundo 

ele, nem a CF/88 (BRASIL, 2014) garantiu aos municípios o poder de estabelecer 

normas próprias e, no texto da LDB/96 (BRASIL, 2014a), é admitido, apenas, em 

caráter complementar nos limites de suas possibilidades, responsabilidades 

específicas no campo educacional, mesmo no âmbito daquelas funções que cabem 

prioritariamente aos estados e à União.     

Portanto, se a autonomia se concentra mais nos estados do que nos 
municípios é porque no âmbito do estado ela se exercita em relação a 
todos os municípios que o integram e não apenas por parte de cada 
município em confronto com os demais. O mesmo se diga da União, 
cuja autonomia se exerce em relação a todas as unidades federativas 
e não apenas na contraposição entre elas. Em última instância, são os 
munícipes que atuam simultaneamente nas três instâncias que, 
obviamente, se fortalecem reciprocamente na medida em que se 
estreitam os laços de articulação que as unem em torno de propósitos 
e interesses comuns. (SAVIANI, 2010, p. 383) 

Entretanto, a descentralização da gestão da educação básica foi definida como 

sendo de responsabilidade de estados e municípios e, em termos de financiamento, 

pelas três esferas de governo, segundo as incumbências e prioridades estabelecidas 

nos artigos 11 e 12 da LDB (BRASIL, 2014a). A ressignificação da dualidade 

hierárquica entre os entes federativos (União e outros) mudou as relações entre eles 

e passou a não mais se fazer entre superiores/inferiores, mas por meio do 

reconhecimento que todos os entes federativos possuiriam igual dignidade. O 

reconhecimento dessas novas condições tem sido importante para contribuir na 

promoção da conquista relativa da autonomia pelos entes federados, uma vez que 

muitas secretarias de educação dos municípios brasileiros têm realizado um trabalho 

inovador na coordenação das políticas educacionais para a educação básica, nos 

últimos quinze anos. Por outro lado, é importante destacar que a autonomia, tanto 
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para os sistemas de ensino como para as escolas públicas municipais, como afirmou 

Sousa (2012): 

[...] deverá ser sempre relativa, visto que a descentralização não pode 
ser compreendida como simples transferência de responsabilidade 
administrativa das esferas intermediárias e central do sistema para a 
escola, ao contrário, ela deve propiciar novos níveis de relacionamento 
entre essas esferas do sistema, de modo que sejam assegurados 
níveis crescentes de autonomia, evitando a atomização das escolas e 
sua pulverização. (p. 11)  

Na perspectiva de Saviani (2010), contrário ao processo da municipalização do 

ensino fundamental e defensor de um sistema nacional de educação para o país, a 

municipalização do ensino fundamental se configurou como um retrocesso para a 

educação brasileira e contribuiu, ainda mais, para o aprofundamento das 

desigualdades sociais e educacionais. Segundo ele, seria necessário reconhecer a 

importância de uma autonomia restritiva dos sistemas de ensino, pois é imprescindível 

o complemento da articulação dos municípios com os demais entes federados para

evitar o isolamento e a cristalização das deficiências locais (municipais). Com isso, 

aos municípios caberia como responsabilidade somente a manutenção, construção e 

conservação dos prédios escolares e de seus equipamentos e os serviços de apoio 

como merenda escolar, transporte escolar, etc.  

Considerando que o posicionamento do autor foi reafirmado com veemência 

em suas publicações mais recentes (SAVIANI, 2009, 2010, 2013) e se refere aos 

embates ocorridos no processo constituinte e na definição da LDB (BRASIL, 2014a), 

é necessário frisar que a descentralização enquanto indutora da municipalização do 

ensino público não se deu da mesma forma no país e, ao mesmo tempo, possibilitou 

também experiências contra-hegemônicas de extrema importância para o avanço da 

democratização da educação, de uma forma geral, e que foram incorporados vários 

procedimentos da democracia participativa pelos entes federados em função da 

existência de “brechas legais” e inúmeras conquistas consagradas na legislação 

vigente, especialmente, aquelas que foram implementadas no período do Governo 

Lula (2003-2010).  

O terceiro problema tem a ver com a contradição existente entre o campo legal 

do Direito Público, que tem regulamentado a relação entre a pessoa e o Estado e as 

atividades, as funções e a organização de poderes do próprio Estado e dos servidores 

públicos, sendo estruturado sob o manto do formalismo jurídico e às novas práticas 
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da democracia participativa inclusive. Como exemplo, Santos (2002) ao analisar a 

experiência do OP de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, afirmou que os 

procedimentos da democracia participativa encontraram resistências no interior de 

setores da própria administração pública municipal, uma vez que as determinações 

legais para a definição do orçamento seguiam orientações que não previam a 

participação social direta, mas sim o controle de todo o processo pelos poderes 

executivo e legislativo; o que também aconteceu em outros municípios brasileiros que 

colocaram em prática o OP.  

Por último, e não menos importante, um dos grandes problemas gerados pela 

descentralização da gestão educacional tem a ver com o tensionamento provocado 

entre a cidadania tradicional, de caráter impessoal e legal, com um dos traços mais 

significativos da cultura política hegemônica nos municípios de pequeno porte: a 

“cidadania das amizades”116. Nesta cidadania, demandas e exigências da sociedade 

foram avaliadas pelos governantes a partir do reconhecimento da identidade política 

e relacional de cada pessoa ou do grupo que estivesse demandando a ação para o 

governo municipal. Ou seja, a depender desse reconhecimento, a decisão para o 

esforço no atendimento da demanda seria feita com base na relação de amizade e 

fidelidade política entre governantes e governados. Da parte de cada cidadão, em 

geral, o comportamento poderia ser alterado sensivelmente: ora sempre 

concordando e apoiando às ações governamentais, ora discordando e se 

manifestando contrário às políticas governamentais independente dos propósitos e 

dos resultados sociais dessas ações, mas em função de interesses diversos e 

possíveis ganhos pessoais. Essa situação vem aprofundando uma nova dimensão 

da prática política em nossa cidadania, no exercício propriamente dito dos Direitos 

legais que foram restringidos no período militar no país.  

Na transição democrática incompleta, a manifestação de desacordo com as 

políticas educacionais efetivadas pelos governantes ou mesmo as reações às 

116 Chamo de “cidadania das amizades” o comportamento político de muitos cidadãos de municípios 

eminentemente rurais , que reivindicaram ou não a efetivação dos seus Direitos sociais, mediante acordos e relação 

político-partidária, definindo uma forte lealdade entre cidadãos e governantes que está muito além de todo o 

formalismo jurídico existente. Interessante lembrar uma expressão recorrente no período pós -eleição, na área de 

realização desta pesquisa, chamada de “acerto do voto”, no qual o candidato eleito retribuía a votação obtida aos 

eleitores por meio de pagamento em dinheiro, entrega de bens materiais ou o favorecimento com algum benefício 

particular quando assumia o cargo público. Com isso, essa cidadania convivia no limite da legalidade com a 

ilegalidade, dada por uma tradição que reforçava os elementos relacionais frente à formalidade da lei, o que se 

aproximava do conceito de “cidadania relacional” do antropólogo brasileiro Roberto Damatta (1997).  
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principais reivindicações para o atingimento dos Direitos sociais, em várias 

situações, foram tratadas como ações políticas individuais ou coletivas, com o 

objetivo de “derrubar” “enfraquecer” ou “fortalecer” o governo instituído. Nesse caso, 

o que está em causa não tem sido a legitimidade da demanda nem do exercício da 

criticidade dos cidadãos ou do valor e da importância das ações políticas desses 

governantes, mas o que estava sendo levado em conta era a relação desses com os 

demandantes ou denunciantes. Assim, percebo que a maioria dos considerados 

aliados, filiados ou beneficiários dos governos poderia ou não apoiar as ações dos 

governantes do seu partido ou de pessoas próximas que estavam no governo e, 

quando não possuíam essa relação e não eram beneficiados direta ou indiretamente, 

os governantes eram duramente criticados e até perseguidos, independentemente 

dos resultados objetivos de seus governos para o avanço dos Direitos sociais.     

Na formalização legal da democratização da gestão democrática da educação 

básica, a partir das determinações da CF/88 (BRASIL, 2014) e da LDB/96 (2014a), foi 

definida uma regulação no campo das políticas educacionais que conformaram uma 

identificação com a AGEE, no Governo FHC, no final do século e início do milênio.  

3.2.2 Reconfiguração da regulação no campo das políticas públicas para a educação 

básica brasileira 

No Brasil, a partir dos anos 90 do século passado, o campo das políticas 

públicas para a educação básica experimentou o acirramento da disputa entre os 

defensores da perspectiva da universalização dos Direitos sociais, consagrados na 

CF/88 (BRASIL, 2014), e os governos que implantaram políticas educacionais que 

passaram a seguir as diretrizes neoliberais para o ajuste estrutural da regulação dos 

Estados nacionais, voltadas para a modernização do país com a ênfase na melhoria 

da qualificação da mão de obra para a restruturação produtiva, afirmando a existência 

de uma crise do Estado nacional frente às novas exigências do capitalismo e não uma 

crise do próprio capitalismo, apesar das “crises cíclicas” que o têm obrigado o 

capitalismo a se reinventar permanentemente para poder sobreviver.  

Na perspectiva da universalização dos Direitos sociais, as reformas 

educacionais foram fortemente influenciadas pela exigência de maior 

democratização e participação popular na educação pública, resultantes das 
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mobilizações populares contra a ditadura e pela redemocratização do país, o que 

contribuiu diretamente para o surgimento de inúmeras experiências contra-

hegemônicas em diversas administrações municipais no Brasil. Como exemplos: o 

Orçamento Descentralizado da Educação em Porto Alegre, os conselhos gestores e 

a gestão democrática de Paulo Freire frente à Secretaria Municipal de Educação em 

São Paulo (QUERUBIM, 2008)117, as experiências da Escola São Vicente 

(PAULINO, 2009)118 e da Escola Candanga no Distrito Federal (ORMUNDO, 

1999)119, além de outras experiências em vários municípios brasileiros (Belo 

Horizinte, 1993-1996; Natal, 1994; Gravataí, 1997; Uberaba, 1993-2000; Blumenau, 

1997; Estado do Rio Grande do Sul, 1999; Caxias do Sul, 1998; Alvorada-RS, 1997-

2005; Osasco, 2007; Nova Iguaçu, 2005-2007) e as que são analisadas nesta 

pesquisa. Segundo Lima (2009):  

A descentralização educativa, a autonomia da escola e a participação 
democrática adquirem, nas propostas de Freire, um sentido político 
cívico incompatível com conotações gerencialistas e não científicas, 
com os conhecidos processos de ressemantização [recriação] 
conservadora e pragmática em que a descentralização e participação 
surgem associadas a técnicas de gestão eficazes com vista à 
racionalização e optimização dos sistemas educativos (LIMA, 1994), e 
que a autonomia (reduzida a dimensões processuais e 
implementativas) é elogiada enquanto prática da diversidade de 
soluções e de formas de execução das medidas políticas centralmente 
decididas. (p. 44)  

O sentido cívico da educação se voltou para uma educação de qualidade para 

todos, reivindicação explicitada pelas organizações dos profissionais da educação no 

processo constituinte como principal meio de combate à pobreza e redução da 

desigualdade social. Entretanto, a partir da CF/88 (BRASIL, 2014), apesar de ter sido 

colocada como uma referência na enunciação discursiva dos governantes dos entes 

federados, somente nos governos FHC e Lula foram realizadas ações efetivas não só 

117 Como aluno da disciplina “Cátedra Paulo Freire: Paulo Freire: pensamento e prática político-pedagógica - 

subsídios para a docência e pesquisa”, do curso de Pós-Graduação em “Educação: currículo”, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), tive a oportunidade de discutir a experiência de Paulo Freire frente 

à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo a partir da apresentação de um seminário sobre a dissertação de 

Querubim, que contou com a presença da autora da pesquisa, no segundo semestre de 2011, na PUC/SP.   
118 Segundo a autora, a Secretaria Municipal de Educação de Diadema “Fundamentou a gestão na política de 

democracia participativa, a qual exige não só a intenção, mas também reorganização dos espaços públicos 

burocratizados, necessitando da escuta qualificada da voz do povo, com respeito e valor, inclusive deliberativo” 

(2009, p. 6).  
119 ORMUNDO, Joana da Silva. Visão interacionista da linguagem - experiência pedagógica da Escola 

Candanga - Distrito Federal. 1999. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 1999.   
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para a  ampliação do número de educandos nas escolas públicas de educação básica 

brasileira, mas também pela garantia da melhora efetiva das condições de trabalho 

dos trabalhadores da educação (profissionais da educação, auxiliares de serviços 

gerais, cozinheiras entre outros) e do real aprendizado dos educandos120.  

Já na perspectiva das reformas educacionais realizadas no conjunto do ajuste 

estrutural do Estado, como foi o caso do primeiro Governo de FHC (1993-1996), no 

Brasil, o principal argumento dos defensores da reforma era que o próprio Estado 

era o responsável pela própria crise em função de ser ineficiente e dominado por 

uma série de privilégios, em contraposição ao setor privado que, com seus princípios 

e procedimentos, era representado como “eficiente e competente” para superar os 

problemas diversos e contribuir para uma nova forma de administrar o Estado: a 

administração gerencial.  

No Governo FHC, a reforma foi assumida como uma política de governo com a 

criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), que apresentou 

o documento “Plano Diretor da Reforma do Estado” (BRASIL, 1995), constituído de

um diagnóstico e das principais referências para uma reforma administrativa do 

Estado.  

A estratégia de transição para uma administração pública gerencial 
prevê, ainda na dimensão institucional-legal, a elaboração, que já está 
adiantada, de projeto de lei que permita a ‘publicização’ dos serviços 
não-exclusivos do Estado, ou seja, sua transferência do setor estatal 
para o público não estatal, onde assumirão a forma de ‘organizações 
sociais’. O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo 
permitir a descentralização de atividades no setor de prestação de 
serviços não exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de 
Estado, a partir do pressuposto que esses serviços serão mais 
eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 
forem realizados pelo setor público não-estatal. (BRASIL, 1995, p. 60) 

Por esse documento, a regulação do Estado nacional deveria ser pautada em 

bases denominadas de “modernas e racionais”, em contraposição ao modelo 

120 Segundo Duhram (2010), analisando o crescimento da matrícula na educação básica, no Brasil: “Há de fato, 

até o ano 2000 e ao longo de diferentes governos, um crescimento constante das matrículas em todos os níveis de 

ensino, da pré-escola ao ensino superior. O grande aumento das matrículas entre 1970 e 1980 concentrou‑se nas 

séries iniciais do ensino fundamental, e na década de 1990 as matrículas de 5ª a  8ª séries aumentaram 

significativamente, assim como as do ensino médio” (p. 154). É importante  também destacar que a afirmação do 

aumento de matrícula ou a afirmação da chamada “inclusão de todos”, a depender das condições de trabalho dos 

trabalhadores da educação e do real aprendizado dos educandos, essa poderia ser considerada inclusão pode ser 

afirmada como “exclusão incluída”, como bem definiu Gentile (2001) (GENTILI, Pablo. A exclusão e a escola: o 

apartheid educacional como política de ocultação. Educar na esperança em tempos de desencanto. Pablo 

Gentili e Chico Alencar. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 25-43).  
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burocrático anterior, caracterizado, segundo Pereira (1998), pelos chamados 

“procedimentos rígidos”, centralização nas decisões, delimitação claramente definida 

entre a esfera estatal e a esfera privada e existência de forte hierarquia na estrutura 

organizacional. Em lugar desse modelo, de acordo com o autor, buscou-se uma 

gestão mais flexível, descentralizada, autônoma e possuidora de novos arranjos entre 

as esferas privada e estatal. Com isso, o Estado nacional deixaria de ser o 

responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, pela via da produção de 

bens e serviços, para fortalecer a função de provedor e regulador das políticas 

públicas e transferir várias responsabilidades para a iniciativa privada, além de 

também transferir parcialmente a responsabilidade pela gestão e pelo financiamento 

da educação para estados e municípios, com função suplementar da União.  

A transferência de responsabilidade da gestão dos recursos descentralizados 

da União, no Governo FHC, foi realizada com a descentralização das políticas 

públicas da educação básica, tendo como justificativas a necessidade de “reconstruir 

o Sistema Nacional de Educação Básica devido às transformações mundiais” e

reverter os altos índices de fracasso e evasão escolar, além de responder aos graves 

problemas educacionais apresentados na “Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos”121, ou seja, cem milhões de crianças fora da escola e novecentos milhões de 

analfabetos no mundo. A partir desses dados, os cento e cinquenta e cinco países 

participantes, dentre eles o Brasil, assumiram compromissos que foram anotados na 

“Declaração Mundial de Educação para Todos”122, considerada um marco para a 

educação global, na qual os países membros da UNESCO assumiram objetivos para 

a educação básica: atenção e educação na primeira infância; universalização do 

ensino básico;  igualdade entre os sexos; redução do analfabetismo; busca por uma 

educação de boa qualidade passaram a ser monitorados e terem um prazo para atingi-

los até 2015. A responsabilidade pela coordenação do programa e monitoramento da 

situação dos países foi delegada à UNESCO com o comprometimento de 

desenvolvimento de ações pelos governos nacionais.  

Nessa Conferência também ficou acordado que os Estado nacionais deveriam 

elaborar planos decenais de educação, que contemplassem, entre outras medidas, a 

121 A Conferência foi realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e patrocinada pelo PNUD, pela UNESCO, 

pelo UNICEF e pelo BM. 
122 UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem - Jomtien, 1990. UNESCO, 1998. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/ 

000862/086291por.pdf. Acesso em: 24 ago. 2014. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/%20000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/%20000862/086291por.pdf
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modernização da gestão como fator fundamental para a consecução dos objetivos da 

escola de educação básica. O que fez com que o governo brasileiro e representantes 

da sociedade civil elaborassem o chamado “Plano Decenal de Educação para Todos”, 

no qual “a escola foi definida como o foco principal de atuação das políticas 

educativas, afirmando-se que fortalecer a gestão escolar e ampliar a autonomia da 

escola, tornou-se direção prioritária da política educacional” (MEC, 1993, p. 46). 

Entretanto, em função da centralidade na redução de custos, numa busca confusa de 

“eficiência sem novos investimentos”, mas com a expectativa de atender às exigências 

internacionais para tentar receber novos empréstimos, o plano “praticamente não saiu 

do papel”, limitando-se a orientar algumas ações na esfera federal.   

De uma forma geral, na reforma do Estado brasileiro no Governo FHC também 

foram conquistados inúmeros avanços em termos de eficiência e racionalização das 

políticas públicas para a educação básica, privilegiando critérios fiscais e quantitativos 

(menor custo das operações estatais), mas com graves prejuízos pelo abandono dos 

critérios sociopolíticos (resultados sociais, fortalecimento da democracia, 

revigoramento da vida pública). A pressão da globalização hegemônica também 

promoveu “a redução dos gastos públicos e da diminuição do tamanho do Estado 

visando tornar o país atraente ao fluxo do capital financeiro internacional” (SAVIANI, 

1999, p. 134)123. 

Com a ênfase em critérios fiscais, o Governo FHC optou em aprofundar a 

tendência da CF/88 (BRASIL, 2014) pela descentralização das políticas públicas por 

meio da municipalização e implementou um conjunto de ações descentralizadoras e 

estabeleceu, ao mesmo tempo, novas práticas de controle, vigilância e autoverificação 

para o atingimento de metas e resultados preestabelecidos. Assim, as ações 

consideradas descentralizadoras também foram estratégias de recentralização do 

poder de decisão e limitação das escolhas políticas, uma vez que o descentralizar, 

na maioria das vezes, constituiu-se em termos funcionais e operacionais para os 

governos subnacionais e infranacionais. Ou seja, houve a manutenção do 

centralismo político convivendo contraditoriamente com as brechas legais que 

oportunizaram certa autonomia relativa aos entes federados e às escolas de educação 

123 De acordo com Pinto (2002), o Governo de FHC gastou 4% do PIB (Produto Interno Bruto) com ensino e 8% 

do PIB com encargos e juros, propagandas para mostrar comparativos com outros países (PINTO, J. M. R. 

Financiamento da educação no Brasil: um balanço do governo FHC (1995-2002). Educação & Sociedade, 

Campinas, v. 23, nº. 80, p. 109-136, set. 2002). 
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básica, segundo o que estabeleceram os artigos 8º, 10, 11 e 15 da LDB/96 (BRASIL, 

2014a). Como afirmou Vieira (2011):  

É oportuno, entretanto, assinalar que tal ampliação não corresponde, 
necessariamente, à maior autonomia dos municípios para administrar 
seus próprios serviços. Ao contrário, há um fortalecimento do poder 
central no que diz respeito às definições relativas à política 
educacional, na qual não está prevista grande margem de inovação 
por parte do poder local. Neste contexto, cabe à União a 
responsabilidade pela definição de políticas nacionais de educação, a 
avaliação dos sistemas educacionais e a manutenção de seu próprio 
sistema de ensino, que corresponde praticamente apenas à educação 
superior federal. (p. 129)  

A centralidade política e administrativa do governo nacional, traço marcante de 

herança da administração pública brasileira, no campo educacional, foi mantida por 

motivos financeiros e político-administrativos, cujo argumento central era que 

existiriam recursos suficientes, mas que era necessário otimizar a sua utilização por 

meio de uma nova forma de gestão, que contasse com a capacitação dos dirigentes 

e maior participação de setores e segmentos da sociedade. 

 Com relação aos motivos financeiros, muitos municípios optaram em 

permanecer subordinados aos sistemas estaduais de ensino com o argumento de  não 

possuírem receita suficiente para a implementação do conjunto de ações definidas 

pela LDB (BRASIL, 2014a) e pelo I PNE (BRASIL, 2001), pois dependiam diretamente 

dos fundos setoriais para manterem seus compromissos financeiros mais simples e 

tinham uma autonomia limitada e comprometida com a centralização da política 

educacional nacional. Com isso, houve o fortalecimento da subordinação tradicional 

dos governos infranacionais aos governos nacional e subnacionais, estimulando a 

prática da articulação política e as trocas de apoio político-eleitorais para a obtenção 

de recursos financeiros. Para o caso dos municípios que criaram o seu sistema próprio 

de ensino, mesmo dependendo de recursos financeiros da União para implementar o 

seu projeto educacional, é relevante destacar que eles buscaram diferentes 

estratégias para viabilizá-lo buscando, entre outras estratégias, o apoio de diferentes 

partidos políticos e mobilizações em nível municipal.  

Em relação aos motivos político-administrativos, que dificultaram ainda mais a 

assunção da autonomia relativa dos municípios brasileiros na educação pública 

básica, no período do Governo FHC, é possível destacar a falta de pessoal

qualificado nas  secretarias  de  educação  e  nas  instituições  de ensino municipais, 
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além de não possuírem também condições administrativas para assumi-la

efetivamente e não contar com o apoio e a assessoria do governo nacional, naquele

contexto, apesar da responsabilidade da União, conforme o que estava definido no 

artigo 9º, inciso III da LDB: “prestar assistência técnica e financeira  aos  estados,  ao
 Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de 

ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 

redistributiva e supletiva” (BRASIL, 2014a).  

Os limites financeiros e político-administrativos foram decisivos para restringir 

a autonomia municipal, apesar de também promover a conscientização de muitos 

governantes e presidente de sindicato docente municipal que, mesmo com a 

“autonomia decretada”, definida nos termos da CF/88 (BRASIL, 2014) e da LDB 

(BRASIL, 2014a), também seria possível elaborar um projeto educacional construído 

democraticamente com a participação direta da sociedade em geral. Segundo Vieira 

(2011):  

Um primeiro aspecto a observar diz respeito ao fato de que um grande 
número de municípios não possui receita própria e depende dos 
fundos setoriais para manterem seus compromissos financeiros mais 
simples. A excessiva dependência financeira impõe relativizar a 
autonomia das cidades dependentes dos estados e da União para a 
sua sobrevivência. (p. 131) 

Esses limites também foram responsáveis por certo desgaste das metodologias 

participativas, uma vez que as definições coletivas consideradas mais legítimas, 

resultado de inúmeras mobilizações feitas pelos governos infranacionais, em várias 

vezes, não foram colocadas em prática por falta de condições para a consolidação de 

uma política educacional municipal realmente autônoma. Considerando os limites 

impostos nessa descentralização, de uma forma geral, à perspectiva do ajuste 

estrutural pela nova regulação das políticas educacionais para a educação básica, no 

período do Governo FHC, foram efetivadas por meio de três grandes ações: 

aprovação da lei orgânica nacional da educação do país, efetivação de programas 

descentralizados para a educação básica e tentativa de atingir a qualidade da 

educação básica desejada pela AGEE.  

O conteúdo do texto da nova LDB/96 (BRASIL, 2014a), como apontou Saviani 

(2013), forjado no substitutivo do antropólogo e senador Darci Ribeiro, incluindo 

alterações dos membros da equipe do então ministro da educação, Paulo Renato 
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Souza124, significou um duro golpe no projeto construído com a participação de 

representantes de organizações dos educadores em espaços coletivos de debate, 

conhecido como “projeto Jorge Hage”. A manobra política foi surpreendente, na 

época, e a lei aprovada trouxe inúmeras indicações de que a política educacional 

brasileira passaria por uma profunda mudança125, principalmente, no campo da gestão 

educacional dos sistemas de ensino e das escolas públicas do país com a adoção de 

princípios da gestão empresarial126. A opção do Governo FHC foi impor 

procedimentos do modelo de regulação gerencialista empresarial, com a introdução 

de técnicas e práticas das organizações privadas no âmbito da administração pública, 

a fim de atingir objetivos preestabelecidos com mais eficiência, economia e eficácia, 

utilizando, para isso, a chamada desconcentração da autonomia de gestão entre as 

diversas esferas de governo, do nível nacional para os níveis subnacionais e 

infranacionais, bem como a responsabilização enquanto prestação de contas das 

decisões tomadas e das ações desenvolvidas.   

Os principais procedimentos do modelo de regulação gerencialista foram 

pautados na construção de índices de eficiência, controle de desempenho e 

produtividade, com avaliações em todos os níveis educacionais, buscando a 

promoção da ampliação do acesso à educação básica no país a partir de uma lógica 

considerada mais “racional”, que tinha como paradigma os princípios da economia 

privada. Para isso, o Governo FHC regulamentou o que já estava indicado na própria 

LDB/96 (BRASIL, 2014a), em função também do seu caráter flexibilizador, 

possibilitando a criação dos principais instrumentos dessa nova forma de gestão da 

educação básica, em consonância com as agências multilaterais, que também 

exigiram a avaliação permanente da política educacional, sendo instituídos: Prova 

124 Paulo Renato de Souza era economista, ex-reitor da UNICAMP, também ocupou cargo na vice-presidência do 
BM e atuou como ministro da educação nos dois mandatos do presidente FHC.

125 Segundo Peroni (2003), os setores progressistas da sociedade civil participaram ativamente da primeira fase da 
elaboração da LDB/96 (BRASIL, 2014a), por meio das organizações dos educadores, e também do processo de 

elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993). Mas, a partir de 1995, o diálogo foi encerrado pelo 

Governo FHC e foi dada prioridade para a interlocução com entidades privadas, a exemplo do Instituto Herbert 

Levy que, em 1992, organizou o “Seminário Ensino Fundamental & Competitividade Empresarial” em 

parceria com o governo nacional, que representou, segundo a autora, a mudança de eixo da política educacional para 

a lógica empresarial dentro do próprio Estado nacional.

126 Exemplo da continuidade da prática gerencialista instaurada na educação pública foi o que aconteceu na rede 
estadual do estado de Pernambuco, em 2006, com o Decreto nº. 29.289, no qual foi instituído o Projeto de 

Modernização da Gestão e do Planejamento de Pernambuco (PNAGE-PE) e teve continuidade no Governo de 

Eduardo Campos (2007-2010), destacando-se: o contrato de gestão que o gestor/diretor deveria assumir e, caso 

não cumprisse as ações e metas do contrato, implicaria em destituição dele do cargo, sem consulta à comunidade 

que o elegeu. 
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Brasil do SAEB127, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)128 para estabelecer um 

ranking entre escolas, Bolsa Família da Rede de Proteção Social129, instituição de 

indicadores como forma de orientar o financiamento de políticas educacionais, 

instituição dos colegiados e participação da comunidade escolar na elaboração de 

planos estratégicos entre outros. Além da organização do SAEB, a partir de 2000, o 

Governo FHC incluiu o Brasil no PISA da OCDE, que passou a fazer parte do 

comparativismo avaliador descontextualizado, uma vez que a educação básica 

brasileira, segundo esse governo, estaria com grandes problemas, principalmente se 

comparada com os resultados de outros países no mundo. Assim, foi considerado 

imprescindível “promover a modernização da rede escolar, avaliada como atrasada e 

ineficiente em todos os sentidos (cobertura, processo de gestão, qualificação 

profissional, resultados, infraestrutura física etc.)” (GOHN, 2002, p. 98)130. 

É importante destacar que em meados dos anos 90 do século passado, com 

as definições do BM, do FMI, da OMC e da OCDE, essas organizações vão definir 

ajustes nos modelos educacionais dos países no mundo e intervir diretamente na 

política educacional brasileira, como foi o financiamento de cerca de US$ 1 bilhão para 

seis projetos que contemplaram treze estados brasileiros. Dos seis projetos, dois 

127 Quanto ao conjunto dos sistemas de ensino brasileiros, a LDB teve uma influência decisiva ao exigir avaliações 

periódicas de todos os níveis do sistema, como determinou o artigo 8º, inciso VIII, que passou a ser 

responsabilidade da União, com a colaboração de estados e municípios, objetivando a definição de prioridades e a 

chamada melhoria da qualidade do ensino. A primeira avaliação realizada em 1990, somente nas escolas públicas 

de ensino fundamental, nas áreas de língua portuguesa, matemática e ciências e, a partir de 1995, passou a serem 

avaliadas as séries concluintes do ensino fundamental (4ª e 8ª séries) e 3ª série do ensino médio. Segundo Peroni 

(2003), inicialmente a matriz de avaliação do SAEB foi discutida com representantes dos estados, mas, a partir de 

1995, houve a terceirização do processo avaliativo para entidades privadas que desconsideraram o que tinha sido 

elaborado e a opinião dos segmentos especializados do país.   
128 O ENEM foi a primeira iniciativa de avaliação da educação básica no Brasil, sendo criado em 1998, durante a 

gestão do ministro da educação Paulo Renato Souza, no Governo FHC. O principal objetivo foi avaliar anualmente 

o aprendizado dos educandos do ensino médio, em todo o país, para auxiliar o ministério na elaboração de políticas

pontuais e estruturais de melhoria da educação básica.  
129 O Programa Bolsa Escola surgiu como uma proposta do senador Cristovam Buarque (PDT), enquanto reitor 

(1985-1989) e professor da UnB, no ano de 1986, e foi implantado quando ele era governador do Distrito Federal 

(1995-1998). Em 2001, o Governo FHC transformou o programa para o nível federal e chegou a beneficiar mais 

de 5,5 milhões de famílias, em um total de 45 milhões de pessoas em todo o Brasil. Segundo Durham (2010), foi 

uma inovação importante no campo das políticas sociais, no Brasil, sendo um programa de transferência de renda 

com condicionalidades e orientado para estimular a entrada e a permanência na escola dos filhos de famílias mais 

pobres. Para o recebimento da bolsa, eram necessários atender aos seguintes critérios: estar matriculado e 

frequentando escola (comprovado a cada três meses com um programa paralelo de controle de frequência); estar 

cadastrado juntamente com sua família no chamado cadastro único, um sistema de alimentação de dados sociais 

do governo federal que fora criado em 2001, e possuir renda per capita inferior à R$ 90,00. Em 2003, esse 

programa foi incorporado ao Programa Bolsa Família do Governo Lula, incluindo a população sem filhos em idade 

escolar, o que implicou em aumento considerável da população atendida. 
130 GOHN, Maria da Glória. Educação, trabalho e lutas sociais. A cidadania negada: políticas de exclusão e no 

trabalho. 3. ed. Pablo Gentili e Gaudêncio Frigotto (Orgs.) São Paulo: Cortez; [Buenos Aires, Argentina]: 

CLACSO, 2002. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristovam_Buarque
http://pt.wikipedia.org/wiki/UnB
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Bolsa_Fam%C3%ADlia
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continuaram para a Região Nordeste, no Governo Lula, com abrangência para todos 

os estados: "Educação Básica no Nordeste II" (Maranhão, Ceará, Pernambuco e 

Sergipe) e "Educação Básica no Nordeste III" (Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Alagoas e Bahia). Além desses, havia os projetos para os estados de Minas Gerais - 

"Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação Básica em Minas Gerais"; São Paulo 

- "Projeto Inovações na Educação Básica em São Paulo" (INOVAÇÕES); Espírito 

Santo - "State of Espírito Santo Basic Education Project" e Paraná - "Projeto Qualidade 

no Ensino Público do Paraná" (PQE) (FIGUEIREDO, 2009)131. 

Outra ação significativa da política educacional do Governo FHC foi a 

transferência aparente do poder de decisão centrado no governo nacional para 

estados e municípios, por meio de medidas descentralizadoras para a delegação de 

poderes para as escolas, mas mantendo o controle efetivo por parte do governo 

central. As principais medidas foram desenvolvidas por meio de programas e a criação 

de leis que traduziram o sentido dessa descentralização, com a concessão de poder 

de decisão, a desconcentração de competências operacionais e execução de tarefas, 

mas com limitações financeiras, uma vez que a premissa básica foi afirmar a 

existência da chamada crise fiscal, que justificaria a racionalização dos recursos a 

partir da estratégia descentralizadora e da responsabilização direta das instituições 

pelos resultados alcançados (PERONI, 2003). 

Um dos principais programas descentralizadores foi o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), definido a partir da CF/88 (BRASIL, 2014), que 

assegurou o direito à alimentação escolar aos educandos do ensino fundamental, o 

que foi realizado de forma centralizada, numa primeira fase, a partir de 1993, tanto na 

definição dos cardápios como na compra dos gêneros alimentícios por processo 

licitatório, sendo contratados laboratórios especializados para efetuar o controle de 

qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos em todo o 

território nacional. Na segunda fase desse Programa, a partir de 1994, houve a 

descentralização dos recursos para a sua execução por meio da Lei nº. 8.913, de 12 

de julho de 1994132, que estabeleceu a obrigatoriedade de convênios com os 

131 FIGUEIREDO, Ireni Marilene Zago. Os projetos financiados pelo Banco Mundial para o ensino fundamental 

no Brasil. Educação & Sociedade [online], 2009, vol. 30, n. 109, p. 1123-1138. Disponível em: http://www 

.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a10.pdf. Acesso em: 15 mai. 2014 
132  BRASIL. Lei nº. 8.913, de 12 de julho de 1994. Dispõe sobre a merenda escolar. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jul. 1994, p. 10521. Disponível em: http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8913.htm. Acesso em: 18 mar. 2014. Essa lei foi revogada pela Lei nº. 11.947 de 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00008913&seq_ato=000&vlr_ano=1994&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00008913&seq_ato=000&vlr_ano=1994&sgl_orgao=NI
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/nº.%208.913,%20de%2012%20de%20julho%20de%201994
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municípios, com o envolvimento direto das secretarias de educação dos estados e do 

Distrito Federal, às quais delegou competência para o atendimento aos educandos 

das rede estaduais e municipais de ensino às prefeituras que não haviam aderido 

ainda à descentralização. Nesse período, segundo o site oficial do FNDE133, o número 

de municípios que aderiram à descentralização evoluiu de 1.532, em 1994, para 

4.314, em 1998, representando mais de 70% dos municípios brasileiros na época. A 

partir desse ano, houve o repasse direto a todos os municípios, com a transferência 

automática de recursos financeiros, em caráter suplementar, sem a necessidade de 

celebração de convênios ou quaisquer outros instrumentos similares, permitindo maior 

agilidade ao processo, e com a exigência de prestação de contas a ser fiscalizada 

pelo CAE, criado por iniciativa do governo infranacional134.  

Outro programa que teve grande impacto na educação básica brasileira foi o 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), iniciado em 1995, com a designação de 

Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). O 

objetivo principal desse programa, segundo a Resolução do MEC/FNDE nº. 12, de 10 

de maio de 1995135, foi agilizar a assistência financeira da União com a “manutenção 

e custeio das atividades das escolas” das redes e dos sistemas de ensino dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios e as escolas de educação especial, mantidas 

por organizações não governamentais sem fins lucrativos. Conforme Duhram (2010), 

o Programa teve grande importância pela tentativa de garantir, parcialmente,

condições financeiras mínimas para a manutenção da infraestrutura e a aquisição de 

material pedagógico para as escolas públicas, mas que foram insuficientes para suprir 

todas as necessidades. Até porque, a precarização da infraestrutura da maioria das 

escolas, no Governo FHC, exigiria um amplo processo de reforma das escolas e 

2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 

educandos da educação básica (BRASIL, 2009).   
133 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC. Disponível em: http://www.fnde.gov.br 

/programas/alimentação-escolar-historico. Acesso em: 15 set. 2014). 
134 O CAE era o órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento na execução do Programa e foi instituído 

pela Medida Provisória (MP) nº. 1.784/98, de 02 de junho de 2000. Ainda no Governo FHC, em 2001, houve a 

reedição da MP n°. 2.178, de 28 de junho de 2001, posteriormente revogada pela Lei nº. 11.947 de 2009, que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) aos 

educandos da educação básica. Na continuidade desse Programa, a MP de 2001 consagrou inúmeros avanços, 

especialmente, a obrigatoriedade de que 70% dos recursos financeiros regularmente transfe ridos pelo governo 

federal fossem aplicados exclusivamente em produtos básicos, sendo que 30% dos repasses do FNDE se riam 

investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar, com produtos que respeitassem os hábitos alimentares 

regionais e a vocação agrícola de cada município, estimulando o desenvolvimento da economia local, como se 

observou nos municípios que foram assessorados e selecionados nesta pesquisa.  
135 BRASIL. MEC/FNDE. Resolução FNDE/CD n.º 12, de 10 de maio de 1995. Brasília: FNDE, 1995. 

http://www.fnde.gov.br/
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=MPV&num_ato=00001784&seq_ato=000&vlr_ano=1998&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=MPV&num_ato=00002178&seq_ato=034&vlr_ano=2001&sgl_orgao=NI
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também a ampliação dos investimentos financeiros, o que não aconteceu nesse 

governo em função da política de redução dos recursos financeiros para a educação 

pública.   

Mesmo assim, segundo Durham (2010), o Programa foi o primeiro a tentar 

desburocratizar a distribuição de recursos do FNDE para a educação e buscar 

neutralizar as influências político-partidárias, aumentando, segundo ela, a autonomia 

da escola, uma vez que o critério básico para a distribuição dos recursos era o número 

de educandos matriculados, independentemente do partido do prefeito ou do 

governador. É relevante destacar que com esse Programa houve uma maior 

participação da comunidade escolar por meio de mecanismos institucionais de gestão 

das escolas públicas e dos sistemas de ensino como um todo, como também foi o 

caso da implantação dos conselhos gestores de políticas públicas no Governo FHC, 

como já determinava a CF/88 (BRASIL, 2014). Contudo, essa “autonomia restritiva” 

pela limitação financeira e pelas exigências de quanto deveria ser aplicado nas 

rubricas específicas de custeio e capital, não equivalia àquela que é resultante de 

conquistas sociais a partir de relações intersubjetivas de sujeitos sociais, que 

constroem estratégias voltadas para o atingimento de objetivos coletivos (DEMO, 

1985)136.  

O PMDE, que passou a ser designado como PDDE a partir de 1997137, 

coadunou com a chamada autonomia financeira das escolas para contribuir, segundo 

o discurso oficial, na melhoria da qualidade do ensino (resultados de desempenho dos

educandos das escolas), segundo o então Presidente FHC: 

A prioridade do Governo na área da Educação é o fortalecimento do 
ensino fundamental, através da valorização da escola, da ampliação 
da sua autonomia, da descentralização das ações e da redistribuição 
das responsabilidades entre as diferentes esferas de governo. 
Atuando no sentido de eliminar a intermediação e oferecer qualidade 
e equidade, o repasse de recursos diretamente às escolas configurou 
uma revolução nas práticas anteriormente adotadas, tendo sido 

136 DEMO, Pedro. Participação é conquista. São Paulo: Cortez Editora, 1985.   
137 BRASIL. Resolução/CD/FNDE nº. 03, de 04 de mar. 1997. Estabelece os critérios e formas de transferências 

de recurso financeiros às escolas públicas do ensino fundamental das redes estadual, do Distrito e municipal e às 

escolas de educação especial mantidas por organização não governamental, sem fins lucrativos, à conta do 

Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE, em 1997. Disponível 

em:https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&nu

m_ato=00000003&seq_ato=000&vlr_ano=1997&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC. Acesso em: 15 ago. 2014.  
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beneficiados 25 milhões de alunos de 107 mil escolas em todos os 
municípios brasileiros. (CARDOSO apud SANTOS, 2006, p.315)138 

As alegações da otimização dos recursos financeiros e da redução de desvios 

e denúncias, nesse programa, foram utilizadas no primeiro Governo FHC para 

justificar o repasse financeiro direto para a Unidade Executora (UEx) vinculada à 

escola139, que também fortaleceu o controle social pelos representantes da 

comunidade educativa140. Dessa forma, a escola pública que pudesse participar do 

Programa poderia receber recursos diretamente do governo nacional, e precisaria 

criar uma UEx própria, a quem caberia receber e gerir os recursos transferidos para 

uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, sendo considerada um 

instrumento primordial para a efetivação da gestão anunciada como “democrática” e 

garantir o êxito de uma ação política descentralizadora do Governo FHC. A 

considerada imposição da gestão surgiu da própria necessidade em criar canais de 

participação da comunidade nas decisões escolares, segundo o que estabeleceu a 

Resolução/FNDE nº. 3/97: “entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

representativos da comunidade escolar (caixa escolar, conselho escolar, associação 

de pais e mestres, etc.), responsável pelo recebimento e execução dos recursos 

financeiros recebidos pelo FNDE”. De acordo com o Manual do FNDE 

(MEC/FNDE,1997):  

A Unidade Executora tem como função administrar recursos 
transferidos por órgãos federais, estaduais, municipais, advindos da 
comunidade, de entidades privadas e provenientes da promoção de 
campanhas escolares, bem como fomentar atividades pedagógicas da 
escola. (BRASIL, 1997, p.11)  

138 SANTOS, Inalda Maria dos. Política de financiamento da educação e participação da comunidade  na gestão da 

escola. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 22, n. 2, p. 315-329, jul./dez. 2006. 

Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/18887/11001. Acessado em: 23 set. 2014. 
139 Um problema surgido pela imposição da criação de uma UEx vinculadas às escolas públicas, no Brasil, foi a 

dificuldade da gestão dos recursos financeiros por parte da comunidade escolar, uma vez que obrigava a  prestação 

de contas permanente sem o devido conhecimento da direção das escolas. Em municípios da região onde foi 

realizada esta pesquisa, era comum encontrar escolas que deixaram de receber recursos do governo nacional em 

função de erro na prestação de contas por parte da diretoria da própria UEx ou pelo não envio dos documentos 

corretos no prazo estabelecido pelo FNDE.  
140 Os procedimentos para a organização do Programa no município foram definidos segundo o “Manual de 

orientação para constituição de unidades executoras”, elaborado pelo FNDE, em 1997. Segundo esse documento, 

os recursos seriam transferidos diretamente para as escolas ou por intermédio da prefeitura, independente da 

celebração de convênio, sendo destinados para a despesa de custeio, manuten ção e de pequenos investimentos, 

devendo ser empregados: na manutenção de material permanente, quando receberem recursos de capital, na 

avaliação de aprendizagem, na implementação do projeto pedagógico, no funcionamento das escolas nos fins de 

semana, na aquisição de material de consume necessário ao funcionamento da escolar e na manutenção, 

conservação e pequenos reparos da unidade escolar.

http://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/18887/11001
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A “autonomia restritiva”, com regras e normas formais, também envolveu a 

arrecadação de recursos de outras fontes não provenientes do Estado, na perspectiva 

da lógica do “público não estatal”, apresentado no documento da reforma do Estado 

brasileiro (BRASIL, 1995). A própria existência da UEx e a definição de que a escola 

deveria buscar outras formas de arrecadação oriundas de iniciativas da comunidade 

escolar institucionalizou a privatização do estatal à medida que aumentou a 

desresponsabilização do Estado com o ensino público, de um lado. Por outro lado, 

responsabilizou também a comunidade em buscar soluções para os vários problemas 

e desafios que estavam mais diretamente relacionados com a gestão administrativa 

dos governos subnacionais e infranacionais. A responsabilização da comunidade 

escolar pela gestão da escola envolveu, dentre outros aspectos, desde compras de 

materiais diversos e contratação de mão de obra para realização de reparos e 

reformas nas escolas até a busca de mais recursos materiais e financeiros pela 

comunidade escolar. Foi uma prática de compartilhamento dos problemas da escola 

que estava distante de uma democratização efetiva e contribuiu para o 

desencantamento da comunidade escolar quanto às expectativas dos pais ou 

responsáveis e professores pela falta de condições financeiras e materiais para 

solucionar ou minorar os principais problemas e desafios encontrados.  

O PMDE/PDDE foi proposto como uma espécie de “fórmula mágica” para 

garantir as condições materiais mínimas necessárias para duzentos mil 

estabelecimentos de ensino público no país, naquela época, a partir de critério 

básico de a escola possuir no mínimo vinte e um educandos, o que levou ao 

fechamento de inúmeras escolas em áreas rurais dos estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina e uma verdadeira corrida para aumentar o número de educandos 

nas escolas por meio da nucleação de escolas consideradas menores em escolas-

núcleo, com maior possibilidade de ampliar o número de educandos e receber a 

maior quantidade de recursos financeiros (MOREIRA, 2000)141. 

A terceira medida de grande impacto na gestão publicada educação básica 

brasileira foi a criação do FUNDEF, instituído pela Emenda Constitucional nº. 14, de 

141 Os impactos sociais, culturais e educacionais da nucleação de escolas rurais foram bastante significativos na 

região oeste de Santa Catarina e no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, como pude discutir no texto 

“Nucleação de escolas rurais”, em reunião do grupo de trabalho da Subcomissão da Associação Catarinense das 

Fundações Educacionais (ACAFE), responsável pelo  desenvolvimento do “Projeto Pesquisa Avaliativa do 

Programa de Nucleação de Escolas de Santa Catarina”, em novembro de 1999.  
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setembro de 1996 (BRASIL, 1996a), regulamentado pela Lei nº. 9.424 de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996b) e pelo Decreto n.º 2.264, de junho de 1997 e 

implantado nacionalmente em 1º de janeiro de 1998142. 

O FUNDEF surgiu como desdobramento da definição da responsabilidade 

conjunta de estados e municípios pelo ensino fundamental na CF/88 (BRASIL, 2014), 

por meio de mecanismos de redistribuição de recursos, sendo um marco institucional 

complexo e contraditório no financiamento da educação básica, que tem o seu 

assento nas diretrizes do Consenso de Washington (1989), especialmente, na 

disciplina fiscal e nas prioridades da despesa pública assumidas pelo Governo FHC. 

Também fez parte do compromisso do governo nacional em realizar ações para 

melhorar o acesso e a qualidade do ensino fundamental junto ao BM e ao BID, 

considerada de baixíssima qualidade (resultados e condições de funcionamento das 

escolas públicas), sendo elas: criação do próprio FUNDEF, avaliação institucional dos 

sistemas de ensino e das escolas de educação básica, melhoria da qualidade do livro 

escolar, reforma do ensino médio e criação dos PCNs.  

Pela nova lei do FUNDEF, segundo o seu artigo 1º, foi criado, em cada estado, 

um fundo formado a partir do total dos recursos transferidos da União para estados e 

municípios e entre estados e seus municípios, dos quais se reservava 15% para o 

financiamento do ensino fundamental (equivalente a 60% dos 25% obrigatórios para 

a educação). Com as novas regras, o educando da escola de educação básica 

brasileira passou a valer “moeda de troca” para o cálculo do recurso devido, uma vez 

que o financiamento da educação não se fez por demanda ou necessidade de cada 

sistema de ensino ou escola, mas sim pelo cálculo matemático em função da 

quantidade de educandos matriculados. O fechamento de milhares de escolas 

públicas rurais nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme 

pesquisa da qual participei, teve como um dos principais motivos essa “disputa” para 

ter o maior número possível de educandos matriculados em um número menor de 

escolas públicas, o que significaria mais recursos financeiros para os sistemas de 

ensino e para as próprias escolas que permanecessem após a nucleação nas 

denominadas escolas-núcleo.   

142 BRASIL. Decreto nº. 2.264, de junho de 1997. Regulamenta a Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, no 

âmbito federal, determina outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Ministério 

da Educação, Brasília, DF, 28 jun. 1997 (Edição Extra). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/decreto/d2264.htm. Acesso em: 15 nov. 2013. Este decreto foi alterado pelo Decreto nº. 6.253, de 13 de 

novembro de 2007, que regulamentou a Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, criando o FUNDEB. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2264.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.253-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.253-2007?OpenDocument
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Um aspecto significativo da Lei do FUNDEF foi o estabelecimento do prazo de 

seis meses, a contar da data de publicação dessa lei, para que os estados, o distrito 

federal e os municípios elaborassem o plano de carreira e remuneração do 

magistério143. Até aquele momento, na maioria dos municípios brasileiros, os 

profissionais da educação não possuíam um plano de carreira específico, fazendo 

parte do plano de carreira dos servidores públicos daquele ente federado e sendo 

tratado sem as prerrogativas necessárias para o exercício adequado da função e do 

cargo. Outro aspecto significativo com a implementação dessa lei foi que o valor 

devido aos entes federados ter passado a ser calculado de acordo com o número de 

educandos matriculados na rede pública sem “a pressão político-partidária e 

clientelística”, apesar de que o volume de recursos era insuficiente, o que obrigava os 

entes federados à buscarem outras fontes por meio de articulações políticas, sendo 

os mesmo tratados e reconhecidos segundo critérios político-partidários, como pude 

verificar nos municípios assessorados e selecionados nesta pesquisa144.  

Por último, também é possível destacar que houve aumento de matrículas de 

educandos nas escolas de educação básica em função da “introdução de mecanismos 

de regularização do fluxo escolar, induzindo à diminuição nas taxas de reprovação e 

abandono e a efetivação do ensino fundamental como direito público subjetivo, 

durante a vigência do FUNDEF” (OLIVEIRA, ADRIÃO, 2013, p. 37)145. Com esses 

mecanismos, segundo os autores, foi possível atingir progressivamente a presença 

de 98% de educandos de 6 a 14 anos no ensino fundamental, no Governo Lula, 

segundo dados do Censo de 2010 do IBGE (2011).  

Outra medida de grande impacto ao processo de gestão propriamente dita da 

escola pública de educação básica, no Governo FHC, foi a criação do Plano de 

143 Segundo o artigo 9º dessa lei: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de seis meses 

da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de modo a assegurar: I - a 

remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério; II - o 

estímulo ao trabalho em sala de aula e III - a melhoria da qualidade do ensino” (BRASIL, 1996a). 
144 No período do segundo mandato do Governo de FHC, atuei na Secretaria Municipal de Educação e Cultura da 

administração popular da cidade de Dionísio Cerqueira, extremo-oeste de Santa Catarina, e convivi com a luta da 

equipe de trabalho daquela Secretaria e do prefeito municipal para ampliar o volume de recursos financeiros para 

investimento no sistema municipal de ensino. Na época, existia um caráter seletivo no apoio aos municípios por 

motivos estritamente partidários, uma vez que outras administrações de municípios vizinhos, que pertenciam à 

base política do governo nacional, e recebiam transferências dos recursos financeiros, bem como conseguiam uma 

grande quantidade de recursos para o investimento na educação  pública por meio do apoio de deputados e 

senadores e do atendimento direto junto ao próprio MEC.  
145 OLIVEIRA, Romualdo Luiz Portela de; ADRIÃO, Theresa Maria de Freitas. Os 25 anos da Constituição de 

1988: reflexões sobre o direito à educação de qualidade. Políticas educacionais e qualidade da escola pública. 

Yoshie Ussami Ferreira Leite, Sílvio Cesar Nunes Leitão Militão e Vanda Moreira Machado Lima (Orgs). 

Curitiba/Pr: CRV, 2013, p. 29-41. 



138 

Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola). O PDE-Escola fez parte de um conjunto 

de doze ações previstas no Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA), no 

período de 1998 a 2010146, com financiamento de 50% do BM: Escola Ativa; Espaço 

Educativo - Construção de Escolas; Levantamento da Situação Escolar (LSE); 

Microplanejamento Educacional; Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas 

(PMFE); Planejamento Estratégico da Secretaria (PES); Projeto de Melhoria da Escola 

(PME); Programa de Gestão e Aprendizagem Escolar (GESTAR); Programa de Apoio 

à Leitura e à Escrita (PRALER); Projeto de Adequação do Prédio Escolar (PAPE) e 

Programa de Melhoria da Qualidade do Mobiliário e Equipamento Escolar (PMQE).  

As ações foram direcionadas para integrar outros programas governamentais 

de combate à pobreza, tentando reduzir as desigualdades escolares entre os sistemas 

de ensino, buscando, na medida do possível, aumentar a eficácia das escolas públicas 

de educação básica, ampliando o acesso e a permanência das crianças em idade 

escolar e aperfeiçoando a gestão das escolas de municípios localizados nas regiões 

mais pobres do país. Para o desenvolvimento desse plano nas escolas, o MEC enviou 

às secretarias de educação do país um manual de orientações e um estudo de caso 

do PDE-Escola (XAVIER, AMARAL SOBRINHO, 1999) para que as secretarias 

prestassem assistência técnica diretamente às escolas no processo de elaboração de 

seus planos de ação147. No que se refere à gestão escolar propriamente dita, o MEC 

apoiou e orientou a elaboração de planos para as escolas públicas por meio da 

metodologia do planejamento estratégico e do controle da qualidade total, para auxiliar 

146 No período de 1998 a 2001, FUNDESCOLA I esteve voltado para o ensino fundamental da educação básica 

das regiões norte e centro-oeste, com o aporte de US$ 62,5 milhões do BM. Na segunda fase, FUNDESCOLA II 

(US$400 milhões), atingindo o período do Governo Lula, expandiu de 1999 a 2005 as consideradas “ferramentas” 

desenvolvidas na primeira fase e levou a intervenção para a região Nordeste. Na terceira fase, FUNDESCOLA III, 

o objetivo foi a conclusão das intervenções nas áreas específicas e a expansão da iniciativa para outras áreas no

Brasil. Por último, o FUNDESCOLA IIIA (US$ 320 milhões) foi aplicado somente na educação infantil, no 

período de 2008 a 2010.   
147 Nos anos de 2002, 2003 e 2008, participei diretamente da elaboração de PDE-Escola de três escolas públicas, 

nos municípios de Calmon e Porto União, no estado de Santa Catarina, e União da Vitória, no estado do Paraná. 

O processo de elaboração do plano foi concluído em três meses, segundo definição da secretaria de educação 

desses municípios, foi realizado em quatro encontros de oito horas. Com isso, a discussão foi tensa e 

excessivamente conflitiva, pois as perguntas de autoavaliação do diagnóstico situacional da escola eram 

extremamente diretas e provocadoras de inúmeras polêmicas e conflitos entre os participantes, o que gerava 

acusações mútuas e dificuldade de quaisquer acordos e reconhecimentos mútuos. É interessante destacar que 

também não houve preparação adequada dos participantes para uma autoavaliação coletiva com o instrumento do 

MEC, pois não havia o convencimento da maioria dos presentes que o trabalho po deria realmente trazer melhorias 

para a escola, fora o argumento que a escola poderia obter recursos financeiros que garantiriam a aquisição de 

materiais e a realização de pequenas reformas nas escolas. Os planos elaborados foram abandonados pela direção 

das escolas e esquecidos pelos novos secretários de educação dos municípios, com a alegação da excessiva demora 

ou não envio de recursos financeiros  pelo governo federal e pela falta de tempo para realizar novas reuniões com 

a a comunidade escolar.   
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a racionalização da administração da escola e obter maior eficácia e resultados no 

seu trabalho:  

Com esses direcionamentos, ao invés de a comunidade escolar 
exercitar a sua autonomia mediante a elaboração do seu projeto 
político-pedagógico, ela passa a trabalhar na construção do chamado 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), nivelando, assim, a 
gestão escolar ao modelo gerencial do Planejamento Estratégico, o 
que se constitui num retrocesso em relação às históricas 
compreensões dos educadores e dos setores progressistas sobre a 
democratização da educação e da gestão democrática da escola. 
(SOUSA, 2012, p. 103) 

A “entrada” na escola de conceitos referentes a uma lógica empresarial 

produziu inúmeras tensões e conflitos na comunidade escolar. O que dificultou ainda 

mais a discussão coletiva dos problemas locais, que não poderiam ser explicados 

somente como um problema de gestão escolar, mas como parte de um contexto mais 

amplo e complexo que faz parte da história da educação pública brasileira e das 

tensões surgidas a partir das exigências da AGEE para a escola pública.  

Com a responsabilização da escola pelo seu próprio desenvolvimento e 

resultados, produto da implantação de uma descentralização de responsabilidades, a 

direção das escolas passou a ampliar suas obrigações que até então pertenciam 

somente às secretarias de educação, como compras e contratação de profissionais 

para pequenas reformas nas escolas públicas. Além dessas, a direção das escolas 

continuou com as tradicionais obrigações as quais faziam parte da rotina de qualquer 

estabelecimento de ensino de educação básica: controle de matrícula, administração 

de pessoal, ações para integração com a comunidade, registros escolares, entre 

outras. Ou seja, no discurso da descentralização e da autonomia, segundo o relato 

dos representantes das escolas com os quais convivi durante um ano de 

acompanhamento do PDE-Escola, a desejada democratização da política educacional 

passou a conviver com um controle excessivo do trabalho escolar, o que eu chamo 

de recentralização educacional com medidas de reconcentração do poder em nível 

infranacional, em função da diretividade do próprio programa.  

Cabe ressaltar que o principal objetivo desse programa foi a elaboração coletiva 

do chamado “plano de suporte estratégico”, segundo o manual do PDE-Escola 

(XAVIER, AMARAL SOBRINHO, 1999), que deveria ser construído a partir da 

definição de uma “visão estratégica” com a participação direta dos representantes da 

comunidade escolar (pais ou responsáveis, funcionários, professores, direção, 
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coordenação pedagógica e secretário de escola, se houver). Os representantes 

deveriam desenvolver e implementar o plano num prazo de doze semanas (em três 

meses seguidos), de acordo com as etapas previstas (preparação, autoavaliação, 

definição da visão estratégica e do plano de suporte estratégico) e executar, monitorar 

e avaliar o plano em doze meses. Essas ações, como pude constatar no 

acompanhamento aos municípios, também produziram alguns avanços no processo 

de gestão das escolas ao estabelecer metas, a partir de um diagnóstico objetivo da 

realidade escolar, e garantir uma participação direcionada da comunidade escolar na 

discussão dos principais problemas e desafios de cada escola pública que decidiu 

elaborar o plano.   

No Governo FHC, a elaboração do PDE-Escola não era obrigatória, mas havia 

a expectativa das escolas públicas que elaborassem e enviassem ao MEC para 

receber mais recursos financeiros diretos do governo nacional, por meio de convênio 

entre o FNDE e as prefeituras municipais. Com isso, seria possível realizar pequenas 

obras e aquisições, com recursos financeiros acrescidos dos governos subnacionais 

e infranacionais que também deveriam financiar parte das ações previstas nos planos. 

Esse modelo de planejamento estratégico, fundado nos princípios da eficiência e 

eficácia, tornou-se um instrumento importante nas orientações do Governo FHC, que 

conviveu, contraditoriamente, com os procedimentos do planejamento participativo no 

ensino público, voltado, principalmente, para a elaboração dos projetos político-

pedagógicos das escolas, segundo a autonomia definida em cada sistema de ensino, 

e conforme o que estabeleceu os artigos 12, 13, inciso I, e 14 da LDB/96 (BRASIL, 

2014a).    

Com a nova lei orgânica da educação nacional e os principais programas 

governamentais para a educação pública, o Governo FHC buscou atingir a qualidade 

da educação básica desejada pela AGEE. Uma qualidade que consistiu, 

prioritariamente, em seguir procedimentos considerados corretos e apropriados para 

atingir determinados fins e não decidir democraticamente sobre os objetivos e 

finalidades da própria educação escolar. Com isso, os traços marcantes da política 

educacional desse governo se conformaram numa “orientação empresariada da 

educação”, a qual a eficácia, a eficiência e a técnica foram consideradas corretas e 

deveriam preceder quaisquer discussões públicas e democráticas sobre temas 

educacionais. Ou seja, a qualidade na educação do Governo FHC tem a ver 

diretamente com a eficácia do processo, ou seja, conseguir o máximo de resultados 
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com o mínimo de custo possível. Segundo Castro (2009), para atingir essa qualidade 

o governo criou um conjunto de mecanismos:

[...] indicadores de qualidade passaram a ser medidos por taxas de 
retenção, taxas de promoção, comparação internacional dos 
resultados escolares, supervalorização da competividade e da 
produtividade e novos métodos de gerenciamentos de sistemas 
educacionais. Nessa concepção, a qualidade é vista numa ótica 
econômica, pragmática, e gerencial, enfim, numa visão meramente 
técnica, caracterizando uma visão bastante restrita de educação de 
qualidade. (p. 22) 

A perspectiva da qualidade se configurou em ações práticas nesse governo, 

envolvendo maior flexibilidade na gestão, com uma “autonomia restritiva” às escolas, 

além da responsabilização dos diretores e docentes pelos resultados dos educandos. 

Destaca-se, também, que os salários dos profissionais da educação foram vinculados 

a arrecadação financeira e a quantidade de educandos matriculados nas escolas das 

redes públicas de ensino. Ou seja, a capacidade financeira anunciada pelos 

governantes definiu o volume de investimento possível do Estado seguindo as 

orientações das agências multilaterais para o chamado ajuste estrutural, sendo que 

elas financiaram em torno de 50% dos programas da educação básica no período do 

Governo FHC. Um dos principais objetivos dessas orientações, materializadas em 

empréstimos financeiros, foi atrelar:  

[...] a educação institucionalizada aos objetivos estreitos de 
preparação imediata para o mercado de trabalho; utilizar a educação 
como veículo de transmissão de ideias que proclamaram a excelência 
do livre mercado, usar a escola como um mercado-alvo para os 
produtos e meios da cultura de massa e, ainda, fazê-la canal de 
transmissão da doutrina neoliberal. Tais objetivos também 
impulsionaram os sistema educacionais a priorizar os aspectos da 
eficiência e da competitividade. (SOUSA, 2012, p. 95)  

Outra medida significativa foi a criação de programas para capacitar 

professores e administradores, que passaram a ser chamados de gestores, e também 

seriam responsabilizados pelos resultados de desempenho dos educandos das 

escolas. A capacitação seguiu a lógica que a instrumentalização desses produziria a 

racionalização necessária para obtenção de resultados equivalentes a outros 

sistemas educacionais dos países considerados desenvolvidos, segundo a 

classificação do PISA, independente das condições objetivas de funcionamento e 
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trabalho docente no qual se dava a prática pedagógica, e da própria natureza da 

educação que se distingue totalmente da lógica empresariada para o lucro.     

Por fim, as ações financiadas pelo FUNDESCOLA também contribuíram para 

a promoção de uma reforma estrutural da educação básica do país, com uma série 

de contradições e problemas que não foram suficientemente enfrentados, ao mesmo 

tempo em que produziram um discurso da qualidade que ainda se faz presente no 

debate sobre os fracos resultados da maioria das escolas públicas de educação 

básica do Brasil.  

A educação básica no Governo FHC foi uma expressão clara da adoção de 

uma política educacional alinhada com as orientações e às exigências da AGEE, 

defendida e patrocinada pelos agentes da globalização hegemônica. A política 

educacional empresariada voltou-se para a responsabilização dos resultados de 

desempenho da própria escola em função de como se dava a gestão escolar e o 

trabalho docente. Com esse argumento, tentou-se excluir da compreensão dos 

chamados problemas escolares as condições objetivas do trabalho escolar e os nexos 

causais em relação às experiências sociais dos educandos, as condições materiais 

das escolas e os condicionantes sociais e econômicos das comunidades escolares. 

Com isso, o Governo FHC desenvolveu um conjunto de programas para a 

recentralização da educação básica, criando uma descentralização dependente e, ao 

mesmo tempo, recentralizadora do controle político do próprio governo nacional nos 

níveis subnacionais e infranacionais. Mesmo com várias medidas recentralizadoras, 

foi possível o desenvolvimento de experiências contra-hegemônicas no campo 

educacional, que se tornaram referências para outras administrações comprometidas 

com um projeto democrático-participativo, nos limites estabelecidos nos termos da lei, 

principalmente da LDB/96 (BRASIL, 2014a). 

No Governo Lula (2003-2010), a tradição acumulada de experiências 

participativas e dos resultados de trabalhos acadêmicos produzidos por educadores e 

professores universitários comprometidos com o projeto democrático-participativo 

poderiam ter subsidiado um novo projeto de educação para o país, mas que foi 

assumido parcialmente pelo MEC, em função da manutenção dos mesmos 

fundamentos do modelo econômico de desenvolvimento tardio e dependente de 

financiamento externo, com articulações políticas envolvendo organizações e 

entidades defensoras de uma educação básica atrelada aos interesses do capital. 

Nessa continuidade da AGEE na política educacional do país, a proposta da 
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“democracia induzida” do MEC contribuiu relativamente para o avanço da gestão 

democrática nos municípios assessorados e selecionados nesta pesquisa.  

3.2.3 Reformas para a recentralização do governo nacional no nível infranacional: o 

modelo gerencial-democrático do Governo Lula  

No Brasil, Luís Inácio Lula da Silva foi eleito e assumiu a presidência em 2003, 

gerando uma grande expectativa de mudanças para o ensino público do país, 

explicitada no documento “Uma escola do tamanho do Brasil” (PT, 2002) apresentado 

durante a campanha eleitoral. No item “quadro atual” desse documento, o PT 

apresentou um diagnóstico da educação do país, destacando as seguintes 

características da política educacional do governo anterior: centralização no controle 

de todos os níveis de ensino pelo governo nacional, obrigando os entes federados a

aderirem aos programas de reformas educacionais como condição de acesso aos 

recursos; os sistemas de avaliação da educação básica utilizados apenas para 

classificar os estados quanto à educação básica e estimular a competição entre as 

universidades, contrário a posição de serem instrumentos para o planejamento e a 

intervenção do Estado, visando à melhoria do desempenho dos educandos e à 

melhoria do sistema de ensino; “descentralização executiva” esteve longe de 

alcançar uma efetiva e consequente descentralização e democratização do poder; 

privatização no atendimento da educação superior e infantil; baixa qualidade do 

ensino fundamental e médio e insuficiência geral de recursos financeiros para a 

educação do país.  

Como forma de reagir ao quadro considerado problemático da educação básica 

no país, o Governo Lula privilegiaria ações para garantir o acesso e a permanência 

dos mais pobres nos sistemas de ensino, destacando-se, para isso, a construção de 

um novo modelo de gestão centrado na democratização do Estado e nas relações 

sociais, mas mantendo elementos fundamentais da política educacional do Governo 

FHC. Segundo o próprio Presidente Lula em mensagem ao Congresso Nacional, 

quando da abertura da primeira sessão legislativa de 2003148:  

148 BRASIL. Mensagem ao Congresso Nacional. Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília: Presidência da 

República, 2003.    



144 

A implantação de modelo de desenvolvimento alternativo que tem o 
social por eixo, só poderá ter êxito se acompanhada pela 
democratização do Estado e das relações sociais. Para mudar o rumo 
do Brasil será preciso um esforço conjunto e articulado da sociedade 
e do Estado. O debate com a sociedade será determinante na 
definição de estratégias, na formulação de políticas, articulação das 
parcerias e implementação de ações de governo de forma participativa 
e transparente, sob efetivo controle social. O Governo fixará macro 
prioridades nacionais para revitalizar a Federação, integrando União, 
estados e municípios, e dando origem a um novo modelo de 
descentralização coordenada. Será possível planejar e ao mesmo 
tempo descentralizar a partir da recuperação do papel indutor do 
Governo Federal, aliado a um maior controle de participação social 
nas ações de desenvolvimento regional e local. O Governo será 
marcado pela construção de mecanismos apropriados para o debate, 
a elaboração e implementação de propostas relevantes para o 

interesse público. 

Em junho do mesmo ano, o MEC lançou o primeiro documento norteador da 

política educacional para o país denominado “Toda Criança Aprendendo”149, como 

uma forma de enfrentar o quadro considerado dramático da educação básica 

brasileira em função do desempenho dos educandos na avaliação do SAEB, em 2001: 

“Em verdade, o programa vem observando uma queda progressiva nos padrões de 

rendimento escolar, ao longo dos últimos anos” (p. 197). Diante dos resultados 

negativos, conforme esse documento, foram delineados quatro grandes eixos a serem 

coordenados pelo MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação: 

implantação de uma política nacional de valorização e formação de professores; 

ampliação do atendimento escolar, por meio da extensão da jornada e da duração do 

ensino fundamental; apoio à construção de sistemas estaduais de avaliação da 

educação pública e implementação de programas de apoio ao letramento da 

população estudantil. Esses eixos delineados não foram orientadores de ações 

políticas no primeiro mandato do Governo Lula (2003-2006), marcado como um 

período de mudanças de ministros, diretorias e secretarias estratégicas, muitos 

debates com diferentes entidades e, no final desse período, a organização de várias 

proposições que foram posteriormente colocadas em prática quando assumiu 

Fernando Haddad o MEC, em 2005150.  

149 MEC. Toda Criança Aprendendo. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos , Brasília, v. 84, n. 206/207/208, 

p. 197-201, jan./dez. 2003. Disponível em: http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP /article/viewFile/114/116.

Acesso em: 15 dez. 2013.  
150 Os dois ministros que antecederam Fernando Haddad foram Cristóvan Buarque (2003/2004) e Tarso Genro 

(2004-2005). O ex-ministro Tarso foi conhecido pela realização de medidas de grande impacto para a educação 

brasileira: a criação do Programa Universidade para Todos (ProUni), com o objetivo conceder bolsas de estudo 

para estudantes de escolas públicas com a transferências de recursos públicas para as instituições privadas 

http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP%20/article/viewFile/114/116
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Na gestão do novo ministro da educação, de uma forma geral, ficou evidente a 

manutenção quase que integral das principais ações da reforma educacional do 

Governo FHC, de acordo com as orientações da AGEE e, de forma contraditória, a 

implementação de um conjunto de medidas que se identificariam com o projeto político 

democrático-participativo. Essa conjugação promoveu uma inovação na política 

educacional brasileira com a adoção de um modelo de gestão gerencial-democrático, 

especialmente no segundo mandato do Governo Lula (2007-2010).  

A política educacional para a educação básica do Governo Lula, no nível 

infranacional, manteve os principais programas e ações do Governo FHC: PNAE, 

PDE-Escola, PDDE, FUNDESCOLA, sistema SAEB, participação no PISA e 

implementação dos conselhos municipais de educação. Dentre esses, de acordo com 

os objetivos desta pesquisa, destaca-se o sistema de accountability na esteira do 

“comparativismo avaliador descontextualizado”, que reuniu o SAEB, o PDE-Escola e 

a continuação da participação dos educandos brasileiros nos testes padronizados do 

PISA. Nesse comparativismo avaliador, houve a continuidade da avaliação de 

desempenho dos educandos e das escolas por meio do SAEB e do ENEM, expondo 

os resultados à sociedade e comparando-os com rankings internacionais e 

responsabilizando os envolvidos, direta ou indiretamente, pelo trabalho escolar. Dessa 

forma, concordo com a afirmação de Castro (2009) que esse processo de avaliação 

se apresentaria aparentemente neutro, mas que foi utilizado para desresponsabilizar 

os governos dos entes federados pelos resultados de “ontem” e de “hoje” da educação 

básica do país.  

Para a medição da qualidade almejada da educação básica, no Governo Lula, 

foi criado pelo INEP, em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) como um indicador de avaliação do rendimento escolar151. De acordo com o 

Decreto Presidencial nº. 6.094/2007 (BRASIL, 2007a), o IDEB passou a ser a principal 

de ensino superior, encaminhamento ao Congresso dos projetos de criação do FUNDEB e do Piso Nacional dos 

Professores, aprovados em 2006 e 2008 respectivamente, a criação de universidades públicas e a expansão de 

escolas técnicas federais no país. Sobre a criação do ProUni, mesmo reconhecendo o seu caráter democrático de 

garantir financeiramente o acesso de pessoas sem recursos financeiros suficientes para estudar em instituições de 

ensino superior, concordo com a afirmação de Frigotto (2011) que “O PROUNI criou mais de 700.000 vagas para 

jovens, e isso seria fantástico se tal inclusão não fosse incorporando, ainda que de forma enviesada, a tese 

conservadora de Milton Friedman que, no final da década de 1950, defendia que o Estado desse aos mais pobres 

um voucher ou uma carta de crédito para escolherem onde queriam estudar” (p. 247).  
151 Segundo o ministro da educação daquele período, Fernando Haddad, a qualidade é “a avaliação traduzida pelo 

IDEB, o financiamento com maior incidência da União junto aos entes federados e a gestão compartilhada das 

políticas públicas, tendo por base os planos de ações articuladas elaboradas nos estados e municípios com apoio 

do MEC” (HADDAD apud CAMINI, 2010, p. 545). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
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referência para a política educacional do governo nacional, nesse nível de ensino, 

estabelecendo uma escala que vai de 0 a 10 152. Esse índice seguiu a lógica do PISA 

e foi fixada a nota “6.0” pelo MEC como resultado para os sistemas de ensino 

brasileiros atingirem até 2022, já que era a média dos vinte países considerados os 

melhores colocados no mundo para a OCDE. Segundo o MEC: “O IDEB permite 

identificar as redes e as escolas públicas mais frágeis a partir de critérios objetivos e 

obriga a União a dar respostas imediatas para os casos mais dramáticos ao organizar 

o repasse de transferências voluntárias com base em critérios subjetivos” (MEC, 2007,

p. 23). Essas transferências voluntárias foram utilizadas por todas as escolas públicas

de municípios que assumiram o compromisso de realizar o PDE-Escola, caso 

obtivesse baixo resultado de IDEB, conforme determinava o “Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação”.  

O PDE-Escola, até o ano de 2007, era destinado somente às escolas de ensino 

fundamental localizadas nas chamadas “Zonas de Atendimento Prioritário” (ZAPs) das 

regiões brasileiras norte, nordeste e centro-oeste, com baixo IDH, limitado a uma 

média de 3.800 escolas e 450 municípios, no período de 2000 a 2007. No final de 

2007 e início de 2008, o PDE-Escola foi estendido para todas as escolas públicas que 

obtiveram nota inferior a 2.8 para os anos iniciais do ensino fundamental e 2,7 para 

os anos finais do ensino fundamental de IDEB, sendo que o MEC divulgou, na época, 

quais seriam as secretarias e as respectivas escolas contempladas com esse 

programa. Cabe ressaltar que mesmo com a ampliação para todos os estados, a partir 

de 2007, o manual de elaboração manteve-se praticamente idêntico à publicação de 

1999 (XAVIER, AMARAL SOBRINHO, 1999), e os procedimentos sofreram poucas 

alterações, sendo incluída, apenas, a capacitação de técnicos das secretarias de 

educação pela SEB do MEC para que repassassem as orientações devidas para 

todas as escolas da respectiva rede de ensino. A alteração metodológica foi feita 

somente com a supressão da etapa da elaboração da visão estratégica a partir da 

discussão coletiva de “forças, oportunidades, fraquezas e ameaças”, em 2009, mas 

mantendo a lógica da gestão empresariada para a educação pública.  

152 Segundo o artigo 3º e o Parágrafo único do Decreto Presidencial nº. 6.094/2007: “A qualidade da educação 

básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir 

dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica - 

ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil)”. Parágrafo único: “O IDEB será o indicador 

objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão  ao Compromisso” (BRASIL, 

2007a). 
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A avaliação de desempenho do SAEB era restrita a um exame aplicado a cada 

dois anos, com uma amostra de educandos dos estados brasileiro que era 

acompanhada de um questionário. A partir de 2005 o SAEB foi reformulado e ampliou 

significativamente o número de educandos que realizaram a Prova Brasil revelando, 

conforme o MEC (2007):  

[...] a existência de enormes desigualdades regionais, muitas vezes no 
interior do mesmo sistema. Mas, ao mesmo tempo, revelou boas 
práticas de escolas e redes de ensino que resultam em aprendizagem 
satisfatória - a partir daí o censo começou a ser feito por aluno e não 
mais por escola. (p. 20)  

As mudanças realizadas no SAEB foram reveladoras de inúmeras diferenças e 

complexidades na organização e no funcionamento das escolas públicas brasileiras. 

Entretanto, a chamada qualidade social da escola de educação básica não poderia 

ser bem avaliada em função de ter sido privilegiado os aspectos cognitivos, por meio 

de testes padronizados e resultados de evasão e repetências das escolas públicas de 

educação básica, bem como também foram desconsideradas as sugestões e as 

críticas dos professores e das entidades de classe dos trabalhadores em educação. 

Para o caso específico do IDEB, ficou evidente que esse instrumento de regulação 

também servia para o controle internacional para orientar as políticas educacionais 

dos países. Concordo com a crítica de Camini (2010) ao afirmar que: 

O IDEB não aborda questões fundamentais capazes de aferir com 
maior eficácia os níveis e modalidades de ensino, por isso é 
questionado por educadores, pesquisadores e estudiosos, os quais 
argumentam que é preciso considerar o processo e não apenas medir 
o resultado através de dados sobre aprovação escolar, obtidos no

censo escolar, e as médias de desempenho em avaliações do INEP. 
(p. 545) 

Esse novo modelo de gestão educacional foi materializado com o Decreto 

Presidencial nº. 6.094/2007 (BRASIL, 2007a), sendo considerado como uma 

resposta às críticas da fragmentação da política educacional nacional com a 

recriação do “Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação”, no segundo 

mandato do Governo Lula (2007-2010)153. A partir do Plano de Metas, foram 

retomados e criados 

153 Os sistemas municipais e estaduais que aderissem ao Compromisso, segundo o artigo 2º do Decreto Presidencial 

nº. 6.094/2007, deveriam seguir as 28 diretrizes pautadas em resultados de avaliação de qualidade e de rendimento 

dos educandos. Para os objetivos desta pesquisa, destaco compromissos que são voltados diretamente para a gestão 

dos sistemas e redes de ensino e das escolas públicas: IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada 

rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço no contra turno, estudos de recuperação e progressão parcial; 
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novos programas e realizadas inúmeras ações para garantir a democratização da 

gestão educacional: criação do PDE e PAR (2008), aprovação do FUNDEB (2007), 

aprovação da lei do piso nacional para os profissionais da educação (2008), 

ampliação da obrigatoriedade escolar (2009), criação de programas nacionais 

dirigidos à gestão da educação (Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de 

Educação - PRADIME154, Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares - PNFCE155 e Pró-Conselho), realização da I CONAE (2010) e criação do 

Fórum Nacional de Educação (FNE), em 2010, e aprovação da lei do II Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014b).   

O principal objetivo do Plano de Metas, segundo o artigo 1º do Decreto 

Presidencial (BRASIL, 2007a), foi articular as ações da União com os outros entes 

federados, em regime de colaboração, contando com a participação das famílias e da 

comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica a ser medida 

por meio do IDEB. O Decreto também concretizou a articulação do “Movimento 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não frequência do educando e sua superação; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da es cola para além da jornada 

regular; XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o 

mérito, a formação e a avaliação do desempenho; XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, 

representado pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, 

realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional; XV - dar 

consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, de preferência externa 

ao sistema educacional local; XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político 

pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola; XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola 

coordenadores pedagógicos que acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor; XVIII - fixar regras 

claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de diretor de escola; XIX - divulgar na 

escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB; XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de 

Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade 

das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas; XXI - zelar pela transparência da gestão pública 

na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de co ntrole social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho 

de Educação, quando inexistentes; XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como 

saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando 

com sua escola; XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as 

atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das 

metas do compromisso; XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles 

espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar;  XXVII - firmar 

parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura da escola ou a promoção de projetos 

socioculturais e ações educativas; XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das 

associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do 

sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de 

evolução do IDEB (BRASIL, 2007a).  
154 Informações no site oficial do MEC sobre o PRADIME (Apresentação). Disponível em: http://portal 

.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=219:pradimeapresentacao&catid=149:pradime&I

temid=447. Acesso em: 15 ago. 2014.  
155 Informações no site oficial do MEC sobre o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12384:conselhos-escolares-resen 

tacao&Itemid=655. Acesso em: 15 ago. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12384:conselhos-escolares-resen%20tacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12384:conselhos-escolares-resen%20tacao
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Compromisso Todos Pela Educação”156, lançado pelo Governo Lula em 2006 que, 

para Saviani (2007) e Peroni, Oliveira, Fernandes (2009)157, surgiu da aproximação 

do governo com um aglomerado de grupos empresariais e patrocinados por grandes 

entidades, tais como:  

[...] Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, 
Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, 
Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-
Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco 
ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros (SAVIANI, 
2007, p. 1243).   

Nessa aproximação, o MEC também criou o PDE que reuniu um conjunto de 

programas para dar maior organicidade às metas quantitativas do I PNE (BRASIL, 

2001), não sendo uma mera tradução do I PNE, mas um “plano executivo” de  ações 

a serem tomadas para a melhoria da qualidade da educação. Na perspectiva de 

Saviani (2007), o I PNE foi simplesmente ignorado pelo Governo Lula e os governos 

subnacionais, sendo que o PDE “não se define como uma estratégica para o 

cumprimento das metas do Plano” (p. 1239), mas, segundo ele, o PDE também não 

era um plano, mas um programa de ação.  

É importante destacar que o PDE foi elaborado em interlocução com a referida 

parcela da sociedade e não com as organizações históricas dos educadores, 

contribuindo para que as metas estabelecidas pelo Movimento fossem voltadas para 

uma lógica de mercado (valorização meritocracia e ênfase em resultados entre 

outros), tendo como “clientes” as empresas, a sociedade e os educandos como 

“produtos”, ao mesmo tempo em que tentaram reafirmar antigas reivindicações das 

organizações nacionais dos educadores (gestão participativa, combate à repetência e 

à evasão escolares e implantação do plano de carreira, cargos e salários para os 

profissionais da educação entre outros). Nessa união contraditória de interesses 

conflitantes relacionados a projetos políticos antagônicos, o PDE teria reunido um 

conjunto de ações e programas que abarcaram todos os estados e municípios do país, 

156 Concordo com a análise crítica de Frigotto (2011) sobre o movimento “Compromisso Todos pela Educação” 

ao afirmar que: “O movimento dos empresários em torno do “Compromisso Todos pela Educação e sua adesão ao 

Plano de Desenvolvimento da Educação”, contrastada com a história de resistência ativa de seus aparelhos de 

hegemonia e de seus intelectuais contra as teses da educação pública, gratuita, universal, laica e unitária, revela, a 

um tempo, o caráter cínico do movimento e a disputa ativa pela hegemonia do pensamento educacional mercantil 

no seio das escolas públicas” (p. 245).  
157 PERONI, V.; OLIVEIRA, R. T. C.; FERNANDES, M. D. Estado e terceiro setor: as novas regulações entre  o 

público e o privado na gestão da educação básica brasileira. Educação & Sociedade, Campinas, v. 30, n. 108, p. 

761-778, out. 2009.  
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com o objetivo maior de regulamentar o regime de colaboração entre os entes 

federados, por meio da assinatura de um termo de adesão, o qual os entes assumiriam 

o compromisso de implementar as diretrizes estabelecidas. Segundo Camini (2010),

apesar de os entes federados não terem sido os protagonistas do processo, todos os 

26 estados, o distrito federal e os 5.564 municípios aderiram ao PDE158. Entretanto, 

mesmo com todo o empenho do MEC na formulação de uma nova política educacional 

que previa ações descentralizadoras, a adesão e o cumprimento das diretrizes pelos 

estados e municípios estavam sujeitas às oscilações determinadas por diferentes 

fatores, especialmente, disputas partidárias e pessoais em torno do exercício do poder 

nesses entes federados (SAVIANI, 2010). 

Contrariamente ao “apelo do compromisso”, concordo com Oliveira (2009) ao 

enfatizar o sentido negativo dessa mobilização feita pelo governo nacional, uma vez 

que a afirmação recorrente foi que os considerados baixos níveis de desempenho 

fossem resultado tão somente da falta de compromisso e não de outras carências:  

Esse argumento recorrente é bastante retórico no sentido que insiste 
em um discurso que evoca práticas de envolvimento e 
responsabilidade social - como se estivesse nas mãos de cada 
indivíduo, em particular, melhorar o mundo, melhorando a educação - 
quando se sabe que fatores intra e extraescolares são determinantes 
do baixo desempenho obtido nos exames de ‘medição’ de qualidade. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 206) 

Mesmo reconhecendo que a ideia do compromisso não poderia ser identificada 

com as principais causas dos problemas que provocaram os baixos resultados do 

desempenho dos educandos das escolas públicas de educação básica, na época, 

concordo com a proposição do Governo Lula pela mobilização da sociedade, num 

sentido amplo, e da comunidade escolar, para que pudessem analisar e debater a 

qualidade social da escola pública municipal.  

O exemplo mais significativo, em meu entender, foi o processo de elaboração 

do PAR dos municípios, que contou com o apoio direto de técnicos do próprio MEC, 

mas que não garantiu o monitoramento adequado por parte dos comitês locais. 

Entretanto, nos municípios assessorados e selecionados, nesta pesquisa, houve um 

158 Na minha convivência com os dirigentes dos municípios investigados nesta pesquisa, no período de 2002 a 

2015, pude conversar inúmeras vezes com secretários e prefeitos sobre a adesão ao PDE. Para eles, o maior 

interesse era a possibilidade de acessar recursos financeiros do governo nacional, para o desenvolvimento de ações 

locais que eles julgavam necessárias, especialmente: reforma e construção de escolas e compra de equipamento 

para as escolas e aquisição de ônibus escolar.  



151 

intenso debate no interior das equipes e dos comitês locais municipais quando 

compararam a sua realidade local, nas dimensões da gestão educacional, da 

formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar e dos recursos 

pedagógicos e infraestrutura física159, a partir dos dados elaborados e apresentados 

pelas secretarias municipais de educação e aceitos ou atualizados com o 

conhecimento dos participantes160, com o considerado “desejado” e mais “adequado” 

para a educação básica, segundo os critérios de excelência contidos nos instrumentos 

de diagnóstico fornecidos pelo MEC (o chamado nível 4). As reações indicaram que 

havia uma distância significativa entre as condições mínimas necessárias para o 

trabalho escolar e a realidade das escolas públicas municipais do norte de Santa 

Catarina e do sul do Paraná, analisadas nesta pesquisa. O que também ficou ainda 

mais claro para os representantes das secretarias municipais de educação, das 

escolas e da sociedade em geral, quando do preenchimento dos instrumentos do 

PAR, fornecidos pelo próprio MEC no SIMEC161, foi que o aprendizado dos educandos 

resultava de elementos diversos e interligados - como também estava indicado no 

documento do PDE -, em função do caráter multidimensional e processual do trabalho 

escolar.  

A visualização dos problemas foi um passo significativo para o desenvolvimento 

de ações que não dependeriam diretamente de recursos financeiros, mas que podiam 

ser implementadas por meio de ações administrativas locais. Para isso, o Governo 

Lula optou em indicar, nesse instrumento de planejamento, um conjunto de 

proposições para uma gestão democrática a ser assumido pelo poder executivo, o 

que nem sempre acontecia. Assim, a estratégia do MEC de promover a democracia 

induzida não incluiu discussões mais amplas sobre os contextos nacionais e globais,

159 De acordo com o artigo 8º, §3º do Decreto Presidencial nº. 6.094/2007 (BRASIL, 2007a).  
160 Uma ressalva importante de Saviani (2007) foi a ausência, segundo ele, de mecanismos de controle efetivos 

para evitar a manipulação e erros dos dados que os municípios poderiam apresentar para o recebimento de recursos 

financeiros. O que, na verdade, foi solucionado, em parte, com o aperfeiçoamento do sistema de  Educacenso do 

MEC, base de registro de dados da educação básica brasileira, a participação de representantes de diferentes 

segmentos da sociedade e a obrigatoriedade de aprovação anual da prestação de contas dos gastos com recursos 

federais pelos conselhos de educação existentes em cada município: recursos do PNAE aprovados pelo Conselho 

de Alimentação Escolar; recursos do Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE) e as transferências do 

FUNDEB, analisadas e aprovadas pelo Conselho do FUNDEB. E evidente que esses procedimentos não inibem 

totalmente a realização de atos considerados ilícitos pelos servidores públicos municipais.  
161 Nos municípios pesquisados, segundo o que determinava o artigo 9º, § 1º do Decreto nº. 6.094/2007 (BRASIL, 

2007a), o MEC enviou técnicos para a orientação da elaboração e o monitoramento do PAR pela Equipe Técnica 

Local e pelos membros do Comitê Local do Compromisso. 



152 

optando para ações de caráter estritamente operacionais e subordinadas aos 

condicionantes da cultura política local.  

Outro elemento significativo dessa política foi a explicitação, de forma 

organizada, dos principais problemas e desafios para a educação pública municipal, 

sem discuti-la do ponto vista histórico e também dos diferentes condicionantes 

econômicos e políticos regionais, nacionais e globais. As prioridades e o cronograma 

de trabalho eram assumidos pelas secretarias de educação diante dos representantes 

da comunidade escolar e da sociedade local junto ao próprio MEC. Também é 

importante destacar que um número expressivo de ações previstas não contou com a 

assistência técnica e financeira do MEC, bem como não houve o cumprimento dos 

prazos estabelecidos, mesmo após a análise e aprovação do PAR pelo próprio MEC, 

no período de 2008 a 2012, nos municípios da região desta pesquisa, o que reduziu 

bastante as expectativas de mudanças no tempo previsto e também gerou um grande 

desânimo nos grupos de trabalho locais.  

Todavia, a mobilização promovida pela política educacional do Governo Lula 

permitiu a aproximação entre os representantes dos governos subnacionais e 

infranacionais, das escolas públicas e da sociedade, contribuindo para avanços da 

cultura política democrática. Nesse contexto, houve a oportunidade de realizar 

discussões coletivas fundamentadas em informações e dados atualizados e 

suficientes para diagnosticar uma série de problemas e desafios para a educação 

pública básica, que inovaram ao criar “política de Estado” e não somente “política de 

governo”: 

Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo 
decide num processo elementar de formulação e implementação de 
determinadas medidas e programas, visando responder às demandas 
da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas complexas. 
Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma 
agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por 
instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras 
normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais 
amplos da sociedade. (OLIVEIRA, 2011, p. 329) 

O PAR dos municípios, como um dos produtos da política de Estado do 

Governo Lula, fez parte da chamada “democracia induzida” no qual o MEC exerceu a 

sua influência no direcionamento das políticas educacionais dos governos 

infranacionais, atuando em colaboração com outras instâncias e, principalmente, com 
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representantes dos municípios que puderam “escolher” quais as ações e subações do 

PAR pretendiam desenvolver, segundo os critérios de adesão já estabelecidos. A 

maioria das escolhas momentâneas não foi necessariamente concretizada, uma vez 

que muitas delas dependiam de um volume de recursos financeiros que os municípios 

não dispunham. Outro limite na consecução das ações e das subações do PAR estava 

nas limitações resultantes para efetivação do previsto em função da complexidade das 

questões que envolviam fatores extraescolares, que estavam muito além do poder de 

intervenção direta, em curto prazo, do próprio Estado, tais como: familiares,  

culturais, entre outros. Considerando toda essa complexidade, os municípios tiveram 

que assumir as diretrizes definidas pelo governo nacional para poder acessar à 

assistência técnica e financeira disponibilizada pelo MEC. Ou seja, caso o município 

não elaborasse o seu PAR de acordo com as definições do MEC, não poderia 

acessar os programas e os recursos financeiros de investimento federal, além 

daqueles previstos em lei como obrigatoriedade de transferência da União para os 

outros entes federados. Essas limitações técnicas e financeiras dos municípios, 

sobretudo, para aqueles eminentemente rurais, que possuíam uma autonomia 

restritiva, também favoreceu a condição de subordinação ao governo nacional e à 

adesão a política educacional do Governo Lula.   

Outra ação importante que contribuiria para a democratização da gestão 

educacional foi a criação do FUNDEB por meio da Emenda Constitucional nº. 53, de 

19 de dezembro de 2006162. Um fundo com a duração prevista para catorze anos, que 

estendeu os recursos financeiros vinculados para toda a educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio), não somente para o ensino fundamental, 

como foi o caso do FUNDEF, no Governo FHC.  

A partir dessa ação, houve uma maior valorização da educação infantil e dos 

profissionais da educação em geral, especialmente, para o caso dos municípios, o 

reconhecimento da importância desses profissionais para a sociedade brasileira por 

meio da aprovação da Lei nº. 11.738/2008163. De acordo com essa lei, os entes 

162 BRASIL. Emenda Constitucional nº. 53, de 19 de dezembro 2006. Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 

208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 2006, Seção 1. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm. Acesso em: 15 out. 2013.  
163 BRASIL. Lei nº. 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do  caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 17 jul. 2008, p.1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20072010/2008 

/lei/l11738.htm. Acesso em: 15 jun. 2014.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20072010/2008%20/lei/l11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20072010/2008%20/lei/l11738.htm
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federados deveriam pagar o mesmo valor mínimo para aqueles que ingressassem 

como docentes ou atuassem no suporte pedagógico direto às escolas públicas de 

educação básica e possuíssem a formação mínima em ensino médio, com a carga 

horária semanal de 40 horas (artigo 2º). Outro aspecto significativo dessa lei foi a 

garantia de que os profissionais da educação teriam 2/3 (dois terços) da carga horária 

para a interação com os educandos (artigo 2º, §4º) e o restante para desenvolver 

atividades com a comunidade e trabalhar pelo fortalecimento do projeto político-

pedagógico da escola. Na esteira da valorização do professor e da melhoria das 

condições de trabalho docente, também foi criado, pelo MEC, o PARFOR, por meio 

do Decreto nº. 6.755, de janeiro de 2009164, com o objetivo de garantir a formação 

docente por meio de arranjos institucionais envolvendo, principalmente, IES públicas 

e filantrópicas e prefeituras municipais, sendo acordados as condições e os 

procedimentos para o desenvolvimento da formação nos fóruns estaduais 

permanentes de apoio à formação docente.  

A ampliação da obrigatoriedade escolar por meio da aprovação da Emenda 

Constitucional nº. 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009b), foi outra ação do 

Governo Lula que contribuiu decisivamente para garantir o Direito à educação aos 

indivíduos entre quatro e dezessete anos de idade, assegurando, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A ampliação 

esteve conjugada com a criação do FUNDEB, o que promoveria a maior atenção e o 

direcionamento dos investimentos financeiros para que todas as pessoas no país 

fossem escolarizadas e tivessem maiores condições de uma “formação para vida”: 

tanto para o exercício da cidadania ativa, como numa preparação inicial para uma 

formação mais adequada para o ingresso no mercado de trabalho. No Governo FHC, 

a educação infantil e o ensino médio não tiveram a atenção devida em função da falta 

de garantias dos recursos financeiros nacionais para essas etapas da educação 

básica.   

Quanto aos programas governamentais dirigidos à gestão da educação pública 

básica, o PRADIME165 foi pensado como um espaço permanente de apoio ao dirigente 

164 BRASIL. Decreto presidencial nº. 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 jan. 2009, p. 1. Diponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm. Acesso em: 15 dez. 2013.  
165 Conforme Azevedo (2011), o Governo Lula herdou o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de 

Educação (PRASEM), que passou a ser denominado de PRADIME. O PRASEM, segundo a autora, “[...] atuou 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.755-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm
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municipal, em parceria com a UNDIME, por meio de publicações (cadernos de textos, 

cadernos de oficinas, cadernos de transparências, memorial de gestão da educação 

municipal, marcos legais da educação nacional - volumes 1 e 2, entre outras)166, 

disponibilização de experiências inovadoras pela internet (Observatório de 

Experiências Inovadoras), cursos de especialização na modalidade Educação à 

distância (EAD), a partir de 2006 e encontros presenciais de capacitação. Em função 

da provisoriedade do cargo de gestor público, na maioria das vezes escolhido por 

critérios essencialmente político-partidários e devido às especificidades locais, fez 

com que “[...] o programa tenha um caráter de muita provisoriedade, certamente, fez 

com que as ações e orientações assumam significados extremamente distintos em 

cada realidade” (AZEVEDO, 2011, p. 107). É importante destacar que o PRADIME 

avançou para uma orientação teórica sobre a gestão democrática no trabalho dos 

gestores municipais, valorizando os temas da “participação”, “descentralização” e 

“gestão democrática” propriamente dita, diferentemente das orientações do Governo 

FHC.  

Um programa que se destacou para a implantação de uma gestão democrática, 

no Governo Lula, foi o PNFCE, que tinha como objetivos principais: apoiar a 

implantação de conselhos escolares; contribuir para o fortalecimento dos conselhos 

existentes; promover a capacitação dos conselheiros, em parceria com os municípios; 

apoiar a construção coletiva do projeto político-pedagógico das escolas e estimular o 

desenvolvimento de uma “cultura de monitoramento e avaliação” para garantir a 

qualidade social da educação. Para a divulgação dos conteúdos de suas propostas, 

foi confeccionado e distribuído material composto de onze cadernos com diferentes 

temas da política educacional, especialmente, da função, da organização e do 

funcionamento dos conselhos escolares em escolas públicas de educação básica. No 

caso dos conselhos escolares, mesmo estando previstos no artigo 14 da LDB/96 

(BRASIL, 2014a) para consolidar uma gestão democrática, a sua atuação têm sido 

restrita às questões administrativas e financeiras, e praticamente ausentes de 

questões pedagógicas, como foi proposta a mudança pela SEB do MEC. Para os 

casos dos estados do Paraná e Santa Catarina, a forma mais usual de representação 

junto aos secretários municipais e diretores de secretarias por meio de reuniões periódicas e de capacitações, onde 

o poder central difundia informações sobre os programas federais e as mudanças trazidas para a educação pelos

marcos legais” (p. 102-103).  
166 Conforme o site oficial do MEC, www.mec.gov.br/, acesso em 15 dez. 2013. 
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da comunidade escolar tem sido as APPs, que poderiam ter alterado os seus estatutos 

para que ampliassem a atuação também para as questões pedagógicas da escola. 

Nesse caso, as escolas também poderiam criar o seu conselho escolar como entidade 

concorrente, mas que assumiria o debate e as decisões pedagógicas, como foi 

orientado às secretarias municipais de educação pelo MEC, a partir de 2009.  

Assim, a quase totalidade dos conselhos escolares, criados em vários 

municípios do país e as associações representativas da comunidade escolar, 

constituíram espaços de negociação de conflitos entre os seus próprios membros e 

as secretarias municipais de educação, o que contribuiria diretamente para a 

democratização das informações e para a qualificação dos processos decisórios nas 

escolas públicas municipais: tanto para decidir a forma de aplicação dos recursos 

financeiros do PDDE e organizar atividades extraescolares, como para articular 

movimentos e reivindicações das demandas da própria comunidade onde a escola 

pública estava situada. Dessa forma, concordo com a afirmação da SEB/MEC (2004) 

que os conselhos escolares poderiam contribuir significativamente para contribuir na 

democratização da gestão da escola pública. No exercício da chamada democracia 

induzida, o valor da participação coletiva surgiu como uma necessidade intrínseca ao 

processo de gestão e foi conflitante com a cultura política autoritária tradicional e à 

gestão empresariada da escola do governo anterior, uma vez que a participação, pelo 

menos na proposição do Governo Lula, no caso dos conselhos escolares, deu-se em 

processos de tomada de decisões, diferente da participação por consulta e 

comunicação simplesmente da decisão da autoridade.  

 Um dos programas que esteve mais voltado para a democratização da gestão 

dos sistemas de ensino foi o Pró-Conselho. Esse programa foi criado para estimular 

a criação de conselhos de educação nos municípios e a qualificação da atuação dos 

conselheiros municipais em processos de decisórios, acompanhamento e controle 

social da política educacional. Os conselhos municipais de educação eram criados 

por lei municipal e a sua composição era definida por decreto municipal, com uma 

composição paritária, ou seja, tendo a mesma quantidade de representantes da 

sociedade civil e do poder público local. O programa estava voltado para incentivar a 

participação e a qualificação de gestores, representantes das prefeituras, das 

escolas e da sociedade, por meio do estudo de cadernos de referências e dois 

cadernos oficinas, conforme Azevedo (2011), “[...] na tarefa de avaliar, definir e 

fiscalizar  as  políticas  educacionais  do  município.  Isto,  por  meio da ampliação da 
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capacidade de atuação dos conselheiros” (p. 112). Essa tarefa tem sido considerada 

como uma das mais complexas, uma vez que o controle social tem exigido 

transparência administrativa e qualificação dos conselheiros em participar 

diretamente da política educacional, não só do controle social, mas com a 

possibilidade de sugerir o aperfeiçoamento da política educacional municipal. 

Segundo estudo realizado foram identificados três tipos de conselhos 

municipais de educação existentes nos sistemas municipais de ensino dos estados 

do Paraná e Santa Catarina (MOREIRA, ZITKOSKI, 2008). No primeiro tipo, os 

conselhos municipais foram definidos como prefeiturizados em função do alto grau de 

dependência e domínio dos gestores municipais, não conseguindo cumprir as 

atribuições básicas de qualquer conselho municipal (atender às consultas da 

população e do poder público municipal, normatizar o sistema de ensino e fiscalizar o 

trabalho nas escolas e nas secretarias municipais de educação entre outras). No 

segundo tipo, os conselhos municipais foram considerados como operantes ou ativos 

com uma forte presença e atuação no campo das políticas públicas, exercendo a 

fiscalização e o controle social, conforme registros de atas desses conselhos e a 

participação em eventos educacionais. No terceiro tipo, os conselhos foram 

considerados inoperantes167, pois só existiam nos termos da lei, sendo criados apenas 

em função de exigência legal para participar de editais de obtenção de verbas 

públicas, aprovação do plano municipal de educação e também aprovação da 

aplicação e da prestação de contas das verbas do salário-educação, FUNDEB e 

PNATE na rede municipal de ensino.  

Outra ação significativa do Governo Lula para contribuir com a efetivação de 

uma gestão democrática, no campo da política educacional, foi a realização da I 

CONAE, em abril de 2010, no último ano do mandato desse governo, para a 

elaboração do projeto de lei para o novo PNE (2011-2020). Esse processo foi 

desencadeado a partir do chamado “Documento Referência da Conferência Nacional 

de Educação - Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano 

167 Segundo o que constatamos no estudo realizado, “Em geral, esses cons elhos realizam uma ou duas reuniões 

por ano e não apresentam as condições mínimas necessárias para o funcionamento adequado, destacando -se: a 

falta de local específico para reunião e guarda do material permanente, falta de pessoas capacitadas para assumire m 

a função de conselheiro, ausência de consultoria técnica e jurídica, falta de dotação orçamentária para o 

desenvolvimento de suas atividades e ausência de plano de trabalho específico do conselho. Mesmo com todos 

esses problemas e vícios de uma cultura política centralizadora e personalista, consideramos o conselho municipal 

de educação enquanto uma conquista democrática e legítima da sociedade brasileira e um importante canal de 

negociação com o Estado” (MOREIRA, ZITKOSKI, 2008, p. 31). 



158 

Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”168, composto de seis eixos: 

I - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e 

Regulação da Educação Nacional; II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática 

e Avaliação; III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV - 

Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação; V - Financiamento da 

Educação e Controle Social e VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, 

Diversidade e Igualdade.  

O Documento-referência oportunizou, no âmbito da educação básica, um 

amplo debate nacional a partir das escolas públicas e privadas de educação básica 

do país que enviaram suas contribuições para as conferências municipais e estaduais, 

das quais foi produzida uma síntese no “Documento Final” (MEC, 2010), que foi 

discutido na I CONAE, em Brasília, com a participação de 3.500 delegados dos 

estados brasileiros e representantes de diferentes organizações nacionais de 

educação: ANPED, ANFOPE, Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE) e CEDES. 

A partir do Documento Final da I CONAE, o Governo Lula encaminhou o Projeto 

de Lei nº. 8.035/2010169 que, infelizmente, não refletiu exatamente o conjunto das 

decisões contidas no Documento Final, tendo como principal mudança a alteração do 

aumento de investimentos em educação, que deveria, gradativamente, atingir pelo 

menos 10% do PIB, segundo o Documento Final da CONAE, e não 7% como foi 

anotado no projeto de lei do Governo Lula. Em junho de 2014, o projeto foi aprovado 

com inúmeras alterações, retornando o valor do investimento do Documento Final, 

sendo a lei sancionada pela Presidenta Dilma Roussef, dando origem ao II Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014b).  

Enfim, o Governo Lula realizou uma gestão educacional que manteve os 

principais ações e programas do Governo FHC, com alterações significativas na forma 

de gestão e financiamento da educação básica, reafirmando algumas bandeiras 

históricas levantadas pelos movimentos sociais, como a do direito à educação com 

qualidade social. Com isso, manteve, em parte, os compromissos assumidos com a 

168 MEC. 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf. Acesso 

em: 15 dez. 2013.  
169 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação - PNE 2011/2020: 

projeto em tramitação no Congresso Nacional /PL nº. 8.035/2010/ Organização : Márcia Abreu e Marcos Cordiolli.  

Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. Disponível em: file:///C:/Documents%20and 

%20Settings/User/Meus%20documentos/Downloads/projeto_pne_2011_2020.pdf. Acesso em: 25 abr. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf
file:///C:/Documents%20and%20%20Settings/User/Meus%20documentos/Downloads/projeto_pne_2011_2020.pdf
file:///C:/Documents%20and%20%20Settings/User/Meus%20documentos/Downloads/projeto_pne_2011_2020.pdf
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AGEE, que foram indiretamente reforçados com o estabelecimento de um pacto com 

os empresários, naquilo que seria a espinha dorsal da política educacional do 

governo: o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.  

O modelo gerencial-democrático do Governo Lula associou o sistema de 

avaliação voltado para os resultados e a supervalorização dos testes do PISA, além 

da utilização do PDE-Escola para melhorar o desempenho das escolas públicas com 

baixo IDEB, com avanços significativos para a democratização da gestão do ensino 

público por meio de ações e programas que indicaram uma intenção de distribuir o 

poder segundo os pressupostos de um projeto democrático-participativo, com ações 

formativas para o empoderamento e deliberação pública dos sujeitos sociais da 

comunidade escolar e de setores dos governos infranacionais. Nesse modelo, 

também existiram ações impositivas junto aos outros entes federados, apesar da 

crítica às imposições feitas pelo Governo FHC para adesão às reformas educacionais. 

Para o caso do Governo Lula, foi exigido que os entes federados aderissem ao Plano 

de Metas assinando o chamado “Compromisso Todos pela Educação”, o que 

obrigou a elaboração do PAR para que pudessem acessar os programas e os 

recursos do governo nacional, independente da forma como os dirigentes desses 

municípios recepcionavam tal exigência e a cultura política hegemônica local que, na 

maioria dos municípios da região pesquisada (cerca de vinte municípios), agiram de 

forma a minimizar a participação social na construção coletiva das políticas 

educacionais.  

Essa ambiguidade na política educacional para a educação básica do Governo 

Lula também esteve presente nas tensões geradas entre a recentralização do poder, 

com a tentativa de efetivar o protagonismo do MEC170 para a construção de um regime 

de colaboração com os entes federados, o que resultaria também na definição das 

diretrizes nacionais para a educação básica - currículo, financiamento e gestão dos 

sistemas de ensino -, e a autonomia restritiva dos municípios na gestão das redes e 

dos seus sistemas de ensino, principalmente, pela ausência de recursos públicos 

suficientes para o desenvolvimento integral do seu projeto educacional, que foi 

materializado em programas e planos municipais de educação.   

170 Concordo com a afirmação de Oliveira (2011) que houve dois fatos significativos para a evidenciação do 

protagonismo do Governo Lula: a aprovação da chamada lei do piso e a instituição do FUNDEB. Acrescento ainda 

a realização da CONAE como um evento representativo do poder de mobilização e coordenação da política 

educacional nacional pelo MEC junto aos governos subnacionais e infranacionais.  
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A chamada democracia induzida do Governo Lula expressou uma forma de 

descentralização controlada que não isentou o governo nacional em participar e 

coordenar diretamente a política educacional do país, enfrentando as heranças dos 

governos anteriores171. Em relação ao avanço da democratização da educação 

básica, tanto da gestão da educação pública municipal como das relações no interior 

da escola, o Governo Lula promoveu ações que desencadearam um amplo debate 

nas comunidades escolares sobre as condições de funcionamento e organização da 

escola pública, a partir do incremento de espaços sociais construídos pelo Governo 

FHC, mas que mantiveram, na maioria dos casos, o formalismo legal e 

o tempo curto para a formação das pessoas envolvidas e o aprendizado dos

procedimentos da democracia participativa, que ficaria restrita pela vontade e decisão 

dos prefeitos municipais.  

Todavia, nos municípios onde aconteceram avanços na participação social e 

houve também melhores condições para o trabalho formativo voltado para o 

aprendizado de procedimentos da democracia participativa, percebeu-se a redução 

ou a perda da hegemonia da cultura política autoritária no interior das secretarias de 

educação, das escolas públicas municipais e na relação do poder público municipal 

com os cidadãos em geral. Com isso, foram realizadas revisões e mudanças na 

forma de gestão e no reconhecimento da necessidade do compartilhamento do 

poder de decidir, a depender dos valores pessoais expressos e defendidos pelos 

membros da comunidade escolar e do próprio poder público, no nível local.  

Para a concretização efetiva desses avanços, no caso desta pesquisa, foi 

desenvolvido um trabalho formativo de um instituto de assessoria no campo popular, 

por meio da Metodologia PEPE, segundo os princípios e os fundamentos ético-

políticos da EP, para a construção coletiva de instrumentos para uma gestão 

democrática, nos municípios do sul do Paraná e norte de Santa Catarina.  

171 No Governo Lula, houve algumas conquistas para a educação do país : “Assim, podemos assinalar a criação de 

mais 14 novas universidades federais, a abertura de concursos públicos, a ampliação dos recursos de custeio e uma 

intensa ampliação dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), atualmente transformados 

em Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFETs). Nesse âmbito, foram criadas 214 novas escolas a eles 

vinculados e cerca de 500 mil matrículas” (FRIGOTTO, 2010, p. 244). 
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4 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E PRÁTICOS DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO EDUCACIONAL (PEPE)172 

4.1 Origens da Metodologia PEPE 

O processo de criação da Metodologia PEPE, aplicada à construção coletiva 

de políticas públicas municipais em educação, teve início no final dos anos 90 do 

século passado e foi utilizada pela última vez na assessoria educacional ao trabalho 

de revisão do Plano Decenal de Educação do município de Porto Vitória, no sul do 

estado do Paraná, nos meses de maio e junho de 2015173.  

Nesses quase vinte anos de experiências em trabalhos no campo popular e 

com políticas educacionais, avaliados com resultados considerados “positivos”, 

“regulares”, “inacabados” ou “negativos”, a Metodologia PEPE foi sendo revisada e 

ampliada, o que tornou esse instrumento para a democracia participativa 

extremamente dinâmico, a depender da conjuntura local, nacional e global e do 

contexto social específico dos sujeitos sociais envolvidos, conjugando com 

diferentes ações da democracia representativa.   

A primeira fonte dessa metodologia surgiu do aprendizado propiciado com a 

pesquisa de mestrado em educação, realizada no final do século passado, no Brasil, 

sob o título “A Educação Popular no Planalto Serrano Catarinense: da revolução aos 

resultados”174, na região de Lages, na qual pude conhecer práticas formativas de EP 

que eram desenvolvidas por sociólogos, agrônomos, comunicadores e religiosos da 

172 Parte deste capítulo foi apresentada por mim no GT de Educação Popular da 36ª Reunião Nacional da ANPED 

(Sistema Nacional de Educação e Participação Popular: desafios para as polít icas educacionais), sob o título “A 

Educação Popular e a construção de políticas públicas em educação: entre o personalismo político e a participação 

cidadã”, na Universidade Federal de Goiás, Goiânia, estado de Goiás, no período de 29 de setembro a 2 de outubro 

de 2013, posteriormente foi publicado no livro Educação Popular: Volume 2: Novas abordagens, novos 

combates, novas perspectivas. Flávio Brayner (Org.). Recife: Editora UFPE, 2015. 
173 Conforme o artigo 8º da Lei nº. 13.005/2014, que aprovou o II Plano Nacional de Educação e determinou que 

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 

adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas nest e PNE, 

no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei”. (BRASIL, 2014b). É importante salientar que após a 

aprovação do Plano Municipal na forma da lei, o chamado articulador estadual do MEC no estado do Paraná, 

determinou que o texto do anexo dessa lei, contendo metas e estratégias, fosse inteiramente alterado segundo o 

modelo estabelecido previamente, desconsiderando as decisões dos participantes da Conferência Municipal que 

aprovou o texto do Plano, a aprovação do projeto de lei pelo poder legislativo e a sanção da lei do Plano pela atual 

prefeita daquele município, que também incluía o anexo da lei.  
174 A pesquisa foi realizada no Programa de Pós -Graduação em Educação da PUC/RJ, desenvolvida no período de 

1995 a 1998, sob a orientação do professor Pedro Benjamin Garcia e publicada com o título “Da revolução aos 

resultados” (MOREIRA, 1998).  
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ONG Centro Vianei de Educação Popular junto aos pequenos agricultores caboclos 

daquela região. Os fundamentos teóricos desse trabalho de formação eram 

identificados com três matrizes teóricas e políticas: a teologia da libertação, o 

pensamento de Paulo Freire e a filosofia política de Antônio Gramsci. Dessa forma, 

as práticas formativas eram organizadas para serem dialógicas, problematizadoras da 

realidade social e dinamizadoras das ações organizativas e políticas com vistas a 

promover transformações sociais, ao mesmo tempo em que reforçavam as crenças e 

o prestígio das autoridades religiosas católicas locais e regionais. Nessa pesquisa,

analisei a complexidade dos trabalhos populares que se direcionavam para a 

formação técnica e política de pessoas oriundas das classes populares, tendo um 

papel destacado à formação dos quadros dos partidos de esquerda, pois o principal 

objetivo era a conscientização para que assumissem a condição de sujeitos críticos e 

multiplicadores de um “bom senso”.  

A formação dos agricultores, enquanto lideranças políticas e produtores 

agroecológicos associados daquela região, esteve sempre marcada por um forte 

direcionamento político-religioso pelo movimento da chamada “inculturação da fé”175, 

com a ressignificação dos elementos culturais locais para dar um sentido existencial 

a partir do Cristianismo católico, voltando-se para a organização produtiva e a 

participação nos processos eleitorais locais, estaduais e nacionais. Nas atividades 

formativas organizadas pelo Centro Vianei, particularmente nos chamados cursos de 

EP, em períodos concentrados, assessores desenvolviam uma “pedagogia do 

sagrado”, nos quais se aplicava o método “ver, julgar e agir” para a compreensão e 

possível intervenção coletiva na realidade social regional (MOREIRA, 1998):  

O método de ver, julgar e agir se pretende efetuar uma reflexão crítica 
e voltada para a prática, de modo que as privações vividas [caboclos] 
deixem de ser consideradas como fatalidades e o ‘ver’ consiste numa 
sucessão de observações de cada um dos presentes sobre o tema em 
questão, que tem a ver com a produção agropecuária e a organização 
sociopolítica dos agricultores, aduzindo elementos da experiência e as 
opiniões, muitas vezes refletindo as representações dominantes sobre 
o assunto [...] O momento do ‘julgar’ implica o contraste entre a
realidade desejada e os valores do cristianismo, frequentemente por 
meio de questões ‘como Jesus agiria diante disso?’ [...] Finalmente no 
‘agir’ trata-se de concluir sobre aquilo que aquelas pessoas poderiam 
fazer diante do problema; como um desafio. (p. 80) 

175 AZEVEDO, Marcello de Carvalho. Comunidades eclesiais de base e inculturação da fé. São Paulo: Loyola, 

1986. 
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A partir da aplicação desse método, no contexto da pesquisa realizada (1995-

1998), em cursos de EP financiados pela MISEREOR176, houve uma grande 

mobilização regional que contribuiu para a organização de sindicatos combativos, 

pastorais sociais da Igreja Católica, movimentos sociais (movimento de mulheres 

campesinas e movimento sem-terra), associações agroecológicas e formação dos 

quadros do próprio PT nos municípios da região.  

Outro aspecto relevante dessa pesquisa foi o acompanhamento do debate 

interno da equipe do Centro Vianei de Educação Popular de Lages sobre a possível 

“entrada” da EP no campo das políticas públicas, especialmente, no ensino público da 

região de Lages. Era uma proposição que poderia ser considerada como uma reação 

ao “economicismo educacional”, que tem se generalizado no debate educacional 

pelo mundo, com a influência decisiva da ciência econômica e da economia 

capitalista global nas políticas públicas na educação, na tentativa de despolitizar a 

educação, tornando-a uma formação exclusivamente adaptativa e preparatória para 

o mercado de trabalho capitalista. Naquele momento, também estava sendo 

indicada a saída da EP da condição de algo marginal à sociedade, restrita somente 

em atividade de formação de sindicatos, igrejas, entidades e grupos de caráter 

alternativo e popular, mas que acabou sendo incorporada ao fluxo da “política 

institucionalizada” e da própria pedagogia, segundo Streck (2006).  

Dessa forma, essa entrada significou riscos e possíveis perdas, mas também 

uma reação mais significativa para o enfrentamento das tendências economicistas e 

despolitizadoras do ensino público. Dentre os vários argumentos contrários à 

institucionalização da EP, nos anos 90 do século passado, destacou-se a 

constatação de que o sistema escolar em si possui um “caráter controlador” inerente 

à ordem institucional da qual as escolas fazem parte177. Todavia, dois fatos mudaram, 

em parte, o rumo da compreensão da resistência e dos temores com essas 

176 Organização alemã católica que apoia projetos e programas sociais há mais de cinquenta anos para o 

enfrentamento da pobreza em países da África, Ásia e América Latina, seguindo o princípio da “ajuda para a 

autoajuda”. Cabe ressaltar que na primeira década do século XXI, a chamada cooperação internacional direcionou 

seus recursos financeiros para outras regiões do planeta, especialmente, à África e à Índia. Muitas das organizações 

que recebiam esses recursos, no caso da América Latina, tiveram que fechar às portas ou se adaptarem às novas 

formas de captação de recursos, por meio de convênios em parceria com os setores governamentais, fundações e 

instituições nacionais e globais. 
177 Sobre o movimento de refundação da EP na América Latina ver a obra publicada  originalmente na revista La 

Piragua, sendo que no Brasil foi publicado com o título  O pêndulo das ideologias: a educação popular e o 

desafio da pós-modernidade, traduzida por Jorge Vicente Munhoz e Cristiane Menezes Muñoz, pela Editora 

Relume-Dumará, do Rio de Janeiro, em 1994. 
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implicações, especialmente, pela ida de Paulo Freire à Secretaria de Educação da 

cidade de São Paulo (1989-1991) e a vitória eleitoral de partidos comprometidos com 

as causas sociais, que assumiram propostas de implementação de práticas 

educacionais da EP.  

Nessa “ocupação estratégica de espaços”, uma vez que não era mais relevante 

o confronto direto com os governos que ocupavam o Estado, houve o aproveitamento

das brechas legais, bem como a aceitação e a implementação de ações democráticas 

e participativas, no campo das políticas educacionais, pelos governos infranacionais. 

Também foram relevantes, nesse contexto, a crise do socialismo burocrático na URSS 

e a ofensiva neoliberal, o que favoreceu um repensar dos fundamentos filosóficos e 

políticos do campo popular em relação à estratégia de ação política na perspectiva 

gramsciana, que eu chamo de “expansão da conspiração democrática popular”. Essa 

conspiração, no interior dos governos infranacionais, foi traduzida pela 

institucionalização de espaços públicos enquanto “espaços pedagógicos” de 

construção coletiva de um verdadeiro movimento contra-hegemônico: tanto pela 

adoção de procedimentos da democracia participativa como pela luta em defesa dos 

Direitos sociais e promoção de melhorias das condições de vida da classe popular. 

No que tange à questão metodológica, concordo com Wanderley (2009) ao afirmar 

que surgiu, nesse período, uma “pedagogia da gestão democrática” em diferentes 

administrações públicas, a qual evidenciou mudanças também em termos de 

“atitudes, valores, comportamentos, mentalidade e procedimentos, tanto dos que 

estão inseridos no interior dos aparelhos estatais quanto nos que atuam na sociedade 

civil” (p. 152). As mudanças acentuaram o resgate desses espaços para o 

desenvolvimento de atividades formativas de EP, em uma convergência entre 

participação e ação dos governos infranacionais e representantes da sociedade civil.  

Nessa convergência, concordo com aqueles que afirmaram e continuam 

afirmando que há um grande risco para a EP ser reduzida a um conjunto de 

procedimentos metodológicos utilizáveis para a domesticação de pessoas e 

manipulação de processos políticos por parte de agentes e técnicos de governos e 

organizações que desejam a adesão irrefletida aos seus projetos políticos pessoais e 

partidários e aos serviços e produtos comerciais disponíveis178. Além desse risco, 

178 Em Santa Catarina, nos anos de 2007 e 2008, membros de ONGs da Rede Ecovida de produção agroecológica, 

realizaram cursos de capacitação em metodologias participativas para técnicos e servidores públicos envolvidos 

no Projeto Microbacias II (2002-2009), do governo de Santa Catarina, e financiado pelo BM. Parte dessas 
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reconheço que houve perdas sensíveis para a EP no processo de construção de 

políticas educacionais sob a coordenação dos governos infranacionais, tais como: a 

limitação da autonomia dos educadores populares frente aos objetivos estabelecidos 

pelos técnicos locais e governantes, a redução da duração dos processos formativos 

populares devido à exigência de objetividade nos procedimentos de trabalho, 

especialmente, para os estudos coletivos, algumas restrições às decisões coletivas 

frente aos determinantes legais179, a dificuldade de expressão oral dos participantes 

em função da presença das consideradas autoridades locais e, principalmente, a 

permanente possibilidade de manipulação, reversão e alteração das decisões 

coletivas pelos governantes no decorrer do mandato de governo ou com a mudança 

deste. A manipulação, como bem observou Paro (2010), também é feita por aqueles 

que conseguem exercer o poder de tal forma que podem provocar alterações e 

imobilidades no comportamento de outras pessoas, o que pode ocultar ou camuflar o 

que o autor chama do “verdadeiro interesse”. Para isso, é possível ser utilizado “[...] 

controle e uso enganoso da informação (distorcendo os fatos, divulgando informações 

falsas, ocultando dados e informações, submetendo a propaganda enganosa, o 

doutrinamento, etc.)” (p. 42). 

Mesmo com possíveis riscos e perdas para a EP, os resultados da sua 

utilização na construção de políticas educacionais em administrações de partidos 

diversos oportunizaram um trabalho formativo enquanto uma estratégia de 

empoderamento social, reforçando a ideia que a conspiração democrática de 

inspiração gramsciana poderia aproveitar tais espaços para gerar proposições contra-

hegemônicas, tendo como principal objetivo a construção de um projeto democrático-

participativo nesses municípios. Como afirmou Coutinho (2012):  

metodologias foi utilizada para mobilizar e instrumentalizar a criação de associações de pequenos agricultores e 

implementar algumas ações desse projeto, em municípios do planalto norte de Santa Catarina. Os resultado s 

econômicos e políticos foram extremamente negativos e polêmicos , pois além do projeto não cumprir com suas 

metas, também contribuiu para o descrédito de metodologias participativas enquanto um conjunto de estratégias 

que serviram somente para envolver e distrair os agricultores familiares com propostas irrealizáveis e também não 

oportunizou o aprofundamento sobre as razões históricas e políticas para compreender e enfrentar às questões 

relativas à situação de pobreza de agricultores familiares dessa região de Santa Catarina.  
179 Em matéria publicada no site oficial do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o título “Eleição para direção de 

escola pública é inconstitucional”, no dia 12 de agosto de 2009, o STF ratificou o seu entendimento de que a 

eleição direta para provimento de cargos comissionados nas diretorias de escolas públicas é inconstitucional. A 

decisão foi baseada no fato de que o cargo de diretor de unidades escolares seria um cargo em comissão, cujo 

provimento “pertence à esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, em cuja estrutura organizacional aquele 

cargo se insere”. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo= 111 821. 

Acesso em: 10 mai. 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=%20111821
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A educação popular manteve seus pilares fundadores (ético, político, 
epistemológico, metodológico e pedagógico), porém seu caráter 
dialético, sua inerente flexibilidade e seu compromisso ético não 
abandonaram as atuais demandas da sociedade. Reconhece, 
certamente, e aceita novos desafios e previsões. Aceita a superação 
das análises esgotadas. Trabalha na construção de componentes 
paradigmáticos renovados. Inclui tudo, desses cenários velhos e 
novos, a sujeitos e espaços. Sua visão dialética não permite construir 
o novo a menos que seja a partir da sistematização e reflexão crítica
de sua prática histórica. (p. 148) 

Na esteira das permanências das marcas históricas da EP, a dinâmica de 

trabalho de formação do Centro Vianei de Educação Popular de Lages esteve 

centrada para a tentativa de persuasão dos participantes dos eventos formativos. 

Como destaquei em minha pesquisa, a persuasão, por meio do diálogo crítico e tenso 

entre sujeitos históricos, foi um elemento indispensável para a conquista, em muitas 

ocasiões, do consentimento ativo dos agricultores familiares daquela região. A 

persuasão era realizada enquanto uma forma de convencimento livre de quaisquer 

constrangimentos, ao mesmo tempo em que era o reforço das subjetividades dos 

participantes por meio do diálogo. Nesse reforço e afirmação da condição de sujeitos, 

num contexto dialógico, persuadir foi um movimento de reconhecimento mútuo de 

saberes a serem compartilhados e reconstruídos pelo ato da ressignificação dos 

temas propostos, no qual os participantes constituíram uma comunidade educativa 

que experimentava a incerteza da própria conquista da persuasão. A incerteza, 

afirmada por Paro (2010) e Guerra (2010), tem sido parte do aprendizado para os que 

trabalham no campo popular:  

Desencadear um processo de participação exige necessidade de lidar 
com sistemas complexos e imponderáveis. Todos sabem como se 
iniciam esses processos, mas ninguém sabe como vão terminar na 
multiplicidade das posturas, conflitos e possibilidades de consenso. A 
capacidade de negociação, de convencimento e até de sedução da 
causa pública não é compatível com uma postura manipulativa ou 
tecnocrática. (GUERRA, 2010, p. 130)  

A postura persuasiva foi um grande aprendizado do que se pôde construir pelo 

diálogo entre sujeitos, que não concordavam em aderir, tão somente, a uma ideia 

porque outros também aderiam, reforçando a condição de ser sujeito como um ato de 

dizer a própria palavra, ter a coragem de reconhecer o não sabido para se voltar para 

o aprender permanente e a realização da práxis social.
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A segunda fonte dessa metodologia surgiu da experiência da minha 

participação na elaboração de planos de desenvolvimento rurais e municipais, na 

região oeste de Santa Catarina, no final dos anos 90 do século passado e início dos 

anos 2000. Nessa experiência, com o aprendizado da metodologia GESPAR (GONI, 

1999) e do PEP Rural (SOUTO-MAIOR, 1995), por meio de cursos, oficinas de 

capacitação e aplicação nos municípios de Chapecó e Dionísio Cerqueira, foi 

desenvolvida uma compreensão mais organizada da realidade local, nacional, 

regional e global, com os seus respectivos nexos na elaboração de planos de 

desenvolvimento para os municípios. Um aprendizado que surpreendia a vários 

participantes nas atividades coletivas, uma vez que na conspiração gramsciana dos 

que atuavam em administrações populares e nos movimentos sociais, até aquele 

momento, realizava-se a partir de uma análise de conjuntura sem valorizar 

adequadamente informações e dados científicos presentes nas falas dos profissionais 

que eram convidados para debater temas da conjuntura nacional180, pois predominava 

uma postura ideológica partidária sem um devido conhecimento mais organizado da 

própria realidade local e até global. Contudo, era muito comum que palestrantes e 

assessores convidados pelas administrações e organizações populares e movimentos 

sociais apresentassem dados que fundamentavam coerentemente as suas 

argumentações, mas que logo eram esquecidos e também não eram devidamente 

debatidos pelos participantes, pois o que realmente “permanecia” era a ideia geral de 

uma quase “verdade absoluta”.   

Nessa experiência, para além da luta pela busca da mudança das condições 

sociais de vida da população mais pobre da região oeste de Santa Catarina, o estudo 

da realidade promoveu também uma mudança de comportamento dos membros das 

administrações populares, resultando em uma aproximação maior com algumas 

universidades, localizadas no estado de Santa Catarina (UNO-Chapecó, UDESC e 

Universidade Federal de Santa Catarina), e agentes de desenvolvimento, no caso, do 

Banco do Nordeste e do PNUD/ONU. Compreender melhor a realidade, de uma 

maneira mais organizada e científica significou, de uma forma objetiva, aprender a 

analisar dados estatísticos, relatórios econômicos, valorizar e criticar o conteúdo das 

palestras de pessoas identificadas com o projeto democrático-participativo em curso 

e ampliar o hábito de estudos coletivos de livros e artigos  de  opinião  de  jornais  de

180 Uma obra muito utilizada, nesse período, foi o livro organizado por Herbert José de Souza, Como se faz análise 

de conjuntura, do IBASE, publicado pela Editora Vozes, em 1984.  
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circulação regional e nacional. Essa compreensão “mais organizada e científica” se 

traduziu, na verdade, em um reencontro com os fundamentos do pensamento 

dialético, estudado, naquele contexto, superficialmente e aplicado, em muitos casos, 

de maneira instrumental.  

A aproximação e a busca por uma melhor compreensão das “múltiplas 

determinações” de uma realidade dinâmica e contraditória, sem a perda dos valores 

que consagraram e uniram as pessoas com diferentes histórias e oriundas dos locais 

mais diversos da região oeste do estado de Santa Catarina, promoveram inúmeras 

parcerias com pesquisadores das universidades do estado, com o apoio e 

financiamento para a realização de pesquisas, que deveriam apresentar resultados e 

serem “devolvidas” aos sujeitos da pesquisa para o aprofundamento de temáticas 

sociais estratégicas. Também oportunizava a muitos membros de administrações, 

organizações e movimentos sociais o ingresso em programas de pós-graduação para 

que pudessem desenvolver trabalhos científicos a partir da sua vivência, tendo a 

região como ponto de partida e chegada para contribuir com a busca de mudanças 

sociais significativas.  

Naquele contexto, o embate entre fundamentos ideológicos e políticos dos 

considerados pertencentes ao campo popular, bem como pela necessidade de atuar 

e sobreviver num mundo capitalista revelou - hoje de uma forma mais evidente - que 

a crise do socialismo burocrático teria promovido um arrefecimento de um projeto 

socialista para o Brasil e que uma parte significativa do campo popular passou a se 

identificar com um projeto democrático-participativo, no contexto mundial do próprio 

capitalismo181. Nesse projeto, a luta pela consecução dos Direitos sociais tem se 

constituído num grande movimento de caráter pedagógico que se vale de espaços 

públicos para a constituição de sujeitos ativos, com a capacidade de agir sobre as 

coisas de forma intencional no processo de apreender a realidade, incorporando 

elementos culturais e agindo na condição de sujeito.  

181 Um fato marcante desse conflito foi a assessoria do SEBRAE na elaboração de um plano de desenvolvimento 

municipal no governo do PT da cidade de Dionísio Cerqueira, em 1999, no qual as discussões eram direcionadas 

para o sucesso de empreendimentos individuais e coletivos pelos cidadãos, sem dar a devida ênfase aos graves 

problemas sociais municipais e regionais. O MST não aceitou participar desse trabalho e houve muito 

questionamento se o “mercado” e chamada “administração eficiente” poderiam ou não resolver os problemas até 

então vividos, o que era respondido pelos técnicos do SEBRAE com a conhecida imagem do “bolo”: maior 

desenvolvimento econômico para o município, maior a possibilidade de resolver os prob lemas sociais e dividir a 

riqueza entre todos.   
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Como terceira fonte, destaco o aprendizado desenvolvido a partir da minha 

participação como assessor no “Programa de Capacitação para Articuladores em 

Políticas Públicas”, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

e da Família do Estado de Santa Catarina e pelos conselhos estaduais da criança e 

adolescente, idoso, emprego e renda e assistência social desse estado, no período 

de 1998 a 2002. Nesse programa, fiz parte da equipe de assessores da Universidade 

do Sul de Santa Catarina (UNISUL) em dezoito municípios da região de Chapecó, no 

oeste catarinense, que direcionava o processo formativo para a problematização da 

realidade e à ampliação dos saberes teóricos dos membros de conselhos de políticas 

públicas, com o objetivo de uma intervenção mais qualificada nesse canal de 

participação social definido a partir da CF/88 (BRASIL, 2014). Como assinalou Pontual 

(2005) sobre o principal objetivo da formação para a construção de políticas públicas: 

“criar as condições para que esta participação ocorra de fato, capacitando os diversos 

atores (da sociedade civil e do Estado) para o exercício de uma nova prática de gestão 

pública democrática” (p. 102).  

O trabalho formativo acontecia por meio da aplicação de módulos de ensino 

elaborados pela própria equipe da UNISUL, em encontros mensais, realizados a partir 

da mobilização nos chamados municípios-polos, com a presença de representantes 

dos governos infranacionais e de setores da própria sociedade, que faziam parte dos 

conselhos tutelares, da educação, da criança e do adolescente e da saúde182. 

Os aspectos mais significativos desse aprendizado para o desenvolvimento da 

Metodologia PEPE foram as questões relativas à representação e à participação 

social, enquanto resultantes de uma convergência de fatores múltiplos e complexos 

que poderiam produzir uma intervenção qualificada dos envolvidos em processos 

democráticos, como uma verdadeira aposta para refundar o poder, transformando-o 

em algo mais acessível, menos ameaçador, mais compartilhado. Ou, como aconteceu 

em várias ocasiões, assumir uma forma passiva  e manipuladora da participação, 

reforçando a autoridade autoritária dos dirigentes com a legitimidade do 

consentimento passivo daqueles que estavam em espaços sociais organizados para 

referendar as decisões tomadas anteriormente por alguns.  

182 Os módulos de ensino possuíam as seguintes temáticas: sensibilização e mobilização, participação dos 

conselhos na gestão das políticas sociais, aspectos operativos dos conselhos, o exercício do processo de 

planejamento na definição de políticas públicas e seminário de avaliação final.  
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Em relação à representação, existiram dois problemas relevantes: primeiro, a 

forma como os conselheiros eram escolhidos, e segundo, a conduta deles uma vez 

no exercício da atividade de conselheiro. Com relação ao processo de escolha dos 

conselheiros, a maioria era escolhida muito mais pelo prestígio e pela fidelidade junto 

ao governo infranacional ou entre os seus pares do que pela disponibilidade efetiva 

de participar das atividades do conselho e pelo conhecimento mais significativo da 

legislação específica referente ao papel e o funcionamento do conselho do qual fazia 

parte. As limitações contribuíram para o enfraquecimento dos conselhos e a adesão 

irrefletida às proposições dos governos infranacionais, bem como a ausência de um 

controle social efetivo por parte da quase totalidade dos conselhos desses municípios 

do estado183, restringindo-se à mera assinatura de livros de atas e a permanente 

concordância com a política pública a qual estava vinculada o conselho. Na forma de 

atuação dos conselheiros, ficou evidente que a maioria das atribuições dos conselhos 

não era observada e muito raramente os conselheiros discutiam com os seus 

representados as questões de maior interesse para eles. Dessa forma, os conselhos 

possuíam a legalidade na sua criação por meio de lei municipal e pelo decreto 

municipal de nomeação dos conselheiros. Entretanto, a quase totalidade dos 

conselhos municipais não possuía uma legitimidade conquistada, pois não realizava 

adequadamente a mediação entre a sociedade e o governo infranacional nem as 

tarefas de articulação, negociação e controle social para a efetivação dos Direitos 

sociais. 

A participação social tem sido considerada um dos maiores desafios para a 

constituição de conselhos municipais atuantes nos municípios brasileiros. Um desafio 

de extrema complexidade em função de como se dá o envolvimento dos cidadãos 

com o campo das políticas públicas. Segundo Paulino (2009): 

Participação é necessidade existencial do homem que, ao 
compreender como ser coletivo, constrói-se a si mesmo e ao mundo, 
criando a cultura participativa. Embora seja uma necessidade 
existencial, participar não é apenas uma consequência mecânica da 
vontade, exige um posicionamento crítico de desvelamento e de 
reflexão sobre a realidade a fim de compreender que participar é muito 

183 Periodicamente, os membros da equipe de trabalho do projeto de capacitação da Unisul se reuniam no campus 

da universidade, na cidade de Tubarão, sul de Santa Catarina, onde tínhamos reuniões de trabalho e produzíamos 

relatórios coletivos sobre a atividade de formação junto aos conselheiros municipais Nesses momentos, 

evidenciava-se a fragilidade da maioria dos conselhos de políticas públicas do estado, sendo que a sua criação se 

justificava pelo motivo de existir uma determinação legal, sem uma participação efetiva de representantes da 

sociedade local na dinâmica de trabalho deles.  
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mais do que executar tarefas, é decidir, assumindo nossa 
responsabilidade política frente à transformação da realidade 
opressora em uma realidade de democracia participativa, na qual a 
partilha de poder é princípio indispensável. (p. 44) 

A decisão “por tomar parte” num conselho cuja essência era fazer com que 

todos os seus membros pudessem ouvir e submeter algo à deliberação de outros, 

após ponderação refletida, nem sempre foi acompanhada da disponibilidade em 

aprender e refletir sobre temas relativos ao campo das políticas públicas. Essa 

disponibilidade requer uma verdadeira mudança em termos de “atitudes, valores, 

mentalidades, comportamentos, procedimentos, tanto por parte da população como 

daqueles que estão no interior do aparelho estatal” (PONTUAL, 2005, p. 102). Nessa 

mudança para que os conselhos de políticas públicas, especialmente, os conselhos 

municipais de educação, pudessem exercer as suas principais funções: consultiva, 

respondendo às consultas das secretarias de educação, comunidade escolar e 

sociedade em geral; propositiva, para emitir pareceres e resoluções; deliberativa, 

para compartilhar decisões sobre questões previstas em lei; controle social, para 

exercer a fiscalização necessária da política educacional, verificando o cumprimento 

da legislação, acompanhando a política educacional e decidindo sobre assuntos 

ligados ao exercício de uma função pública. 

Outro aspecto relevante no trabalho junto aos membros dos conselhos foi a 

constatação que a maioria dos conselheiros reconhecia a importância de uma 

autoridade considerada democrática, sendo que a condição de ser democrática era 

restrita ao processo de escolha ou mesmo da indicação de um governante para 

qualquer cargo, mas não pela sua prática social ser dialógica e reforçar a condição 

social e política das pessoas para serem sujeitos. Ou seja, a noção de autoridade 

tinha a ver com o fato dos governantes e os secretários municipais serem 

reconhecidos como detentores de um “poder legítimo” de mandar e determinar como 

a política educacional deveria ser organizada e qual a sua dinâmica, independente de 

ações previstas em instrumentos de gestão terem sido ou não objeto de decisões 

coletivas.  

Reforçando essa autoridade autoritária, a legalidade era considerada 

suficiente para determinar a legitimidade social que não existia de fato, pois os atos 

dos governantes poderiam ou não ser entendidos como manifestações contrárias 

aos interesses e às demandas das pessoas daqueles municípios. Com isso, a 

aceitação  das  decisões   não  era   uma  questão  somente  de  reconhecimento  da
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delegação legal de poder à autoridade, mas, acima de tudo, uma consequência 

direta de uma cultura política personalista e centralizadora, que restringia a 

problematização e o exercício da criticidade democrática nos espaços públicos 

criados para a construção coletiva de políticas educacionais. Enquanto parte desse 

ethos político, a submissão à autoridade foi um dos determinantes para orientar ou 

limitar a organização em processos coletivos e a participação social, ao mesmo 

tempo em que contribuiu para a redução ou até a anulação da subjetividade delas, 

tornando-as, em muitas situações, objetos de quem governava a coisa pública. No 

reforço da “autoridade autoritária”, os governantes não negligenciavam os rituais de 

poder por meio do jogo da sedução, do disfarce da dissimulação e da simulação. Em 

meio às distrações dos rituais do poder instituído, o trabalho de formação de 

conselheiros foi uma forma de problematização da atuação política dos governantes 

e da própria cidadania local, ao passo que possibilitou a reflexão mais organizada e 

crítica das políticas públicas dos municípios daquela região. Destacaram-se, 

também, inúmeras reações dos participantes ao longo dos cursos de formação, que 

refletiam algumas de suas posturas sobre o que era discutido: a surpresa pelo 

conhecimento novo, sobretudo do plano legal; o sorriso pelo fato de conquistar uma 

noção mais bem organizada sobre o funcionamento dos conselhos, mas não 

significa que o conselho municipal se tornaria mais atuante, sendo parte da 

estratégia da sobrevivência funcional dos representantes do governo infranacional, e 

a indignação de alguns por comparar o “conhecimento novo” com os fatos já vividos 

da política educacional municipal. Esta última era expressa com afirmações muito 

significativas: “ninguém falou nisso”, “não é assim que acontece lá no meu 

município”, “os conselheiros não fiscalizam nada”, “não sei como os vereadores não 

denunciam nada” e “todo mundo sabe, mas prefere não se envolver”.  

Nesse período, em função do contato com o coletivo estadual de educação do 

MST de Santa Catarina, participei de reuniões e encontros regionais sobre o processo 

de nucleação de escolas rurais em áreas de assentamento. A nucleação de escolas 

rurais fez parte de uma política de descentralização promovida pelo Governo FHC, 

com a criação do PMDE que, posteriormente, passou a ser chamado de PDDE. O 

impacto do PMDE foi significativo para o fechamento de centenas de escolas rurais 

no estado de Santa Catarina, em função do falso argumento da obrigatoriedade legal, 

da possibilidade de obtenção de mais recursos financeiros para a educação pública 

municipal e da tentativa de acabar com as chamadas classes multisseriadas, o que 
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foi reforçado com a política de municipalização de escolas estaduais adotada no 

Governo Paulo Afonso, nos anos de 1997 e 1998. No caso dos assentamentos de 

Abelardo Luz, município do meio-oeste de Santa Catarina com a maior concentração 

de assentamentos do estado, o coletivo do MST organizou um grande seminário 

municipal no qual pude afirmar a não obrigatoriedade do fechamento das escolas 

rurais, além da defesa da melhoria da qualidade da estrutura física e da 

responsabilização da secretaria de educação daquele município por uma educação 

pública com qualidade social.  

A quarta fonte da Metodologia PEPE tem a sua origem no trabalho de 

assessoria junto aos agricultores familiares dos municípios da região da Diocese de 

Caçador184, meio-oeste e norte catarinense, no período de 2004 a 2006, onde atuei 

como membro da equipe do Centro de Assessoria e de Apoio aos Trabalhadores 

Rurais (CEPAGRI), que também envolveu a coordenação da Comissão de Formação 

do Projeto de Inclusão da ONG belga Trias, nos estados do Paraná e Santa 

Catarina185. 

O CEPAGRI organizava o seu trabalho de assessoria em cinco eixos que foram 

definidos com as lideranças dos movimentos sociais, dos agricultores familiares e 

representantes da Diocese dessa região: EP, agroecologia, economia popular 

solidária, assessoria e apoio às entidades dos agricultores familiares (Sindicato da 

Agricultura Familiar - SINTRAF) e políticas públicas. Nesse trabalho de assessoria e 

organização no campo popular, eram desenvolvidas atividades de formação sindical, 

organização de feiras e alternativas de produção agroecológica e reuniões e 

seminários para a consolidação da “Rede Ecovida de Certificação Participativa da 

Agricultura Familiar da Região Sul do País”, que se desdobraram nas seguintes ações: 

184 O Projeto CEPAGRI, como era originalmente conhecido, foi concebido pela Diocese de Caçador e, como o 

Centro de Vianei de Educação Popular de Lages, também foi financiado com os recurs os da agência de cooperação 

internacional Misereor, da Alemanha, até o ano de 2008. A área de atuação do Cepagri era identificada com os 

municípios que compõem a Diocese de Caçador, em Santa Catarina: Arroio Trinta, Bela Vista do Toldo, Caçador, 

Calmon, Canoinhas, Fraiburgo, Iomerê, Irineópolis, Lebón Regis, Macieira, Major Vieira, Matos Costa, Monte 

Castelo, Papanduva, Pinheiro Preto, Porto União, Rio das Antas, Salto Veloso, Santa Cecília, Tangará, Timbó 

Grande, Treze Tillas e Videira.  
185 O “Programa de Apoio aos Agricultores Familiares Menos Favorecidos na sua Integração nos Processos de 

Desenvolvimento Regional (2003-2007)”, conhecido como “Programa Trias”, era constituído por cinco entidades 

relacionadas com a agricultura familiar, nos estados do Paraná e Santa Catarina: Aopa (Curitiba/PR), Cemear 

(Presidente Getúlio/SC), Cresol-Baser (Francisco Beltrão/PR), Fórum Oeste (Cascavel/PR), Rureco 

(Guarapuava/Paraná). O programa possuía quatro coordenações: Política, Operacional, Monitoramento e 

Avaliação e de Formação. Esta última organizava era coordenada por mim e um repreentante da ONG Trias, para 

o desenvolvimento de atividades de formação para os outros membros das coordenações e para os agricultores

familiares das seis regionais da ação no sul do país: região metropolitana (AOPA), região central (Rureco), região 

oeste (Fórum Oeste), região sudoeste (Cresol Baser) e região vale norte (Cemear).   
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reuniões de trabalho da comissão provisória de definição do território do Programa 

Territórios da Cidadania da SDT/MDA, visando a definição das linhas de trabalho a 

serem apoiadas e realizando a avaliação de projetos do Pronaf-Infraestrutura186, 

organização das oficinas de capacitação em cooperativismo e participação como 

membro permanente do comitê de pesquisa do Programa Microbacias II, do estado 

de Santa Catarina.  

O principal aprendizado dessa experiência para a Metodologia PEPE foi a 

compreensão da complexidade da dimensão organizativa do campo popular, 

enquanto um espaço dinâmico e repleto de conflitos que pressionavam e, ao mesmo 

tempo, impulsionavam as políticas públicas infranacionais, subnacionais e nacionais, 

para o atingimento de demandas e interesses dos agricultores familiares. Uma 

dimensão que exigia uma paciência histórica para estabelecer ações de trabalhos 

conjuntos entre as entidades do campo popular com a realização de inúmeras 

reuniões, encontros e seminários para “acolherar” (expressão cabocla que significa 

sintetizar) os diferentes posicionamentos dos participantes. Esse exercício acontecia 

por meio de um diálogo que encarnava muito bem a tensão permanente da 

indeterminação e do “aprendizado em relação” da democracia participativa, pois, 

nessa relação de horizontalidade entre os envolvidos, o poder de argumentação e 

persuasão exigia a combinação de diferentes práticas, especialmente, à habilidade de 

valorizar a opinião do outro e tentar conciliar interesses, uma vez que não poderia 

existir “vencedor” e “vencidos”, mas um resultado no qual a proposição fosse aquela 

que atendesse melhor o que era o mais esperado por todos os participantes.   

Considerando os aprendizados das fontes citadas, em 2004, participei da 

criação do Instituto Ágora de Santa Catarina187, que iniciou suas atividades voltando-

se, exclusivamente, para o trabalho de assessoria e consultoria educacionais junto às 

186 Vide o artigo de Carlos E. Guanziroli, Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 45, n. 2, Abr./jun., 2007. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000200004. Acesso: 24 

mai. 2015.  
187 A ideia de organizar um Instituto para assessorar as prefeituras municipais do sul do Paraná e norte de Santa 

Catarina surgiu durante o trabalho no CEPAGRI onde pude constatar que não haveria aceitação para desenvolver 

trabalhos como ONG ou outro tipo de organização do campo popular em função das acusações veiculadas pela 

imprensa nacional e estadual contra essas organizações. Dessa forma, convidei alguns profissionais para compor 

a equipe do Instituto Ágora para que pudéssemos participar dos processos licitatórios, garantir a continuidade de 

trabalhos iniciados e receber pagamento dos custos operacionais e pró-labores para a equipe e outros profissionais 

contratados. A equipe foi formada por mim, um advogado, um técnico em informática e um assistente social. Em 

muitas ocasiões, precisávamos nos deslocar com o carro do próprio em áreas rurais, adquirir equipamentos e 

materiais de escritórios para a realização de diagnósticos e também produzir apostilas para participantes de 

diferentes eventos. Nesse período, para qualificar melhor a minha atuação, cursei especialização em Psicologia 

Escolar e Direito Educacional na PUC/BH entre 2006 e 2010. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000200004
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secretarias municipais de educação, aos movimentos sociais, aos órgãos de 

representação dos profissionais do ensino (diretores, especialistas e docentes) e às 

escolas públicas de educação básica da região Sul do Brasil. Essas alternativas, 

segundo o site oficial do Instituto, “buscavam a constituição de espaços de diálogo e 

aprendizado mútuo, no qual o diferencial estava na agilidade e objetividade da 

prestação de serviço e na qualificação da intervenção de todos os participantes 

envolvidos em processos de trabalho”188. No trabalho de assessoria junto às 

secretarias municipais de educação, foram realizadas ações de articulação e 

desenvolvidas atividades de formação para diferentes pessoas de setores da 

administração pública, comunidades escolares e sociedade em geral, visando ao 

fortalecimento e à consolidação da participação cidadã no campo das políticas 

públicas educacionais, que se materializava na elaboração e no aperfeiçoamento 

coletivo dos seguintes documentos: lei de criação de planos municipais de educação, 

sistemas municipais de ensino e conselhos municipais de educação, decreto de 

criação do regimento unificado dos sistemas de ensino, lei dos planos de carreira e 

remuneração do magistério público municipal, projeto político pedagógico das 

unidades de ensino e elaboração e atualização do PAR dos municípios. Além desses 

documentos, também eram ministradas palestras para os pais ou responsáveis e 

organizados cursos de capacitação para conselheiros municipais com a carga horária 

entre vinte a oitenta horas sobre legislação de ensino, organização e funcionamento 

de conselhos de políticas públicas e sistemas municipais de ensino.   

Outro fato significativo no trabalho de assessoria, já atuando como membro da 

equipe do Instituto Ágora, foram as discussões internas no Instituto para a adequação 

e a implantação da Metodologia PEPE em cada município. Das várias reflexões feitas 

pela equipe, chegou-se à conclusão de que a Metodologia PEPE deveria se manter 

fiel aos princípios e procedimentos considerados essenciais, mas poderia sofrer 

algumas adaptações em função do contexto local e dos interesses divergentes dos 

participantes envolvidos. Nesse ponto, a equipe do Instituto reconheceu o valor da 

máxima freireana que seria possível realizar alianças e concessões estratégicas com 

“diferentes” e até “antagônicos”, para a conquista de um fim maior, ou seja, de aceitar 

algumas exigências dos governos infranacionais para a obtenção de resultados de 

valor social significativo e, ao mesmo tempo, concorrente para a efetivação do direito 

                                                 
188 Disponível em: http://www.carloseduardomoreira.com/. Acesso em: 15 mai. 2015.  

http://www.carloseduardomoreira.com/
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a uma educação com qualidade social. Essa perspectiva aprofundou ainda mais os 

riscos em atuar em espaços sob a hegemonia de grupos contrários ao 

empoderamento social e à democratização do Estado, mas que aceitavam, naquele 

momento, a construção e o debate coletivos por entenderem que teriam maior ganho 

político e legitimidade nas ações políticas do seu governo, além de uma possível 

influência positiva para os resultados eleitorais.  

Nesse processo reflexivo interno do Instituto Ágora, outro importante 

aprendizado resultou das discussões sobre a legislação da educação básica com a 

comunidade escolar, bem como o reconhecimento de inúmeras tensões entre os 

determinantes legais e a sua aplicabilidade em nível municipal. Uma vez que a 

observância das determinações legais não coincidia, em muitos casos, com 

movimentos reivindicatórios locais, mas voltado, basicamente, para cumprir as 

exigências do MEC e, em certas situações, atender às solicitações de informações da 

promotoria pública da comarca regional. Dessa forma, já nas primeiras discussões 

com a comunidade escolar dos munícipios onde foram desenvolvidos trabalhos de 

assessoria, desde 2004, revelou-se um conjunto significativo de tensões entre o texto 

legal e o que realmente era realizado nesses municípios pelas administrações 

públicas.  

A primeira tensão apareceu no conflito entre as determinações dos textos legais 

e as afirmações das consideradas autoridades das redes e dos sistemas de ensino 

(diretora, secretária de educação e prefeito municipal). No limite entre o considerado 

“legal” e o “ilegal”, no campo das políticas educacionais, havia uma tradição de 

interpretação da autoridade como uma espécie de “verdade absoluta”. Ou seja, se ela 

afirmasse que determinada ideia era verdadeira, existia num texto legal e deveria ser 

compreendida de determinada forma, ao que parece, soava como algo a não ser mais 

questionado, devendo ser aceito e obedecido por todos. Nesse momento, a chamada 

indução democrática da política pública educacional do Governo Lula era “atingida 

frontalmente” pela tradição da cultura autoritária local, enraizada na formação 

sociocultural da população de municípios eminentemente rurais. Essa prática imperial 

nos obrigou a buscar uma forma de garantir o acesso da comunidade escolar ao 

conhecimento legal por meio de cursos e palestras, procurando, na medida do 

possível, também disponibilizar textos legais e sites de órgãos estatais, que poderiam 

ser acessados para dar continuidade aos estudos e/ou obterem quaisquer 

informações de cunho legal.  
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Como forma de tentar compreender melhor esse conflito, que não poderia ser 

explicado, tão somente, em função da postura autoritária e centralista das 

autoridades, indagávamos aos profissionais da educação das escolas municipais 

sobre o porquê do desconhecimento de inúmeras leis da educação básica, das 

resoluções do CNE e da própria organização e funcionamento das redes e sistemas 

municipais de ensino. Segundo eles, não tiveram oportunidade de estudar esses 

temas no processo de formação acadêmica, pois seus cursos de graduação, formação 

continuada e especialização deram maior ênfase à perspectiva estritamente 

pedagógica do processo de ensino189, sendo desconectada de debates políticos mais 

profundos sobre o papel e a função da educação escolar, no atual contexto de 

globalização hegemônica e de projetos políticos em disputa na América Latina.   

Assim, optamos em valorizar a discussão da política educacional como um 

todo, incorporando a discussão sobre as possibilidades e os limites legais da 

autonomia da educação municipal, conforme a LDB/96 (BRASIL, 2014a), além de 

refletir sobre os diferentes nexos entre a educação escolar e as questões culturais, 

econômicas e sociais. A política educacional, dessa forma, era pensada como uma 

das políticas sociais que deveria concretizar a efetivação de Direitos Fundamentais, a 

depender do projeto político dos governos nacional e infranacionais, mediante 

escolhas locais e o nível de participação (da mera consulta aos processos decisórios 

coletivos) e a forma de intervenção da população. Até porque, nos limites formais da 

autonomia definida pela legislação da educação básica, garantia, para cada ente 

federativo, a possibilidade de construir o seu próprio projeto educacional em 

consonância com as diretrizes do próprio governo nacional. Dessa forma, concordo 

com Lima (2009) ao afirmar que o maior desafio para a construção de políticas 

públicas educacionais a partir da escola é enfrentar o debate sobre a autonomia 

escolar como um tema que está imbricado com a formação democrática e as 

possibilidades efetivas de participação cidadã, sem desconsiderar as questões 

nacionais e globais que estão relacionadas com a própria escola, no nível local. 

A segunda tensão estava relacionada ao desconhecimento e à desvalorização 

dos conselhos de educação existentes nos municípios (FUNDEB, CAE e Conselho 

Municipal de Educação),  e  o  grande  potencial  deles  influenciarem  os  rumos  da  

189 Na região onde foi realizada esta pesquisa, existem quatro instituições de ensino superior que têm formado há 

mais de dez anos profissionais para atuar na educação básica, com os seguintes cursos: Biologia, Ciências Sociais, 

Educação Física, Geografia, História, Matemática, Letras , Química e Pedagogia, 
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política educacional e efetivarem o controle social. As atribuições desses conselhos, 

previstas em leis federais e municipais específicas, eram praticamente desconhecidas 

pela quase totalidade da comunidade escolar e também pelos setores e segmentos 

convidados para os trabalhos coletivos da assessoria educacional. Essa constatação 

reafirmou a hipótese que a maioria dos conselhos era prefeiturizados ou inoperantes, 

o que nos fez buscar estratégias para fortalecer esse canal de participação com

atividades formativas. Para isso, após negociações com os secretários de educação, 

oferecíamos cursos de capacitação de pelo menos quarenta horas sobre temas que 

envolviam “globalização e política educacional”, “modelos de Estado”, “história recente 

do Brasil” e “organização e dinâmica de conselhos municipais de educação”. 

O principal desafio era convencer os participantes que a fiscalização e o 

controle social pelos conselhos não significavam, tão somente, uma postura política 

contrária à administração municipal nem uma forma de supervalorizar os problemas 

da educação pública dos municípios. Pelo contrário, os grandes desafios estavam em 

tornar os conselhos como instrumentos de acompanhamento, apoio e 

“aconselhamento”, ao mesmo tempo em que oportunizasse a criação de espaço de 

diálogo entre os representantes do governo infranacional e da sociedade em geral. 

Nesse processo formativo, eram incluídas visitas a reuniões de conselhos da região 

considerados como atuantes, pois sabíamos que a assunção crítica e comprometida 

de um conselheiro municipal também dependeria de uma postura ética dele. Neste 

ponto, a equipe do Instituto Ágora constatou que mesmo com todas as mudanças 

consagradas em lei e os processos que desencadeávamos em assessorias, os 

resultados mais significativos do nosso trabalho dependiam do nível de 

conscientização política e comprometimento social de cada participante dos 

conselhos. 

De uma forma geral, o processo formativo de conselheiros municipais também 

promovia inúmeros avanços na política educacional dos municípios assessorados e 

selecionados, como foi possível constatar posteriormente na mudança de 

comportamento de vários conselhos com a adoção de novas práticas: eleição dos 

representantes pelos seus pares para os conselhos de educação, maior transparência 

na apresentação dos documentos aos conselhos de educação por parte da 

administração pública, ampliação de prazos para análise e aprovação das prestações 

de contas relativas aos recursos vinculados aos conselhos específicos, divulgação na 

imprensa escrita e falada das datas de reuniões dos conselhos de educação, 
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afastamento de conselheiros faltosos, aumento do número de reuniões ordinárias dos 

conselhos durante os anos, pedidos permanentes de informação às secretarias 

municipais de educação entre outros.  

A terceira tensão foi a relação entre as demandas da comunidade em geral e 

os determinantes legais, o que representou o reforço da ideia que o desconhecimento 

da lei não só poderia levar ao não cumprimento dela, como geralmente era afirmado, 

mas que algumas demandas da população não poderiam ser atendidas em função 

dos chamados impedimentos legais. A tensão foi a mais complexa de todas e se 

traduziu em um retrato muito nítido de que a decisão e a elaboração de textos legais, 

por uma minoria, têm provocado o afastamento da discussão do mérito em si do texto 

legal pela maioria dos cidadãos, além do desconhecimento do conteúdo propriamente, 

colaborando para a redução sensível de alternativas coletivas para o enfrentamento 

dos problemas educacionais190. O maior desafio colocado, nessa questão, foi a falta 

de discussão e compreensão das definições da legislação da educação básica, pois 

a complementação e a suplementação pelos governos infranacionais estavam 

destinadas às adequações locais, apesar da possibilidade do aproveitamento das 

brechas legais nos limites estabelecidos pela descentralização das políticas 

educacionais, previstas na CF/88 (BRASIL, 2014) e na LDB/96 (BRASIL, 2014a).  

Um dos grandes aprendizados dessas tensões foi que o desconhecimento e a 

não observância do texto legal deveriam ser o ponto de partida e o ponto de chegada 

para o desenvolvimento de atividades formativas que pudessem fortalecer a 

organização e o empoderamento da sociedade, “abrindo” espaços para o debate 

coletivo sobre os principais avanços consagrados na legislação de ensino do país e 

propondo coletivamente alternativas viáveis do ponto de vista legal. Ainda sobre as 

tensões, cabe enfatizar que existia uma enorme distância entre a conduta dos 

membros da comunidade escolar e a conquista de uma participação cidadã, o que 

foi alterado, em parte, com os processos formativos e as tentativas de indução 

democrática do Governo Lula. Também é significativo mencionar que a partir do 

Governo FHC houve mudanças profundas e positivas no campo das políticas 

educacionais no que se refere à ampliação da participação social por meio, principal-

190 Em nível federal, o processo de elaboração do Documento Base da CONAE (2010) representou um esforço 

significativo pela construção democrática da política educacional, no final do segundo mandato do Governo Lula. 

Outras práticas também importantes são analisadas nesta pesquisa.  
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mente, dos conselhos de educação e a disseminação de alguns conhecimentos 

básicos para o campo das políticas públicas. 

Como uma das constatações mais emblemáticas e significativas no 

desenvolvimento e aplicação da Metodologia PEPE, nos municípios dos estados do 

Paraná e de Santa Catarina onde o Instituto Ágora desempenhou diferentes atividades 

de trabalho, destacaram-se dois momentos distintos das minhas experiências no 

campo popular e na assessoria às administrações municipais. Num primeiro 

momento, pelo menos até o início do Governo Lula, percebeu-se uma clara 

identificação dos fundamentos políticos e filosóficos das metodologias participativas 

de construção coletiva de políticas públicas somente com as administrações 

consideradas populares. Posteriormente, já no Governo Lula (2003-2010), algumas 

administrações de partidos progressistas não desenvolviam mais metodologias 

participativas no campo das políticas públicas e outras administrações, identificadas 

politicamente com ideologias consideradas reacionárias ou até neoliberais, passaram 

a aceitar a construção coletiva das políticas educacionais e também apoiavam a 

adoção de metodologias participativas no período de mandato do seu governo. 

4.2 Etapas da Metodologia PEPE 

No desenvolvimento da metodologia PEPE, nos municípios assessorados e 

selecionados, a partir dos vários aprendizados mencionados, ficou evidente que a 

importância da sua aplicação não dependeria somente da articulação e negociação 

locais e de uma possível competência técnica da equipe do Instituto Ágora: tanto na 

mobilização como na adequação das ações programadas junto às organizações da 

sociedade e aos governos municipais. O que estava em causa, na verdade, era como 

desenvolver um trabalho de assessoria que, além de apresentar “produtos” e 

“resultados concretos” (planos e projetos escritos, projeto de leis e leis aprovadas, 

cursos de capacitação, eventos educacionais, projetos pedagógicos de escolas entre 

outros), acordados previamente com as autoridades municipais, garantisse um amplo 

debate sobre os diferentes nexos entre a educação escolar e as dimensões culturais, 

políticas, econômicas e históricas local, nacional e global. Nesse processo, a 

“demanda manifesta” pelas autoridades locais, sindicato e outras organizações da 

sociedade foi considerada como um verdadeiro “pretexto” para ser ultrapassada, pois 
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um dos principais objetivos estava voltado para o “aprendizado em relação” de 

procedimentos da democracia participativa191.  

Para o desenvolvimento da Metodologia PEPE, foram definidas dez fases 

distintas e complementares, que se desdobram em várias atividades durante pelo 

menos um período de cinco a doze meses a contar da contratação do trabalho de 

assessoria, como foi apresentado no GT de EP da reunião da ANPED de 2013 

(MOREIRA, 2013). Os termos dessa contratação e o cronograma de trabalho eram 

acordados entre o Instituto Ágora, os representantes da Prefeitura Municipal 

(secretário municipal de educação e técnicos educacionais), os membros da 

comunidade escolar (diretores e secretários de escolas, educandos e presidentes das 

APPs) e os presidentes de conselhos de educação, definido nas seguintes etapas192: 

etapa (1), articulação, negociação política e institucional e elaboração do Plano de 

Trabalho; etapa (2), escolha e capacitação da equipe de coordenação local; etapa (3), 

análise da legislação de ensino e da documentação existente na Secretaria de 

Educação e nas instituições municipais de ensino e a elaboração do marco referencial; 

etapa (4), realização do diagnóstico quantitativo e qualitativo da educação municipal; 

etapa (5), visita programada às instituições municipais de ensino e escolha de 

representantes locais; etapa (6), elaboração e aperfeiçoamento de projeto de lei ou 

documento inicial para ser discutido coletivamente; etapa (7), realização de encontro, 

seminário ou conferência para a análise, aperfeiçoamento e aprovação do projeto de 

191 Como exemplo, para o caso do município de Porto União, em Santa Catarina, o trabalho de aplicação da

metodologia surgiu de uma “demanda manifesta” dos professores municipais que estavam insatisfeitos com as  

condições de trabalho, o que exigiu um processo muito cuidadoso de negociação da metodologia com os dirigentes 

municipais, iniciado oficialmente com a publicação do Decreto nº 656, de 13 de novembro de 2007 (disponível no 

site da prefeitura, http://www.portouniao.sc.gov.br), que nomeou a comissão formada por todos os segmentos 

educacionais do município, incluindo também representantes da regional estadual de educação de Santa Catarina, 

das IES municipais, da Câmara Municipal, do Conselho Tutelar e do sindicato dos profissionais da educação de 

Santa Catarina, para a elaboração do projeto de lei do sistema municipal de ensino, sendo o sistema municipal de 

ensino criado pela Lei Municipal nº. 3.509, de 12 de setembro de 2008 (também disponível no site da prefeitura: 

http://www.portouniao.sc.gov.br). A partir da publicação dessa lei, a assessoria educacional trabalhou para a 

criação do Regimento Único do Sistema, a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, 

o plano municipal de educação e a lei da gestão democrática. Já no município de Três Barras, também em Santa

Catarina, foi iniciado o trabalho de assessoria educacional por “demanda induzida” do próprio Instituto, que levou 

a criação do sistema municipal de ensino pela Lei Municipal nº. 2.939 de 16 de dezembro de 2010, a partir da 

proposição de uma comissão de trabalho formada por membros da comunidade escolar e diferentes segmentos da 

administração municipal. Também foi feita a assessoria para a instalação de Comitê de Leitura do Proler do 

Ministério da Cultura e ministrado curso de capacitação para conselheiros municipais de educação pelo Instituto 

Ágora, no qual foi feita a capacitação dos conselheiros municipais de educação, sendo produzido durante o curso 

um projeto de lei para substituir a Lei Municipal nº. 1535/1992, de 25 de setembro de 1992, sendo alterada pela 

Lei nº. 2.910 de 12 de julho de 2010 (disponível no site da prefeitura: http://www.tresbarras.sc.gov.br). 
192 Para o caso dos municípios do sul do estado do Paraná, tínhamos também a participação direta de representante 

do Sindicato do Magistério Municipal de União da Vitória e Região, que abrangia alguns municípios onde o 

Instituto Ágora também atuava com o trabalho de assessorial educacional.  

http://www.portouniao.sc.gov.br/
http://www.portouniao.sc.gov.br/
http://www.tresbarras.sc.gov.br/
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lei; etapa (8), encaminhamento do texto final ao prefeito municipal; etapa (9), 

acompanhamento do processo legislativo e sanção da lei pelo prefeito municipal e 

etapa (10) monitoramento e avaliação da implementação das ações da política 

educacional. 

Figura 1 - Fluxograma de trabalho da Metodologia PEPE 

4.2.1 Etapa (1): articulação, negociação política e institucional e elaboração do Plano 

de Trabalho.  

1. Articulação, negociação política
e institucional e elaboração do 
Plano de Trabalho. 

2. Escolha e capacitação da
equipe de coordenação

local. 

3. Análise da legislação de ensino  
e da documentação na Secretaria 
de Educação e das escolas 
municipais e elaboração do 
marco referencial. 

4. Realização do diagnóstico
quantitativo e qualitativo da 

educação municipal. 

5. Visita programada às 
instituições municipais de ensino 
e escolha de representantes 

locais. 

6. Elaboração e aperfeiçoamento 
de projeto de lei ou documento
inicial para ser discutido

coletivamente.

10. monitoramento e avaliação
da implementação das
ações da política
educacional.

7. Realização de encontro,
seminário ou conferência para 
a análise, aperfeiçoamento e 
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documento inicial. 

8. Encaminhamento do texto final

ao prefeito municipal. 
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municipal. 
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Na Etapa (01), conforme a figura acima, o trabalho de assessoria era iniciado 

por “demanda manifesta” ou “demanda induzida” junto aos governos municipais dos 

estados do Paraná e Santa Catarina, para o caso desta pesquisa, podendo durar de 

quinze dias a um mês. Nesses dois tipos, a partir de contatos iniciais, membros da 

equipe do Instituto Ágora qualificavam as demandas e readequavam a Metodologia 

PEPE à realidade local e aos sujeitos envolvidos.  

Com relação à demanda manifesta, geralmente surgida a partir de solicitação 

direta de secretários de educação ou prefeitos municipais para a realização de 

trabalhos de assessoria educacional, sendo a motivação dos demandantes, na 

maioria dos casos, relacionada com duas situações bem específicas: primeiro, em 

função da existência de dificuldades para o cumprimento de determinações legais, 

sob a pressão do MEC, para a elaboração ou a revisão de instrumentos da política 

educacional e, segundo, alguns secretários buscavam diagnosticar a realidade 

educacional e organizar o projeto de educação para o próprio município. Existiram três 

tipos de dificuldades mais comuns: a falta de pessoal qualificado nas secretarias 

municipais de educação para coordenar o trabalho; temores sobre possíveis reações 

e polêmicas em relação aos temas enfrentados, sobretudo, para os casos do plano 

de carreira e remuneração do magistério e do plano municipal de educação e o 

desconhecimento da legislação educacional vigente por parte dos servidores das 

prefeituras. Já em relação à segunda situação, construir o projeto educacional próprio, 

foi considerado pelos membros do Instituto como sendo a demanda mais importante 

para a aplicação integral da Metodologia PEPE, com a garantia de apoio do governo 

infranacional e tendo um prazo mais adequado para aprofundar o trabalho formativo, 

oportunizando excelentes conquistas para o aprofundamento da metodologia e o 

aprendizado coletivo dos participantes desses processos.  

Na primeira situação, demanda manifesta, cabe ressaltar que nem sempre 

interessava aos governantes a adoção de metodologias participativas, pois existia, na 

verdade, o objetivo maior de atender mais rapidamente às exigências do MEC e 

atualizar, sem discussões coletivas e aprofundadas, a legislação municipal vigente. 

Esse foi um dos fatos mais significativos para justificar o porquê de muitos trabalhos 

de assessoria iniciados a partir da demanda dos governos infranacionais terem sidos 

interrompidos bruscamente, reforçando a ideia que nem sempre havia vontade 

política dos governantes em favorecer o empoderamento de setores e segmentos da 
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sociedade, especialmente, das classes populares, por meio de uma participação 

social qualificada em processos decisórios.     

O trabalho de assessoria por demanda induzida acontecia a partir de três 

formas não excludentes junto aos governos infranacionais. Na primeira, existia um 

processo de articulação política e institucional com o envolvimento de representantes 

de associações municipais ou regionais, militantes dos partidos políticos 

progressistas, professores universitários ou até membros da própria administração 

municipal. Na segunda forma, o próprio Instituto procurava os governantes municipais 

para propor um trabalho de assessoria educacional, segundo um conhecimento prévio 

da necessidade de elaboração ou revisão de documento legal da rede ou sistema 

municipal de ensino. Na terceira, o processo de articulação se dava de forma sigilosa, 

envolvendo organizações ou pessoas isoladamente, que conheciam a Metodologia 

PEPE e, afirmavam que os governantes não teriam interesse em desenvolver 

trabalhos que contassem com a participação da comunidade e de representantes da 

sociedade em geral. Assim, na proposição a esses governantes, não se mencionava 

as principais motivações para a realização de atividades formativas no trabalho de 

assessoria nesses municípios, mas se buscava convencer de possíveis “ganhos 

políticos” para a administração municipal.  

A primeira forma de demanda induzida, articulação política e institucional, 

dependia do grau de conhecimento e das relações pessoais e institucionais dos 

membros do Instituto, uma vez que nós atuávamos em diferentes atividades de 

planejamento de sindicatos de agricultores familiares e profissionais do magistério 

municipal e estadual, em instituições de ensino superior da região e em eventos 

organizados pela Diocese de Caçador, da Igreja Católica, em Santa Catarina.  

Na segunda forma, contato direto com os governantes pelo Instituto, era 

comum solicitar uma conversa pessoal com o secretário de educação ou o prefeito 

municipal sobre um possível trabalho de assessoria no município, uma vez que o 

assessor já possuía informações prévias da existência daquela necessidade e, às 

vezes, da própria urgência pela sua realização. Com isso, um membro da equipe se 

deslocava à prefeitura com uma proposta de trabalho escrita, elaborada pela equipe 

do Instituto que, na medida do possível, era apresentada com todas as etapas da 

Metodologia PEPE e os possíveis produtos ou resultados a serem alcançados. 

Nesses encontros, já era possível avaliar até que ponto conseguiria avançar ou não a 

aplicação integral da Metodologia PEPE ou se teríamos que realizar adaptações, mas 
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que não poderiam ser contrárias aos nossos principais objetivos de empoderamento 

e fortalecimento da democracia participativa por meio de diferentes atividades 

formativas.   

Já na terceira forma de demanda induzida, a condução do processo de 

negociação era feita com muita cautela e tínhamos que aceitar inúmeras adaptações 

da Metodologia PEPE para que o trabalho fosse razoavelmente desenvolvido. Na 

época, avaliávamos que, mesmo com todas as exigências e limitações, avançaríamos 

na direção de uma educação com qualidade social em função de algumas conquistas 

que identificávamos com o término dos trabalhos, dentre elas: a discussão pública da 

realidade educacional a partir de um diagnóstico elaborado por membros das equipes 

das secretarias municipais de educação e da assessoria do Instituto, contendo 

opiniões da comunidade em geral, reflexões sobre os limites e as possibilidades de 

autonomia municipal e escolar e uma compreensão inicial da legislação educacional 

vigente no país e da organização e funcionamento da rede e dos sistemas municipais 

de ensino.  

A depender do tipo e da forma como se dava a demanda pelo trabalho de 

assessoria, o Instituto Ágora definia o Plano de Trabalho em cada município, tendo 

como conteúdo básico: histórico de trabalho do Instituto Ágora, identificação dos 

membros designados para o trabalho, identificação da atividade de assessoria, 

justificativas e objetivos, metodologia de trabalho com o detalhamento das etapas, 

cronograma de trabalho, produtos e resultados esperados e proposta financeira de 

trabalho.  

4.2.2 Etapa (2): escolha e capacitação da equipe de coordenação local. 

Para o desenvolvimento do trabalho de assessoria em cada município era 

constituída uma equipe coordenadora local que passava por uma formação para a 

aplicação da Metodologia PEPE, no período de dois meses. No processo de escolha, 

os membros do Instituto buscavam formar um grupo que representasse a comunidade 

escolar e a Secretaria Municipal de Educação com disponibilidade para estudar, 

analisar documentos, tomar decisões sobre a aplicação da metodologia, participar 

diretamente do diagnóstico da realidade educacional e contribuir para a 
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sistematização e elaboração de projetos de lei e relatórios finais. Em geral, as pessoas 

eram indicadas pelo secretário municipal de educação ou pelo prefeito e 

demonstravam, inicialmente, interesse em participar do trabalho de coordenação, mas 

alguns desistiam por acharem o trabalho muito cansativo e não terem tempo 

disponível para participar de todas as atividades programadas. Também sugeríamos 

outros nomes da comunidade escolar, os quais nem sempre eram aceitos pelos 

governantes em função das divergências partidárias históricas locais. Mesmo assim, 

insistíamos na escolha democrática dos participantes da equipe de coordenação local 

em plenárias dos seus pares, por meio da aclamação ou do voto, sendo eles: 

profissionais da educação, diretores de escolas municipais, representantes das APPs, 

dos educandos e dos conselhos de educação.  

Os principais objetivos da equipe de coordenação local eram monitorar o 

processo e fazer cumprir o Plano de Trabalho. Para isso, estabelecíamos um 

cronograma de reuniões e atividades com a divisão de responsabilidades, nas quais 

todos os membros deveriam realizar diferentes ações individuais e coletivas. As ações 

poderiam ser desde o levantamento de documentos da legislação local, na Secretaria 

Municipal de Educação e na Câmara de Vereadores, até a apresentação de uma parte 

do diagnóstico qualitativo e quantitativo em uma conferência municipal de educação. 

Os aspectos mais significativos desse envolvimento eram o aprendizado e o 

conhecimento mais “correto” e “organizado” da realidade educacional e o fato das 

pessoas do próprio município apresentarem parte do trabalho aos participantes nos 

seminários e nas conferências municipais de educação.  

O processo de capacitação da equipe local se dava de duas maneiras. A 

primeira, de forma mais intencional, por meio de cursos, palestras e participação dos 

membros em eventos educacionais municipais e regionais. A segunda acontecia 

nesses momentos de estudo nas próprias reuniões programadas da coordenação 

local, em debates sobre temas educacionais diversos, nos quais eram analisados 

textos acadêmicos, vídeos institucionais, reportagens jornalísticas, resoluções e 

pareceres do CNE, diretrizes e portarias do MEC e leis nacionais e municipais. É 

importante destacar que esses momentos formativos qualificavam mais o trabalho 

dos membros da coordenação e permitiam o nivelamento conceitual necessário para 

uma compreensão mais adequada das ações programadas no Plano de Trabalho da 

assessoria do Instituto Ágora.  
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4.2.3 Etapa (3): análise da legislação de ensino e da documentação na Secretaria de 

Educação e nas escolas municipais e elaboração coletiva do marco referencial.  

 A primeira tarefa na análise da legislação municipal de ensino era a realização 

de levantamento e catalogação de todas as leis e os documentos sobre a 

organização e o funcionamento do ensino municipal, com a duração de dois a três 

meses. A ação era realizada nas dependências das prefeituras municipais, das 

escolas municipais e do setor de arquivo das câmaras de vereadores. Em alguns 

casos, também foi necessário pesquisar em jornais impressos e eletrônicos onde 

eram publicados os documentos oficiais do município. Após a identificação, a 

organização e a encadernação de todo esse material, procedíamos à análise 

observando um conjunto de aspectos: atualização e legalidade do conteúdo, 

coerência interna e externa em relação aos documentos existentes no município, 

aplicabilidade no nível infranacional e forma de elaboração (participativa ou não). De 

posse desse conjunto de informações e tendo todo o material reunido, como 

segunda tarefa, foram produzidos relatórios técnicos para serem discutidos 

posteriormente pelos membros da equipe de coordenação e entregues, se 

necessário, ao prefeito municipal. Em geral, os relatórios eram surpreendentes em 

termos da falta de atualidade dos documentos e desconsideração do conteúdo deles 

pela maioria dos membros da comissão e da comunidade escolar em geral.  

Para o caso do trabalho de elaboração de planos municipais de educação, 

nesta etapa, o marco referencial era elaborado pela equipe de coordenação para 

subsidiar a definição dos instrumentos de coletas de dados da próxima fase e ser 

apresentado como uma proposição para educação municipal a ser debatida nos 

eventos coletivos. O documento do marco referencial era uma adaptação dos 

procedimentos da “teoria do marco referencial” de Gandin (1994), na qual era 

realizada a análise da legislação de ensino referente à educação básica, definidas 

possíveis ações para resolver os problemas identificados e dar continuidade às 

experiências bem-sucedidas na educação municipal. O texto do marco era 

apresentado como concretização de um sonho definido coletivamente, que poderia 

ser assumido ou não pelos participantes dos eventos educacionais (encontros, 

seminários ou conferências). 
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4.2.4 Etapa (4): realização do diagnóstico quantitativo e qualitativo da educação 

municipal. 

O estudo da realidade local era coordenado pela assessoria do Instituto com a 

participação direta dos membros das secretarias municipais de educação e das 

comunidades escolares, envolvendo o conhecimento da história local com a produção 

de material escrito, o levantamento de dados estatísticos sobre as dimensões 

econômicas, culturais e sociais de cada município, a análise dos instrumentos de 

gestão das redes e sistemas de ensino e visitas às escolas municipais. Para isso, 

adotávamos procedimentos para a coleta de dados que levavam de dois a três meses 

do trabalho de assessoria: aplicação de questionários, realização de entrevistas 

semiestruturadas, análises de documentos administrativos e pedagógicos e 

levantamento de dados em sites oficias de órgãos dos governos nacional e 

subnacionais.  

No diagnóstico quantitativo, eram reunidas informações e dados oficiais de 

órgãos estatais (IBGE, MEC, TCU) e também das próprias secretarias de cada 

município (administração e finanças, bem-estar, cultura, educação e saúde), para 

serem apresentados na forma de gráficos e tabelas, nos encontros coletivos, ilustrar 

os relatórios técnicos e fundamentar as justificativas dos projetos de lei. A discussão 

desses dados foi sempre muito produtiva, pois os participantes questionavam e 

complementavam com inúmeras informações que acabavam contribuindo para 

qualificar o debate nos eventos coletivos.  

Para a realização do diagnóstico qualitativo, no qual buscávamos o ponto de 

vista dos membros da comunidade escolar e dos representantes da sociedade em 

geral, eram aplicados questionários junto a cada segmento, com perguntas “abertas” 

e “fechadas”, fundamentadas em três eixos básicos que atingiam pelo menos 50% do 

total de pessoas da comunidade escolar: conhecimento e avaliação da realidade 

educacional, experiência de participação e expectativas quanto à política educacional 

e proposições para o aperfeiçoamento da educação municipal. Para o caso dos 

presidentes dos conselhos municipais de educação e dos sindicatos dos profissionais 

da educação ou servidores públicos, secretários de educação e prefeitos municipais, 

eram realizadas entrevistas semiestruturadas, uma vez que podíamos “explorar” mais 
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o que era observado para a obtenção de informações mais objetivas sobre a política

educacional dos municípios. 

O procedimento da análise documental era utilizado tanto na elaboração do 

projeto de lei como após a realização dos diagnósticos qualitativos e quantitativos da 

realidade educacional. Nessa análise, existiam inúmeras indicações de ações para 

organizar o funcionamento das escolas da rede e dos sistemas municipais de ensino, 

como aconteceu nos municípios selecionados, onde as secretárias municipais de 

educação aproveitavam as indicações feitas nos documentos e nas falas das pessoas 

e, antes da elaboração da proposta para resolver ou regularizar tais situações, já 

encaminham ações estritamente administrativas e operacionais para mudar o horário 

do ônibus escolar, realizar pequenos reparos nas escolas, regularizar a distribuição 

da merenda escolar nas escolas entre outras.  

4.2.5 Etapa (5): visita programada às instituições municipais de ensino e escolha de 

representantes locais.  

Uma das ações mais significativas foi o conhecimento mais profundo e 

organizado da realidade escolar por meio de visitas às escolas de cada município e 

do contato direto com a comunidade escolar, no período máximo de dez dias do 

trabalho de assessoria. A partir dessas visitas, era possível estabelecer um diálogo 

mais significativo com a comunidade escolar e os próprios governantes, uma vez que 

o “olhar” e o “ouvir” além de “domesticar a teoria”193 contribuíam para repensar ou

confirmar conhecimentos teóricos pré-existentes sobre a realidade local, ao mesmo 

tempo que oportunizavam a reunião de informações que somente poderiam ser 

obtidas pelo fato de “estar lá”, no local onde a política educacional se concretizava 

diariamente. 

Na passagem por essas escolas municipais, em diferentes localidades dos 

municípios, com reuniões agendadas com a comunidade escolar, tínhamos a 

oportunidade de sensibilizá-la quanto ao trabalho em curso e registrar um grande 

número de informações sobre um conjunto de aspectos significativos de cada local e 

193 A expressão foi utilizada pelo antropólogo brasileiro Roberto Cardoso Oliveira na aula inaugural do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 1994 (OLIVEIRA, 

Roberto Cardoso. O trabalho do antropólogo. São Paulo: Editora UNESP, 2000).   
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também reunir alguns documentos sobre a infraestrutura escolar, as condições de 

acesso, a existência e a disponibilidade de materiais didáticos e pedagógicos, as 

demandas da comunidade escolar, as atas de reuniões das APPs e solicitar cópia dos 

projetos políticos pedagógicos.   

Além da mobilização para o processo de trabalho, esse contato também 

oportunizava o esclarecimento a todos os pais ou responsáveis sobre os objetivos do 

trabalho, reunia sugestões para aprimorar as etapas seguintes e permitia a 

realizaçao de eleições dos representantes de funcionários e pais ou responsáveis de 

cada comunidade escolar para participar dos momentos coletivos do trabalho de 

assessoria: seminário, conferência e curso de capacitação de conselheiros 

municipais. Em relação aos profissionais da educação e diretores das escolas 

municipais, os momentos coletivos contavam com a participação direta de todos.  

4.2.6 Etapa (6): elaboração e aperfeiçoamento de projeto de lei ou documento inicial 

para ser discutido coletivamente. 

Nesse momento da Metodologia PEPE, a equipe de trabalho do Instituto Ágora 

organizava, no prazo de até vinte dias, com base na análise da legislação de ensino, 

no conteúdo dos documentos existentes nas secretarias de educação e nas escolas 

municipais, uma minuta do projeto de lei para ser debatida e aperfeiçoada e aprovada 

pela equipe da coordenação local. Para isso, eram realizadas de três a cinco reuniões 

até que o grupo chegasse a um consenso sobre qual deveria ser o conteúdo do texto 

inicial, para ser também apresentado, aperfeiçoado e aprovado pelos participantes 

dos eventos coletivos nos municípios.   

Para a elaboração do projeto de lei, eram realizadas revisões da lei vigente ou 

elaboração de anteprojeto de lei para a criação de conselhos de educação, sistemas 

municipais de ensino, programas de nucleação de escolas rurais, revisão de planos 

de carreiras e remuneração do magistério público municipal e planos municipais de 

educação, como foi desenvolvido pelo Instituto Ágora nos seguintes municípios do 

sul do Paraná e no planalto norte de Santa Catarina: Matos Costa, 2005, 2006 e 

2010, Porto União, 2008 e 2009, Calmon, 2007 e 2009, Três Barras, 2010 e 2011, 

Paula Freitas, 2010, 2013 e 2014, Paulo Frontin (2010), Bela Vista do Toldo, 2010 e, 

União da Vitória, 2010 e 2015.  
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No caso do documento inicial, eram reunidos dois textos produzidos 

coletivamente (marco referencial e diagnóstico municipal), para serem apresentados 

e discutidos em encontros, seminários ou conferências municipais de educação, tendo 

como principal objetivo a definição de objetivos, metas e ações para a criação ou 

revisão de planos municipais de educação, segundo os parâmetros legais 

estabelecidos nos planos nacionais de educação de 2001 e 2014, a exemplo do que 

foi feito nos municípios de Porto Vitória (2010 e 2015) e Paula Freitas (2014), no sul 

do estado do Paraná. 

4.2.7 Etapa (7): realização de encontro, seminário ou conferência para a análise, 

aperfeiçoamento e a aprovação de projeto de lei.  

Os eventos coletivos eram organizados sob a coordenação das secretarias 

municipais de educação e da equipe de coordenação local e contavam com a 

presença de todos os profissionais da educação, funcionários e diretores das escolas 

municipais, presidentes de conselhos de educação, todos os membros da equipe da 

Secretaria de Educação, representantes do sindicato do magistério, das APPs, de 

outras secretarias municipais e outros representantes da sociedade em geral, além 

da própria secretária de educação e do prefeito municipal, com a duração de um a 

três dias. Nesses eventos, era definido um cerimonial que consolidava o apoio e a 

valorização ao processo de trabalho pelos participantes, legitimando, ainda mais, o 

que seria produzido nos dois dias de debate. Em alguns municípios, contávamos com 

a presença do prefeito em todos os momentos coletivos da aplicação da Metodologia 

PEPE e também da própria assessoria jurídica da prefeitura. Em outros, era comum 

os prefeitos “abrirem” e “encerrarem” os eventos em função da sua agenda de trabalho 

daquele período.  

Na maioria das vezes, os eventos coletivos eram divididos em momentos 

distintos e complementares, a depender dos seus objetivos, ou seja, se pretendíamos 

aperfeiçoar e aprovar um projeto de lei ou elaborar coletivamente o plano municipal 

de educação. Para o caso de discussão de projeto de lei, os momentos eram os 

seguintes: abertura e cerimonial, explicação das fases do processo de elaboração da 

minuta do texto do projeto, exposição dos fundamentos legais que embasavam o 

projeto de lei, apresentação do texto do projeto propriamente dito por membro do 
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Instituto Ágora, trabalho em grupo para a análise e sugestões para o aperfeiçoamento 

do texto do projeto, plenária dos grupos para discussão, análise e votação das 

sugestões e finalização do projeto de lei. Em relação à elaboração de projeto de lei do 

plano municipal, alteravam-se parcialmente os momentos do evento, sendo mantidos 

a abertura, o cerimonial, a explicação das fases e os fundamentos legais. As 

alterações nos procedimentos do evento aconteciam no momento do trabalho dos 

grupos, que tinha como objetivo a elaboração de propostas de metas e ações para a 

votação na plenária e também acrescentada a apresentação do documento inicial 

(marco referencial e diagnóstico), elaborado pela equipe de coordenação local. No 

final do evento da elaboração do plano, era escolhido um pequeno grupo 

representativo da comunidade escolar e da Secretaria de Educação para formatar o 

projeto de lei e entregá-lo pessoalmente ao prefeito municipal.  

4.2.8 Etapa (8): encaminhamento do texto final ao prefeito municipal. 

Uma vez finalizado o texto do projeto de lei com a revisão das anotações do 

evento coletivo, era encaminhado para a aprovação pelo Conselho Municipal de 

Educação e, posteriormente, para que o prefeito o submetesse à análise da 

assessoria jurídica da prefeitura para dar parecer conclusivo sobre a legalidade e 

pertinência daquele texto. Em geral, as sugestões de aperfeiçoamento do setor 

jurídico da prefeitura não comprometiam o conteúdo do texto propriamente dito e, de 

uma forma muito clara, tornava o texto ainda mais adequado ao conteúdo aprovado 

pelo coletivo.  

Nessa etapa da Metodologia PEPE, dependíamos exclusivamente da 

aceitação ou não do prefeito municipal do projeto de lei elaborado coletivamente, para 

ser encaminhado e aprovado pela Câmara de Vereadores e posterior sanção por ele. 

Como apontou Santos (2002) referindo-se ao OP da cidade de Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul, a decisão final de encaminhar ou não e reconhecer a legitimidade do 

resultado do trabalho coletivo dependia exclusivamente do prefeito municipal, o que 

se constituía num risco significativo de não concretização de um sonho coletivo que 

ia se afirmando ao longo de três a dez meses de trabalho, num intenso esforço da 
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assessoria, dos membros da equipe da Secretaria de Educação, da comunidade 

escolar e da própria sociedade em geral194.  

4.2.9 Etapa (9): acompanhamento do processo legislativo e sanção pelo prefeito 

municipal. 

Com o encaminhamento do projeto de lei pelo prefeito municipal à Câmara 

Municipal, os vereadores solicitavam a apresentação oral do projeto de lei e a 

explicação de toda a metodologia de trabalho, uma vez que muito raramente eles 

participavam de qualquer fase do processo de elaboração. O conteúdo era também 

detalhado fazendo alusão à realidade local, às definições coletivas, às orientações 

da legislação de ensino e aos objetivos para a conquista de uma educação com 

qualidade social, considerando os limites e as possibilidades de construir um projeto 

educacional num contexto que há pouca experiência em práticas democráticas e, no 

nível global, às imposições para o cumprimento da AGEE fundamentada nas 

diretrizes do Consenso de Washington.  

Essa fase da Metodologia PEPE representava um momento muito importante 

para verificar a qualidade do trabalho de assessoria desenvolvido em cada município 

e durava, em média, um mês e meio. Era o momento de dialogar com os vereadores 

e, se necessário, convencê-los de que o texto legal atendia às principais exigências 

de uma metodologia participativa de construção de políticas públicas: legalidade, pela 

atualização e observância da legislação de ensino; legitimidade, pela participação 

qualitativa dos sujeitos sociais envolvidos no trabalho coletivo; representatividade, por 

garantir a presença dos segmentos diretamente interessados e envolver maior 

número possível de pessoas comprometidas com a educação municipal da sociedade 

em geral, possibilitando a defesa do projeto elaborado coletivamente pelos 

participantes desse trabalho.   

194 O exemplo negativo mais recente ocorreu no município de Paula Freitas, no sul do Paraná, no início de 2010 e 

no segundo semestre de 2014, quando foi definida a elaboração coletiva do plano municipal de educação com a 

aplicação de quase todas as etapas da Metodologia PEPE, excetuando os encontros nas escolas municipais, tendo 

a participação de membros do Instituto Píncaro da cidade de Canoinhas, norte de Santa Catarina. O grupo 

responsável pela finalização do texto foi definido na sessão plenária do evento, sendo formado por membro do 

Instituto Ágora, secretária municipal de educação, diretores de escolas munic ipais, professores e membros de 

conselho de educação. O texto final do projeto de lei foi protocolado ao prefeito municipal, mas esse, por razões 

não explicitadas publicamente, não fez o encaminhamento para que fosse aprovado pela Câmara de Vereadores 

daquele município.   
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4.2.10 Etapa (10): monitoramento e avaliação da implementação das ações da política 

educacional. 

Nessa etapa, considerada pela equipe do Instituto como sendo a mais 

significativa para avaliar todo o trabalho de assessoria, verificávamos se as decisões 

eram realmente assumidas pelo governo infranacional e se a comunidade escolar 

demonstrava avanços para um empoderamento efetivo. Para isso, na etapa 7 

(realização de encontro, seminário ou conferência para a análise, aperfeiçoamento e 

a aprovação de projeto de lei) eram incluídos instrumentos e procedimentos de 

monitoramento e avaliação das ações previstas no texto legal, sendo as principais: a) 

criação de uma comissão formada por diferentes segmentos da administração e da 

comunidade escolar, para encontros periódicos de monitoramento das ações 

previstas no texto legal; b) realização de conferência anual ou bianual para que os 

representantes das secretarias municipais de educação apresentassem os resultados 

do trabalho para as comunidades escolares e representantes da sociedade; c) 

ampliação da publicização das ações de trabalho na educação municipal (vide 

Anexo A) e d) acompanhamento permanente pelos conselhos de educação das 

ações planejadas coletivamente que foram definidas na forma da lei.  

Em termos de procedimentos, nessa etapa, em relação aos municípios 

assessorados e os três municípios selecionados, houve mudança na forma de gestão 

da Secretaria Municipal de Educação que passou estimular a participação e 

compartilhar o poder de decidir ações de trabalho, bem como da própria comunidade 

escolar, que também começou a “ocupar” efetivamente os canais de participação para 

interferir diretamente na política educacional municipal.  

De uma forma geral, aconteceram mudanças qualitativas na participação dos 

vários sujeitos sociais, na qual a persuasão passou a ser uma prática comum nas 

discussões coletivas entre os representantes da sociedade civi l e do poder público 

municipal, oportunizadas pelo “aprendizado em relação” na utilização de estratégias 

da EP nos processos de construção coletiva dos instrumentos de gestão da política 

pública educacional.  

Para uma análise mais objetiva da utilização da Metodologia PEPE nas redes 

e sistemas de ensino de municípios eminentemente rurais, numa abordagem 

participante de pesquisa, selecionei três municípios onde foram realizados trabalhos 
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de assessoria do Instituto Ágora, no período de 2006 a 2010. Os municípios 

selecionados são representativos de outros municípios da microrregião que também 

foram assessorados, mas não investigados, com algumas semelhanças, mas com 

caraterísticas muito próprias que os tornaram exemplares dentro dos limites e das 

possibilidades de uma assessoria educacional para fazer avançar a gestão 

democrática com a adoção de procedimentos da democracia participativa.   
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5 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

5.1 Aspectos gerais dos municípios selecionados 

Para uma análise mais aprofundada sobre a complexidade da aplicação da 

Metodologia PEPE, dos principais desafios, dos avanços e dos resultados desse 

procedimento da democracia participativa na elaboração coletiva da política 

educacional municipal no período do Governo Lula, foram selecionados três 

municípios como sendo representativos de seis anos de trabalho de aplicação dessa 

metodologia em oito municípios do planalto norte de Santa Catarina e sul do Paraná. 

O primeiro município selecionado foi Matos Costa, no centro-norte de Santa 

Catarina, onde considero que houve um trabalho muito intenso de assessoria 

educacional, com certo desgaste dos procedimentos da democracia participativa na 

comunidade escolar, em função, principalmente, das ferramentas de planejamento 

construídas coletivamente não serem totalmente implementadas por falta de 

mobilização social e vontade política do governante, associada a uma extrema 

dependência de recursos financeiros dos governos nacional e subnacional para 

efetivar as ações definidas coletivamente, a exemplo do que também aconteceu no 

município de Bela Vista do Toldo, localizado no planalto norte de Santa Catarina195.  

Com isso, o que estava em causa não era mais planejar com o objetivo de 

definir uma agenda política que comprometesse educadores, a comunidade escolar e 

governantes, mas buscar alternativas, de diferentes formas para tentar implementar 

efetivamente o que já tinha sido decidido coletivamente para a conquista da qualidade 

social da educação. Nesse processo, segundo as regras de financiamento e 

investimento para a educação básica, definidas desde o Governo FHC, a maioria dos 

municípios com menos de 5 mil habitantes dependiam diretamente de outros entes 

federados que, no caso da política educacional do Governo Lula, poderiam ser 

acessados por meio do PAR, o que aconteceu de forma muito limitada na aquisição 

195 No caso do município de Bela Vista do Toldo, com a população de 6.004 habitantes, segundo o Censo

Demográfico do IBGE de 2010 (IBGE, 2011), e com o IDH médio de 0,675 (PNUD, 2013b), e uma economia 

essencialmente agrícola, o trabalho de construção coletiva do projeto educacional teve dois momentos 

significativos com o curso de capacitação de conselheiros municipais de educação e a elaboração coletiva do plano 

de carreira do magistério público municipal em 2009 e 2010. Mas não houve possibilidade de continuidade em 

função dos mesmos argumentos e do desinteresse do prefeito em construir coletivamente um plano municipal de 

educação, que só foi aprovado em 2015.  
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de equipamentos de informática, ampliação de salas de aulas e na construção de 

creches-padrão do Programa Pró-Infância. Entretanto, aconteceram inúmeros 

avanços na política educacional com a aprovação de leis que garantiram melhorais 

significativas nas condições de trabalho para os profissionais da educação dos 

municípios selecionados.   

O segundo município selecionado, Calmon, localizado no centro-norte de Santa 

Catarina, é destacado pelo personalismo político de um dos governantes, conhecido 

pelas práticas populistas e ilegais, associadas ao apoio político e financeiro de 

representantes dos governos nacional e subnacional, promovendo melhorias 

sensíveis da infraestrutura do município e também dos indicadores sociais do 

município. O poder de articulação política foi o principal motivo para obter recursos 

financeiros para a melhoria da infraestrutura escolar (construção, reforma e 

ampliação de escolas e aquisição de novos recursos didático-pedagógicos), 

consolidando o seu prestígio como um político realizador para se valer do cargo na 

tentativa de desqualificar permanentemente as decisões coletivas que eram 

construídas com a aplicação da Metodologia PEPE, a exemplo do que também 

aconteceu no município de Paula Freitas no sul do Paraná. No período de 2009 a 

2010, o município foi governado por outro prefeito que rompeu com o personalismo 

político do seu antecessor, mas tiveram que enfrentar uma herança de dívidas, 

processos judiciais e problemas administrativos que praticamente transformaram as 

ações políticas desse governo em estratégias para tornar “administrável” o 

município.  

Por último, o terceiro município selecionado foi Porto Vitória, localizado no sul 

do Paraná, considerado, nesta pesquisa, como sendo a experiência mais significativa 

de adoção dos procedimentos da democracia participativa com a implantação da 

Metodologia PEPE para a construção coletiva de instrumentos da política educacional. 

Uma experiência que foi construída de forma intensa e teve acompanhamento 

permanente da comunidade escolar e dos representantes conselhos municipais de 

educação, culminando com duas conferências municipais de educação para a 

aprovação de projetos de lei do plano municipal de educação, como também 

aconteceu nos municípios de Porto União, em Santa Catarina, e União da Vitória, no 

estado do Paraná.  

5.1.1 Caracterização do município de Matos Costa/SC 
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O município de Matos Costa está localizado no centro-norte catarinense, com 

uma área total de 432 km², possui um clima mesotérmico úmido (com verão ameno e 

inverno rigoroso), temperatura média de 15,1ºC e uma altitude de 1220m, tem como 

limites geopolíticos os municípios de Calmon, Macieira e Porto União, em Santa 

Catarina, e General Carneiro, no estado do Paraná, conforme a Figura 2 abaixo.  

 Figura 2 - Localização do Município de Matos Costa/SC196 

  Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Estado de Santa 

Catarina/SC (2000). 

Originalmente essa localidade era ocupada por população indígena que foi 

praticamente dizimada com a chegada de migrantes vindos, inicialmente, do município 

de Porto Amazonas, no Paraná, para a construção de um trecho da ferrovia São 

Paulo-Rio Grande do Sul, concluída em 1910 e, posteriormente, de diferentes 

municípios da região sul do país.  

Esse distrito do município de Porto União, denominado São João dos Pobres, 

criado pela Lei Estadual n.º 3, de 15/09/1917, assumiu o nome de Matos Costa em 

homenagem ao Capitão do Exército Brasileiro João Teixeira de Matos Costa, morto 

naquele distrito durante a Guerra do Contestado, segundo o Decreto-lei Estadual n.º 

238, de 1/12/1938. Em 1962, Matos Costa passou a ser município de acordo com a 

Lei Estadual n.º 819, de 23/04/1962, desmembrado de Porto União e constituído de 

dois antigos distritos, Matos Costa e Calmon,  sendo  que  Calmon  se emancipou de

196 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw

=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBig

B&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A . 

Acesso em: 15 out. 2015. 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
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Matos Costa em janeiro de 1992197.  

Em 2004 o município recebeu acesso asfáltico, o que possibilitou uma 

comunicação mais rápida com outros municípios e também contribuiu para mudanças 

econômicas e de infraestrutura desse município: instalação de agência do Banco do 

Brasil e unidade do Corpo de Bombeiros, reforma e ampliação do hospital municipal, 

construção da rodoviária municipal, instalação de empresas privadas, construção de 

mais dois postos de combustível, ampliação do supermercado da cidade entre 

outras. Com a nova estrada, o município também iniciou atividades de turismo 

religioso aproveitando trajetos e lugares considerados pitorescos e sagrados, como 

o cemitério caboclo e uma gruta que teria sido ocupada pelo conhecido Monge João 

Maria, que participou diretamente da Guerra do Contestado, e tem inúmeros 

seguidores do catolicismo popular na região Sul do país.  

Além de maior integração regional e realização de inúmeras obras de 

infraestrutura, o município contou, nas duas últimas décadas, com várias ações do 

próprio governo infranacional, sobretudo, a partir do apoio técnico-financeiro do 

governo nacional, melhorando sensivelmente os resultados dos indicadores sociais 

do município. Essa melhoria pôde ser constada na ampliação ao atendimento médico 

geral e dentário para a população das áreas urbana e rural, na efetivação dos 

programas sociais do governo nacional, na implementação de programas de apoio à 

agricultura familiar e na melhoria salarial dos profissionais da educação do sistema 

municipal de ensino de Matos Costa.  

Entretanto, tais mudanças não podem ser consideradas como uma 

transformação efetiva nas condições de vida da maioria da população, uma vez que 

ainda se percebem sinais evidentes de pobreza na área urbana do município, com 

casas feitas de restos de madeira, mesmo com a urbanização de várias ruas da região 

central, além da baixa produtividade agrícola nos assentamentos de reforma agrária 

onde, em muitas áreas, há ausência de atividades agrícolas na maior parte das 

propriedades, verifica-se o abandono de vários terrenos próximos às estradas 

municipais e estadual e a existência de poucas áreas de plantio. 

197 Essas informações foram fornecidas pela secretária municipal de educação de Matos Costa, em 10 de dezembro 

de 2012. Cabe ressaltar que houve muitas dificuldades para a obtenção de informações mais completas no período 

anterior ao mandato dos atuais governos municipais, que coincidiram com o período da pesquisa nos municípios. 
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Figura 3 - Foto Aérea do Município de Matos Costa/SC (2011) 

 Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Matos Costa/SC (2011) 

Em 2010, Matos Costa possuía uma área urbana que representava cerca de 

5% da área total do município, conforme Figura 3 acima, com 833 domicílios 

particulares permanentes, construídos para servir exclusivamente à habitação, sendo 

77,4% próprios, 10,9% cedidos, 9,1% alugados e 2,5% em outra condição198, segundo 

o Censo Demográfico do IBGE de 2010 (2011). Desses domicílios, de acordo com o

Perfil do Município de Matos Costa/SC no “Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil” (PNUD, 2013a), 90,64% da população possuía água encanada, 98,81% 

energia elétrica e 95,65%, na área urbana, também possuía coleta de lixo em 2010, o 

que representava melhorias significativas em relação às décadas anteriores.  

Como forma de evidenciar essas e outras melhorias dos indicadores sociais de 

Matos Costa, o IDHM era considerado médio, com 0,657 em 2010, sendo que o índice 

da região é de 0,737 e teve sensíveis mudanças no período de 2000 a 2010, com um 

incremento de 51,73%, sendo que a média de crescimento nacional do IDHM foi de 

47%, e acima da média estadual que é de 42%. Com isso, houve a redução de 39,51% 

entre o limite máximo do desenvolvimento humano, que é de “1”, sendo que a 

dimensão que mais cresceu foi a educação com 0,253, seguida da longevidade e 

renda, conforme a tabela abaixo.  

198 A partir dos anos 70 do século passado, as ferrovias entraram em profundo declínio com a priorização do 

transporte rodoviário e, nos anos 90 do século, houve a privatização das ferrovias de acordo com a política 

neoliberal do governo brasileiro daquele período. As condições de tráfego dos trechos das ferrovias em Santa 

Catarina, na microrregião da pesquisa, estavam péssimas e praticamente abandonadas nos períodos da assessoria 

educacional.  
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Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Matos Costa/SC (2000 a 

2010) 

Componentes do IDHM 2000 2010 

IDHM Educação 0,288 0,541 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 20,71 32,10 

% de 5 a 6 anos na escola 43,60 89,10 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com 
fundamental completo  53,50 91,68 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 31,59 56,42 

% de 18 a 20 anos com médio completo 7,44 43,20 

IDHM Longevidade 0,777 0,831 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 71,64 74,83 

IDHM Renda 0,601 0,630 

Renda per capita 337,46 402,83 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

O crescimento no percentual de crianças e adolescentes atendidos na rede 

pública de ensino também tem a ver com o conjunto de programas e ações políticas 

do governo nacional voltadas para essa área, especialmente, para a ampliação da 

taxa de escolaridade e melhoria da infraestrutura escolar. No período de 2000 a 2010, 

a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 104,36%, de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 71,36%, de 15 e 17 anos 

com ensino fundamental completo cresceu 78,60% e, entre 18 e 20 anos com ensino 

médio completo cresceu 487,37%.  

Todavia, um dos principais problemas desse município continua a ser as 

condições na infraestrutura das escolas municipais pela falta de investimento do 

poder público, uma vez que o governo infranacional decidiu que faria a nucleação 

das escolas municipais em função da diminuição da população na área rural. O 

Instituto Ágora propôs alternativas à nucleação urbana e elaborou relatório para 

evidenciar que seria possível uma nucleação em área rural, para garantir que os 

jovens não se afastassem da sua residência, a fim de não perder o seu sentimento 

de pertença e a sua identidade cultural rural.  

É importante destacar que a maior presença de crianças e pré-adolescentes 

nas escolas municipais não foi acompanhada de mudanças significativas na 

infraestrutura e na própria organização e no funcionamento das escolas, uma vez que 

foram mantidas as classes multisseriadas em situação de extrema precariedade da 

infraestrutura escolar, com exceção da construção de uma creche-padrão conseguida 

com recursos financeiros do Programa Pró-Infância, em 2012. 
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Mesmo com a melhora no IDHM, nos dez primeiros anos do século XXI, 

considerando o chamado ranking do estado de Santa Catarina, Matos Costa ocupou, 

em 2013, a 281ª posição entre os municípios catarinenses, sendo que existiam 

somente 13 municípios com uma situação pior ou igual de IDHM no estado.  

5.1.1.1 Aspectos populacionais do município de Matos Costa/SC 

A população de Matos Costa, nas últimas décadas, apresentou uma redução 

significativa em números absolutos: em 1991, o município possuía 4.995 habitantes, 

em 2000, 3.204, em 2010, 2.839 e, em 2015, foi de 2.690 habitantes199, conforme o 

Gráfico 1 a seguir.  

Em relação ao decréscimo entre 1991 e 2000, é facilmente explicado pelo fato 

de o distrito de Calmon se emancipar de Matos Costa, sendo que a redução poderia 

ter sido ainda maior se não fosse a migração de 178 famílias para seis assentamentos 

localizados na área rural do município, com pessoas provenientes dos estados do Sul 

do Brasil, sendo eles: Nova Esperança (1989), Treze de Outubro (1991), São Roque 

(1995), São João I (1998), São João II (1999) e Santa Rita III (2000)200.  

No ano de 2010, houve a redução de 11,39% da população desde o Censo 

Demográfico de 2000 (IBGE, 2003) e, em 2015, a redução foi de 9,5% da população, 

em termos absolutos, em relação ao Censo de 2010 do IBGE (2011), cujos principais 

motivos são os mesmos das últimas décadas: a diminuição da taxa de fecundidade 

das mulheres (filhos por mulher) diminuiu de 4,3, em 1991, para 2,4 em 2010 e a 

falta de oferta de trabalho no município, principalmente, para os mais jovens. 

Segundo o ex-prefeito que governou a cidade de 2005 a 2012, “se continuar a 

tendência à redução da população, o município será um lugar de moradia de alguns 

produtores, empresários e idosos aposentados”201. 

199 Segundo o IBGE, Diretoria de Pesquisas (DOE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). 

Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=421360&search=||infogr% 

E1ficos:-informa%E7%F5es-completas. Acesso em: 14 out. 2015. 
200 Segundo a pesquisa realizada por Fagundes (2013), houve um grande rodízio e aumento das famílias nos 

assentamentos de Matos Costa, no período de 1989 a 2012. (FAGUNDES, Laury Angelo Furlan. 

Desenvolvimento agrário: o contexto de ocupação da terra nos assentamentos rurais do município de Matos 

Costa-SC. 2013. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Contestado, Santa Catarina, 2013).  
201 Entrevista concedida pelo ex-prefeito de Matos Costa (2005-2012), em 14 de julho de 2012, na cidade de Matos 

Costa, Santa Catarina. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=421360&search=||infogr%25
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Gráfico 1 - População absoluta de Matos Costa/SC (1991 a 2015) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

A tendência à redução populacional, segundo o posicionamento do ex-prefeito 

entrevistado e da secretária de educação, coincide com a afirmação de outras 

pessoas de diferentes setores da sociedade local que, segundo eles, têm a ver com a 

busca pelos jovens residentes por novas oportunidades em municípios maiores da 

região ou nas capitais dos estados da região Sul do país. Essa considerada “saída” 

dos jovens na faixa de idade de 17 a 29 anos não é uma prática recente, mas que tem 

sido mais destacado em função do temor da redução ainda maior da população para 

os próximos anos, o que colocaria em questão o futuro da economia e da 

reprodução da população do próprio município, conforme o ponto de vista de alguns 

entrevistados. 

A situação, em parte, se confirmou com a evolução da distribuição relativa da 

população por faixa etária da população em Matos Costa, entre 2000 e 2010, 

reafirmando a tendência nacional à redução da quantidade dos considerados jovens, 

no período observado, e o aumento do número de idosos que, no caso desse 

município, teve a mudança da taxa de envelhecimento de 3,50% para 6,69%, em 2010 

(IPEA, 2013), como mostra a Tabela 2 a seguir.  

Essa mudança também fez parte de um conjunto de ações das secretarias 

municipais de saúde e bem-estar social para ampliar a cobertura da população e 

também identificar possíveis demandas específicas para tratamento médico e garantir 

os “mínimos sociais” para aqueles que estavam em alguma situação de 

vulnerabilidade social de saúde. Cabe ressaltar que o maior número de pessoas 
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atingidas residiam em bairros que surgiram nos últimos quinze anos na area urbana 

do município.  

Tabela 2 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Matos 
Costa/SC (2000, 2010) 

Faixa etária 2000 2010 

Jovens (0 a 19 anos) 45,5% 38,9% 

Adultos (20 a 59 anos) 47,2% 50,5% 

Idosos (60 em diante) 7,3% 10,6% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Apesar da redução drástica de 30% da população residente na zona rural, 

conforme a Tabela 3, também houve um aumento de 15% da população na área 

urbana, em função, especialmente, da instalação de empresa do ramo têxtil do 

município de Blumenau, em Santa Catarina. Para a instalação dessa empresa, o 

governo infranacional construiu um galpão na área central do municípo e garantiu 

isenção fiscal e apoio material, atraindo pessoas da região e de todas as localidades 

do próprio município, gerando cerca de 180 empregos diretos para mulheres 

residentes que, segundo informou a assistente social do município, “permitiu que mais 

mulheres tivessem melhores condições financeiras para manter e cuidar da sua 

família”. Um emprego que teve grande significado social, considerando que o 

percentual de mães chefes de família sem escolarização básica e com filhos, em 

Matos Costa, aumentou de 4,21%, em 1991, para 9,70% em 2010 (PNUD, 2013a), 

sendo que a maioria reside na área urbana do município. 

Ainda sobre a evolução da população nas áreas rural e urbana no estado de 

Santa Catarina, a população urbana passou de 4.217.931 habitantes em 2000, para 

5.747.913 em 2010, o que representou um crescimento de 24,4%. No mesmo período, 

a população rural diminuiu 12,1% no estado em relação a 2000, ou seja, de 1.138.429 

para 1.000.523, em 2010.  

Na região Sul, nesse período, o número absoluto da população urbana foi de 

23.260.896 e da população rural 4.125.995, isto é, 84,93% e 15,07% respectivamente 

em relação ao total de habitantes da região. Já em relação ao país, em 2010, 84,36% 

da população residia na área urbana, 160.925.792, e 15,64%, 29.830.007 na rural, de 

acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011).  
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Tabela 3 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Matos Costa/SC (2000 

e 2010) 
 

Ano Homens Mulheres  Urbana  Rural  Total  

2000 1.666 1.538 1.250 1.954 3.204 

2010 1.475 1.364 1.465 1.374 2.839 

   Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
 

 Em relação à taxa média anual de crescimento da população, segundo os 

censos demográficos do IBGE de 2000 e 2010 (IBGE, 2003, 2011), Matos Costa 

apresentou, nesse período, uma taxa média de crescimento populacional da ordem 

de -1,14% ao ano, o que é inferior ao estado de Santa Catarina com 1,66% e ao país, 

com 1,23%. Esse crescimento negativo não alterou sensivelmente a distribuição entre 

homens (51,95%) e mulheres (48,05%), com uma diferença de 3,9%. Em Santa 

Catarina, segundo dados também do Censo de 2010, existiam 49,62% de homens e 

50,38% de mulheres, sendo que no Brasil são 48,96% de homens e 51,03% de 

mulheres (IBGE, 2011). Outra mudança significativa do perfil da população de Matos 

Costa foi a redução da mortalidade infantil em 42%, passando de 24,2 por mil nascidos 

vivos, em 2000, para 13,8 por mil nascidos vivos, em 2010. Um resultado que superou 

a média estabelecida de 15,7 óbitos por mil para o ano de 2015, conforme os objetivos 

de desenvolvimento do milênio definidos pela ONU202.   

 
 

5.1.1.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Matos Costa/SC 

 
 

 Em termos de pessoas ocupadas por atividades de trabalho, Matos Costa 

possuía, na faixa etária de 18 anos ou mais em 2010, 53,05% trabalhando no setor 

agropecuário, 0,34% na indústria extrativa, 10,31% na indústria de transformação (tipo 

de indústria que transforma matéria-prima em um produto final ou intermediário para 

outra indústria de transformação), 3,76% no setor de construção, 0,31% nos setores 

de utilidade pública, 3,75% no comércio e 24,77% no setor de serviços (IBGE, 2010). 

Outro aspecto de destaque foi a melhoria da escolarização das pessoas ocupadas em 

atividades de trabalho, na qual a taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou 

mais diminui 4,01%, nas duas últimas décadas, com implicações diretas no aumento 

                                                 
202 Vide Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013 , elaborado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), 2013. Disponível em: http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx. Acesso em: 14 mai. 2015.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
http://www.pnud.org.br/ODM4.aspx
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do número de pessoas que ganhavam até dois salários mínimos, conforme a Tabela 

4.  

O aumento de empregos também tem a ver com o aumento de 11,3% do 

percentual da População Economicamente Ativa (PEA) desse município, que passou 

no período entre 2000 e 2010 de 41,4% para 52,7%. Como desdobramento do 

aumento da PEA e do nível de escolaridade da população em geral, houve também 

um crescimento significativo do número de microempreendedores individuais, que 

passou de 9, em 2010, para 31 em 2012, segundo o Portal do Empreendedor Sebrae 

(2013b). Essa mudança também repercutiu diretamente com o aumento da renda per 

capita, segundo o estudo do IPEA (2013), que passou de R$ 228,43, em 1991, para 

R$ 402,83 em 2010, e a redução significativa do percentual de pobres no município 

de 48,02%, em 1991, para 7,11% em 2010. Ainda assim, de acordo com os dados do 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), o município possuía a incidência de 4,8% 

de população com renda familiar per capita de até R$ 70,00, além de 19,5% com 

renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo e 48,7% da população com renda 

familiar per capita de até 1/4 salário mínimo, em 2010. Aliado ao aumento da renda 

per capita, segundo o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” (PNUD, 2013a), 

a desigualdade social no município de Matos Costa diminuiu segundo o índice GINI203, 

passando de 0,47, em 2000, para 0,42, em 2010. 

 

Tabela 4 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Matos Costa/SC 

(2000, 2010) 
 

Ocupação das pessoas de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade  62,26 71,26 

Taxa de desocupação 3,94 4,32 

Grau de formalização dos ocupados 46,28 51,39 

Nível educacional dos ocupados  

% dos ocupados com fundamental completo 20,55 38,13 

% dos ocupados com médio completo 12,05 21,13 

Rendimento médio  

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.  58,33 40,34 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 86,94 89,15 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2013) 

 

                                                 
203 Segundo o PNUD (2013a), o GINI, desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini (1864-1965), é um 

instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos, variando de 0 a 1, sendo  que “0” representa a situação de total igualdade, ou seja, 

todos têm a mesma renda, e o valor “1” significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém 

toda a renda do lugar. 
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  A distribuição dessa população também sofreu uma sensível mudança com o 

estabelecimento de famílias na área urbana atraídas, em sua maioria, pela oferta de 

trabalho no ramo têxtil, que contribui para a redução do percentual de crianças 

extremamente pobres de 32,14%, em 1991, para 10,53% em 2010, conforme os 

dados dos PNUD (2013a) e as informações da assistente social da Secretaria de 

Assistência Social de Matos Costa.  

 

 

5.1.1.3 Aspectos educacionais do município de Matos Costa/SC 

 
 

 O município de Matos Costa criou o seu sistema de ensino em 1998, mas 

somente o implementou a partir da análise e atualização da lei de criação do sistema 

com a assessoria do Instituto Ágora na elaboração coletiva da nova lei de criação, Lei 

Complementar nº. 1.434, de 6 de dezembro de 2006204. A discussão coletiva foi uma 

novidade para a população desse município, o que exigiu diferentes estratégias para 

iniciar a discussão sobre a implementação de instrumentos e procedimentos da 

democracia participativa, buscando consolidar uma gestão democrática com o 

objetivo de conquistar a qualidade social da educação pública. Como exemplos mais 

emblemáticos dessas várias estratégias, numa relação tensa e até conflituosa com o 

prefeito municipal, naquele período, o Instituto organizou com a Secretaria Municipal 

de Educação dois seminários municipais de educação205. 

Para o trabalho coletivo de organização e implementação do sistema, outra 

estratégia utilizada pelo Instituto Ágora foi a definição de uma equipe de coordenação 

local, conforme as etapas da Metodologia PEPE, constituída por representantes das 

comunidades escolares do município (secretária de educação, professores, diretoras, 

merendeiras, auxiliares de serviços gerais, pais ou responsáveis, especialistas e 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação e membros do próprio Instituto Ágora), 

                                                 
204 As leis, os decretos e as portarias municipais citadas nessa caracterização estão disponíveis nas secretarias 

municipais de educação e de administração dos municípios, nas câmaras municipais ou nos sites oficiais das 

prefeituras selecionadas nesta pesquisa. 
205 O I Seminário Municipal de Educação de Matos Costa aconteceu em 2 de agosto de 2007 e contou com a 

participação direta de vários setores da sociedade e do poder público. O seminário tratou do tema “Desafios at uais 

da educação pública municipal”, tendo como expositores o autor desta pesquisa e como convidados do Instituto 

Ágora o professor Dr. José Fagundes, da FAFIUV, de União da Vitória, Paraná, e o professor e deputado do PT 

por Santa Catarina, Pedro Ucsai (PT), da Uno-Chapecó. O II Seminário Municipal de Educação de Matos Costa 

foi organizado somente para os profissionais da educação da rede municipal de ensino, em 3 de julho de 2008, no 

qual foi elaborado o documento denominado “Carta Aberta dos Profissionais da Educação de Matos Costa”.  
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que desenvolveria um conjunto de ações para criar e aperfeiçoar os instrumentos de 

gestão do sistema municipal, sendo elas: realização de cursos de capacitação para 

conselheiros dos conselhos de educação e assistência social de Matos Costa, 

organizados pelo Instituto Ágora; criação do Conselho do FUNDEB (Lei nº. 1.462, de 

30 de março de 2007); criação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Matos Costa (Lei Complementar nº. 13, de 12 de dezembro de 

2007); aprovação de nova de lei de criação do Conselho Municipal de Educação (Lei 

nº. 1.431, de 29 de novembro de 2006); aprovação de nova lei de criação do Conselho 

de Alimentação Escolar (Lei nº. 1.675, de 7 de outubro de 2009) e elaboração do 

Regimento Unificado das Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino de 

Matos Costa, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação de Matos Costa, em 

2010.  

 Com o debate sobre a política educacional, a administração municipal de Matos 

Costa voltou-se para enfrentar os principais problemas do ensino público municipal, 

que foram indicados nos seminários municipais: a infraestrutura escolar municipal 

inadequada e insuficiente206, a quase totalidade das escolas multisseriadas, a maioria 

dos professores possuía formação inicial no magistério cursado a distância e não 

existiam canais de diálogo e participação social na gestão da educação pública 

municipal, como foi indicado no II Seminário da Educação Municipal de Matos Costa, 

em 2008, conforme a Figura 4 abaixo.  

Para resolver essa herança, o governo infranacional, com a assessoria do 

Instituto Ágora, desenvolveu um conjunto de ações: primeiro, buscou-se recursos 

financeiros junto ao governo nacional para a construção de um centro de educação 

infantil, reformas e ampliação das escolas rurais, especialmente, o Centro 

Educacional Ana Maria de Paula (também chamada de Escola Municipal Ana Maria 

de Paula) localizado na área central do município; segundo, foi elaborado estudo e 

realizado debates com as comunidades sobre as implicações da nucleação parcial 

                                                 
206 Segundo o INEP/MEC (2010), no “Resultado técnico - censo escolar 2010”,  nos estabelecimentos de educação 

básica do país estavam matriculados 51.549.889 educandos, sendo que 43.989.507 (85,4%) em escolas públicas e 

7.560.382 (14,6%) em escolas da rede privada, sendo que as redes municipais eram responsáveis por quase metade 

das matrículas, ou seja, 46%, equivalente a 23.722.411 educandos, seguida pela rede estadual com 38,9% do total 

e a rede federal com 0,5% do total. A infraestrutura das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, segundo 

esse relatório, indicou a existência de condições ainda inadequadas e insuficientes de funcionamento da maioria, 

pois constatou a existência somente de 27,1% de escolas com quadra de  esporte, 31,2% com bibliotecas, 7,9% 

com laboratório de ciências, 33,2% com laboratório de informática, 40% com acesso à  internet e 12,5% com 

dependências e vias adequadas. Destaca-se, também, que 68,4% das matrículas nos anos iniciais do ensino 

fundamental pertenciam às escolas das redes municipais de ensino do país.  
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das escolas multisseriadas rurais e, terceiro, foi estabelecido convênio com a FAFI, 

em União da Vitória, para o funcionamento no município de curso de pós-graduação 

em educação, tendo diferentes formas de apoio da prefeitura para que professores 

pudessem concluir o curso (mudança do horário de trabalho e pagamento parcial do 

transporte até o local de funcionamento dos cursos).  

 

Figura 4 - Foto do II Seminário da Educação Municipal de Matos Costa/SC (2008) 
 

 
                            Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Matos Costa (2010) 

 
 O primeiro resultado das ações desenvolvidas pela administração municipal e 

o Instituto Ágora foi a obtenção do financiamento para a construção de um centro de 

educação infantil, padrão Pró-Infância Tipo “C” do FNDE/MEC, para a área urbana do 

município de Matos Costa em 2010, com os objetivos de atender a demanda reprimida 

por vagas e melhorar a qualidade da prestação de serviço educacional na educação 

infantil, uma vez que na área urbana do município de Matos Costa, em 2010, existiam 

140 famílias com filhos de 0 a 5 anos de idade, perfazendo um total de 184 crianças, 

conforme Figura 5 a seguir. A maioria das famílias era mantida com o trabalho de 

mulheres, que eram os “chefes de família”, conforme dados da Secretaria Municipal 

de Assistência Social de Matos Costa, em fevereiro de 2010, o que contribuiu para 

justificar a ampliação do atendimento para esse nível de ensino junto ao FNDE/MEC. 

A reivindicação também foi registrada no seminário municipal da CONAE, realizado 

em julho de 2009, com a presença de representantes de todos os segmentos 

escolares do município, vereadores de Matos Costa, representantes das secretarias 

de assistência social, saúde e administração e de organizações da sociedade civil 
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(igrejas, sindicatos, clubes de mães e Lions Clube). Essa demanda também foi 

anotada na solicitação na dimensão “Infraestrutura e Recursos Pedagógicos” 

PAR/MEC, como uma subação: “Construir unidade de educação Infantil - Projeto do 

Pró-Infância”.   

 

Figura 5 - Foto do Centro de Educação Infantil Sementinha, Matos Costa/SC (2014) 

 

 
                                    Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

 O segundo resultado, considerado extremamente significativo para o avanço 

da gestão democrática no município, foi o estabelecimento do compromisso do 

governo infranacional com os profissionais da educação e as comunidades escolares 

de que as principais decisões sobre a política educacional passariam a ser tomadas 

conjuntamente, respeitando, principalmente, o posicionamento do Conselho Municipal 

de Educação de Matos Costa. 

O terceiro foi o recebimento de recursos financeiros do FNDE/MEC, em 2009, 

para a construção de mais duas salas de aula no Centro Educacional Ana Maria de 

Paula, na área central do município, tendo como principais objetivos a melhoria da 

infraestrutura escolar e a realização da nucleação de escolas multisseriadas rurais em 

uma escola urbana, conforme sintetiza a Tabela 5. Dos vários argumentos utilizados 

para justificar a nucleação de escolas rurais, segundo o posicionamento da equipe da 

Secretaria Municipal de Educação de Matos Costa, destacavam-se: fim das classes 

multisseriadas, maior investimento na qualidade da infraestrutura das escolas-núcleo, 

oportunizar maior integração entre os educandos de diferentes comunidades rurais e 

garantir maior troca de saberes teóricos e saberes práticos entre os professores das 
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escolas municipais e facilitar a organização de atividades de formação continuada 

para todos os profissionais da educação pertencentes à rede municipal de ensino.   

 
 

Tabela 5 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas urbana 
e rural de Matos Costa/SC (2006 e 2010)   

                        
 
 

Áreas 

2006 
 

2010 

Total de escolas 

em funcionamento 

Total de educandos 

matriculados* 

Total de escolas 

em Funcionamento 

Total de educandos 

matriculados* 

Urbana 1 163 1           215 

Rural 11 133 7           116 

  Total                       12 296 8            331 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Matos Costa/SC (2010)  
* Foram incluídos os alunos matriculados na Educação Especial e no EJA.  

 
 

A redução da quantidade de escolas no município, no período de 2006 a 2010, 

conforme a tabela acima, foi de 12 escolas para 8 escolas em 2010, sendo de 11 para 

7 escolas na área rural, tem a ver com a diminuição da população da área rural, desde 

2000, principalmente, entre os mais jovens, bem como pela tendência à nucleação 

das escolas rurais no Centro Educacional Ana Maria de Paula, na área urbana do 

município207. O Centro Educacional reunia as melhores condições de funcionamento 

no município: carteiras e cadeiras próprias para os educandos a partir dos 5 anos de 

idade, um parque infantil, quantidade de salas suficiente para separar as turmas por 

faixa de idade, um refeitório, banheiros adequados para as crianças e os funcionários 

e a disponibilidade de merendeiras e faxineiras da própria escola municipal.  

A tendência à diminuição das escolas rurais se manteve, sendo que o total de 

escolas municipais passou para 5 (3 na área rural e 2 na área urbana) e o governo 

infranacional aguarda o término das obras de ampliação do Centro Educacional na 

área urbana, conforme a Figura 6 abaixo,  para finalizar a desativação e a extinção de 

todas as escolas rurais do município de Matos Costa, em 2016. Essa proposta recente 

de desativação das escolas rurais não foi questionada pelas comunidades rurais em 

função do direcionamento de todo o investimento financeiro para a escola urbana e a 

precarização da estrutura física de todas as escolas rurais.  

                                                 
207 As escolas rurais que funcionavam em 2010 eram as seguintes: Escola Municipal 13 de outubro, Escola 

Municipal Nova Esperança, Escola Municipal Rio da Paca, Escola Municipal Santa Rita, Escola Municipal São 

Francisco, Escola Municipal São Roque, Escola Municipal Tia Emília e Centro Educacional Professora Ana Maria 

de Paula.  
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 Figura 6 - Foto do Centro Educacional Professora Ana Maria de Paula, Matos 

 Costa/SC (2010) 

 Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

Concomitantemente, a Escola de Educação Básica Dom Daniel Hostin, a única 

escola estadual do município que atendia todo o ensino fundamental e o ensino médio 

do município, suspendeu, progressivamente, novas matrículas para os anos iniciais 

do ensino fundamental a partir de 2009, contribuindo diretamente para o aumento da 

quantidade de educandos matriculados na rede municipal de ensino na área urbana. 

O aumento da quantidade de matrículas, como aponta a Tabela 6 abaixo, no período 

de 2006 a 2010, foi de 296 para 331 educandos matriculados, com a redução de 

educandos na escola estadual de 586, em 2006, para 328 alunos matriculados, ao 

mesmo tempo que houve também a redução em números absolutos da quantidade 

de matriculados nas escolas públicas de Matos Costa, de 882 para 733 educandos, 

em 2010. Cabe ressaltar que, em 2010, 1,59% das crianças de 6 a 14 anos em Matos 

Costa, não estavam frequentando a escola, mas entre os jovens de 15 a 17 anos esse 

percentual atingia 28,82% (PNUD, 2013a). Uma situação que existia também na 

maioria dos estados brasileiros, uma vez que o educando potencial do ensino médio 

é o concluinte do ensino fundamental, sendo que tínhamos em torno de 10,3 milhões 

concluintes e somente 8,3 milhões de matriculados no ensino médio, conforme o 

“Relatório Técnico - Censo Escolar 2010, do INEP/MEC” (2011). Ou seja, tínhamos 

um número superior de matriculados no ensino fundamental, antes de 2010, em 

função, sobretudo, do grande número de retenções nesse nível de ensino e de evasão 

de jovens que deveriam iniciar o ensino médio. Conforme o relatório citado, a 

tendência das matrículas na educação básica foi a estabilização do número de 
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matriculados a partir de 2010, uma vez que o INEP aumentou o controle sobre as 

informações fornecidas pelas secretarias de educação do país no censo escolar 

anual, evitando a duplicidade de matrículas e orientando-as diretamente para o 

preenchimento correto do sistema de registro.  

Tabela 6 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 

Matos Costa/SC (2006 a 2010) 

Ano 
Local de matrícula 

Total de educandos 
Matriculados nas escolas 

municipais 
Matriculados na escola 

estadual 

2006 296 586 882 

2007 320 475 795 

2008 316 441 781 

2009 324 444 768 

2010 331 328 733 

Fonte: INEP/MEC (2010) 

Outro desafio enfrentado pelo governo infranacional de Matos Costa foi a 

formação inicial dos professores que atuavam nas escolas municipais, sendo que em 

2006 existiam 21 professores dos 26 em exercício que possuíam somente formação 

em nível médio cursado a distância, conforme a Tabela 7 a seguir. Essa formação, de 

acordo com o secretário de educação, tem a ver com a falta de acesso asfáltico para 

as cidades da região onde existiam cursos superiores.  

Em 2010, outro resultado significativo foi que esse quadro mudou radicalmente 

com 6 professores com graduação, 18 professores com pós-graduação e somente 3 

com a formação em nível médio, sendo que a formação em graduação foi obtida por 

meio de cursos de graduação a distância e a pós-graduação foi organizada em 

convênio entre a prefeitura de Matos Costa e a FAFI, tendo aulas no próprio município 

e nas instalações da faculdade, no município próximo de União da Vitória. De acordo 

com esse convênio, a prefeitura ficou responsável em viabilizar as instalações e 

fornecer a alimentação para o funcionamento das aulas quando essas fossem no 

município, reproduzir gratuitamente os textos de apoio das disciplinas do curso e 

garantir o transporte deles até a faculdade, que fica a 35 km da área central de Matos 

Costa. A quase totalidade dos professores sem pós-graduação fez o curso e, segundo 

o depoimento deles com o término do curso, já estavam aplicando o que aprenderam

em suas aulas e, em função do trabalho monográfico de conclusão de curso, 
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afirmaram também que os temas de pesquisa também foram aproveitados no seu 

trabalho nas escolas municipais.  

Tabela 7 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício em 
Matos Costa/SC (2006 e 2010) 

Formação inicial dos professores 
2006 2010 

Urbana Rural Urbana Rural 

Ensino Médio - 4 - 1 

Magistério 8 9 1 1 

Graduação 4 - 4 2 

Pós Graduação 1 - 10 8 

Subtotal 13 13 15 12 

Total 26 27 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Matos Costa/SC (2010)208 

O apoio do governo infranacional para a formação inicial de professores foi 

fundamental para garantir a formação em ensino superior e, principalmente, a 

formação continuada em pós-graduação na área de educação básica. A formação de 

professores contribuiu para a melhoria dos resultados oficiais e também colocou em 

discussão a falta de investimento público para reformar e ampliar as escolas, em 

especial, as escolas rurais que estão sendo desativadas ou extintas como expressão 

de uma política ou estratégia não declarada de redefinir a identidade cultural das 

comunidades rurais com a ausência da escola e contribuindo para a saída dos jovens 

do meio rural para as áreas urbanas. Essa política ou estratégia não declarada vem 

sendo mantida apesar das reivindicações das comunidades escolares para a 

nucleação das escolas rurais ser realizada na própria área rural e o mais próximo da 

residência do educando, além da necessidade de reforma e ampliação das escolas 

rurais como foi solicitado nos dois seminários de educação realizados no município. 

O que está cada vez mais evidente é que a maioria dos governos infranacionais dos 

estados do Sul do país, no período de 2001 até 2015, tem trabalhado para nuclear 

todas as escolas públicas municipais na área urbana do município e desconsidera o 

posicionamento das comunidades escolares. Essa política educacional nucleadora 

esteve presente nas solicitações de recursos financeiros ao governo nacional, pois 

não houve a solicitação no PAR do município para qualquer ampliação ou reforma de 

escolas na área rural, mas sim para a escola localizada na área urbana, como foi o 

208 No período de 2006 e 2010, um professor da rede municipal atuou como diretor do Centro Educacional Ana 

Maria de Paula e outros dois trabalharam na Secretaria Municipal de Educação de Matos Costa.  
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caso da Escola Municipal Nova Esperança localizada na região de assentamentos, 

conforme a figura abaixo.  

Figura 7 - Foto da Escola Municipal Nova Esperança, Matos Costa/SC (2010) 

Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

Outro aspecto significativo foi a evolução da transferência total de recursos 

financeiros federais para a educação municipal de Matos Costa que, de uma forma 

geral, foi extremamente significativa, no período de 2006 a 2010, sendo que do ano 

de 2006 para 2007 houve um aumento de 67,8%, de 2007 para 2008 houve a redução 

de 3,7%, de 2008 para 2009 foi um crecimento de 27% e, de 2009 para 2010 foi de 

21,5%. Um crescimento real de 150,3% em termos de valores absolutos transferidos 

no período da pesquisa, destacando-se o aumento de 81,7% do FUNDEB entre 2007 

a 2010 (vide o Apêndice A). 

Em termos dos resultados oficiais de desempenho do sistema municipal de 

ensino de Matos Costa, segundo o INEP/MEC, a rede municipal atingiu 4,1 (meta não 

definida) no IDEB, em 2007, 3,9 (meta de 4,3), em 2009, e 4,3 (meta de 4,7), em 

2011209. Mesmo reconhecendo que esse índice é um resultado muito mais 

cognitivista do que uma avaliação ampla dos diferentes fatores que concorrem para 

o resultado do educando e da escola, entendo que pode ser considerado como um 

indicador que apontou algumas mudanças postivas na qualidade do ensino, fruto  da

209 Os dados do desempenho do sistema de ensino de Matos Costa foram registrados de 2008 a 2011, sendo que 

em 2007 não houve registro de o resultado em função do município não p ossuir, até aquele momento, os anos 

iniciais do ensino fundamental funcionando na área urbana. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado 

/resultado/resultado.seam?cid=1064046. Acesso em: 22 mai. 2015. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado%20/resultado/resultado.seam?cid=1064046
http://ideb.inep.gov.br/resultado%20/resultado/resultado.seam?cid=1064046
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organização do sistema de ensino e do desenvolvimento de ações para tentar 

resolver os principais problemas do ensino público municipal identificados a partir de 

2006 com o trabalho de assessoria do Instituto Ágora. 

5.1.2 Caracterização do município de Calmon/SC 

O município de Calmon está localizado no centro-norte catarinense, com uma 

área total de 638 km², com clima mesotérmico úmido (com verão ameno e inverno 

rigoroso), temperatura média de 15,1ºC e uma altitude de 1200m, tem como limites 

geopolíticos os municípios de Caçador, General Carneiro, Lebón Régis, Matos Costa 

e Timbó Grande, em Santa Catarina.  

Em meados de 1900, o chamado povoado “Campos de São Roque”, 

atualmente município de Calmon, reunia fazendeiros, posseiros e povos indígenas 

que viviam exclusivamente do corte da erva-mate, do pastoreio do gado, da produção 

agrícola de subsistência e da criação de suínos. Entre 1900 e 1908, foi instalada a 

segunda maior serraria da América Latina, na época, pertencente à Empresa Lumber, 

que adquiriu uma grande quantidade de terras negociando com os fazendeiros e o 

próprio governo nacional. Com isso, segundo Vasconcelos (2000), os posseiros e os 

indígenas foram pressionados a trabalhar para a Empresa Lumber, expulsos de suas 

terras ou mortos pelos bugreiros (caçadores e assassinos de indígenas) e pelos 

jagunços dessa companhia americana, contratados pelo empresário norte-americano 

Percival Farquhar210. Em 1914, na Guerra do Contestado211, houve o incêndio da 

estação ferroviária e a destruição da serraria da Empresa Lumber, em Calmon.  

Com a inauguração da estação ferroviária em 1909, tendo a presença do 

ministro da Viação e Obras Públicas, o engenheiro Miguel Calmon Dunn Pin e Almeida 

(1879-1935), a localidade passou a ser chamada de Calmon, sendo que o distrito foi 

criado somente pela Lei Estadual nº. 78, de 05/04/1951 e subordinado ao município 

de Porto União, em Santa Catarina. Posteriormente, pela Lei Estadual nº. 819, de 

23/04/1962, Calmon passou a ser distrito de Matos Costa e, pela Lei Estadual nº. 

210 Antes da chegada da Empresa Lumber nesse povoado, a maioria da população era indígena, seguida de caboclos 

e alguns brancos e negros. Após 110 anos, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010 (2011), a população  

desse município encontra-se dividida da seguinte maneira: 1.728 brancos, 1.393 pardos, 203 negros, 45 amarelos 

e 18 indígenas.   
211 ESPIG, Márcia Janete; MACHADO, Paulo Pinheiro (Orgs.). A guerra santa revisitada: novos estudos sobre 

o movimento do contestado. Pelotas/RS: Editora da Universidade de Pelotas, 2008.
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8.525, de 9/01/1992, foi desmembrado de Matos Costa e passou a ser município, 

conforme a Figura 8 abaixo.  

 

          Figura 8 - Localização do Município de Calmon/SC212 

 
                        Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Estado de Santa 

Catarina/SC (2000). 

 

 Assim como o município de Matos Costa, Calmon só teve o acesso asfáltico a 

partir de 2004, representando uma grande conquista para o escoamento da produção 

agrícola e da produção madeireira, ao mesmo tempo em que facilitou a comunicação 

dos habitantes com a maior cidade dessa microrregião, Caçador, para onde 

regularmente os moradores viajam para fazer compras, ir ao hospital, realizar 

operações bancárias e visitar parentes e amigos. O acesso também possibilitou a 

instalação de um novo posto de combustível à beira da rodovia SC 302, que ligou 

Calmon aos municípios de Caçador e Matos Costa, a ampliação do supermercado do 

município, a mudança da pequena agência bancária do extinto Banco do Estado de 

Santa Catarina (BESC) para uma agência bancária do Banco do Brasil, maior 

facilidade e menor tempo no deslocamento dos estudantes para as universidades da 

                                                 
212 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw  

=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBig

&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A . Acesso 

em: 15 out. 2015. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBig&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBig&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBig&dpr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A


218 

 

região e transferência dos doentes aos hospitais regionais ou a capital Florianópolis 

entre outros.  

 

         Figura 9 - Foto Aérea da Área Central do Município de Calmon/SC (2009) 

 
        Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Calmon/SC (2010) 

 

O município de Calmon possuía uma área urbana que representava menos de 

5% da área total, conforme a Figura 9, com o total de 898 domicílios particulares 

permanentes, sendo 73,7% próprios, 18,5% cedidos e 7,8% alugados, segundo o 

Censo Demográfico do IBGE de 2010 (2011). Desses domicílios em 2010, 90,64% da 

população possuía água encanada, 99,05% energia elétrica e 99,44%, somente na 

área urbana, também possuía coleta de lixo, o que representou avanços importantes, 

considerando que em 2000 os índices eram de 79,63% e 81,21% respectivamente.  

 Outro exemplo significativo da melhoria dos indicadores sociais pode ser 

resumido no IDHM de Calmon que passou de 0,47 em 2000, para 0,622 em 2010, 

sendo que o índice da região é de 0,737, representando uma sensível melhora em 

alguns aspectos da vida da população dessa cidade, com uma taxa de crescimento 

nas últimas duas décadas de 93,77%, acima da média de crescimento do IDH 

estadual que foi de 42% e a nacional de 47% (PNUD, 2013b). 

A dimensão que mais cresceu, no período de 2000 a 2010, semelhante ao que 

aconteceu ao município de Matos Costa, foi a educação com 0,283, seguida por renda 

e longevidade, conforme a Tabela 8 a seguir. Nesse período, a proporção de crianças 

de 5 a 6 anos na escola cresceu 58,11%, de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 

do ensino fundamental cresceu 205,94%, de jovens entre 15 e 17 anos com ensino 

fundamental completo cresceu 185,48% e a proporção de jovens entre 18 e 20 anos 
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com ensino médio completo cresceu 513,66%. Os resultados evidenciaram a 

confluência das políticas nacionais e infranacionais na tentativa de ampliar a 

escolarização da população desse município, por meio de diferentes formas de 

incentivo e apoio financeiro, como foi o caso do aumento significativo das 

transferências de recursos financeiros do governo nacional para a prefeitura de 

Calmon (vide o Apêndice B).  

 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Calmon/SC (1991 a 

2010) 
 

Componentes do IDH 2000 2010 

IDHM Educação 0,217 0,500 
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 14,26 30,81 
% de 5 a 6 anos na escola  55,05 87,04 
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 
completo  

29,13 89,12 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 18,73 53,47 

% de 18 a 20 anos com médio completo 4,10 25,16 

IDHM Longevidade  0,700 0,779 
Esperança de vida ao nascer (em anos)  66,97 71,75 

IDHM Renda  0,514 0,618 
Renda per capita  196,51 373,86 

  Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013).  
 

 

 Apesar da significativa melhora do IDHM do município, no período de 2000 a 

2010, Calmon ainda ocupa a 291ª posição entre 293 municípios catarinenses, sendo 

que 291 (99,32%) municípios estavam em situação melhor e somente 2 (0,68%) 

municípios estavam em situação pior ou igual. Essa sensível melhora, mesmo 

mantendo-se numa colocação baixa no ranking estadual se deve, basicamente, à 

construção do acesso asfáltico à cidade, aos investimentos financeiros diretos 

relativos também aos programas e às ações do governo nacional nesse município213. 

                                                 
213 No período de 2001 a 2008, a cidade de Calmon foi governada por um prefeito pertencente ao Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), que era conhecido por atrair investimentos públicos para o município, ter sido 

acusado de improbidade administrativa e malversação de recursos públicos e realizado um conjunto de obras de 

grande importância para o município durante os dois mandatos de governo: construção  de centro polivalente de 

eventos, concha acústica na praça central, centro de convivência para idosos, novo prédio para a prefeitura, 

construção, reforma e ampliação de escolas municipais, hospital municipal, biblioteca pública e casas populares e 

pavimentação da maior parte das ruas da área urbana do município. Outra característica desse prefeito foi a grande 

capacidade de articulação política com os outros entes federativos para obtenção de apoio financeiro, 

principalmente, do governo nacional, tendo, como evidências a realização dessas obras públicas e às visitas 

regulares de políticos, destacando dois acontecimentos importantes: primeiro, em 21 de outubro de 2005, segundo 

matéria publicada no Jornal “O Camonense”, houve a visita do governador do estado de Santa Catarina, Luiz 

Henrique da Silveira (PMDB), secretários e deputados estaduais e o secretário da SDR de Caçador e, segundo, em 

maio de 2007, o município recebeu novamente a visita do governador, além do senador Cristóvan Buarque (PDT) 

e de deputados federais de Santa Catarina (vide o Apêndice G). Em 2009, esse ex-prefeito foi acusado pelo 

Ministério Público Federal de desvio do dinheiro público para a construção da Creche Padrão do Programa Pró -
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5.1.2.1 Aspectos populacionais do município de Calmon/SC 

 
 

A população do distrito de Calmon, em 1991, possuía 3.154 habitantes, sendo 

que alguns anos antes, em 1987, foram assentadas 330 famílias nas localidades 

rurais de Jangada e Jacutinga, provenientes de diferentes municípios da região Sul, 

o que contribuiu para o aumento da população rural a partir desse período. Entretanto, 

no período de 2000 a 2010, na condição de município, a população rural passou de 

2.075 para 1.272 habitantes, ou seja, houve uma redução significativa de 61,3% da 

população rural, seguindo a tendência nacional de aumento da população urbana e 

redução da população rural.  

Com essa redução, entre 2000 e 2010, ao mesmo tempo em que escolas rurais 

multisseriadas eram desativadas ou extintas devido à diminuição dos educandos 

matriculados na área rural, também foram construídas mais duas escolas na área 

urbana do município em 2004, acompanhando a tendência do aumento significativo 

da urbanização desse município e a nucleação de escolas rurais que passaram a ter, 

em média, menos de 10 educandos no decorrer desse período. Os principais motivos 

para a redução da população rural têm semelhanças com o que aconteceu no 

município de Matos Costa, destacando-se a falta de oferta de trabalho para os mais 

jovens e a redução significativa da taxa de fecundidade das mulheres (filhos por 

mulher) que diminuiu de 4,1 em 1991, para 3,3 em 2010 (IPEA, 2013). Após a 

emancipação do município, em 1992, o número absoluto da população de Calmon 

apresentou pequenas oscilações: em 2000, 3.467, em 2010, 3.387, equivalente a 

0,05% da população do estado de Santa Catarina e, em 2015, a população absoluta 

era de 3.398 habitantes214, o que representaria -2,31% e 0,32% respectivamente, 

conforme o Gráfico 2 a seguir.  

 

                                                 
Infância do MEC/FNDE (Procedimento Administrativo 1.33.009.000015/2009-38 da Procuradoria da República 

em Caçador-SC, em 03/03/2009), além da instauração de inquéritos administrativos para a apuração de 208 

cheques sem fundo, que supostamente teriam sidos emitidos por ele em nome da prefeitura municipal, a acu sação 

de não realizar pagamentos a fornecedores, utilizar máquinas da prefeitura irregularmente na sua propriedade 

particular, não cumprir convênios com órgãos de outros entes federativos, atrasar o pagamento do INSS e fazer 

depósito de cheques da prefeitura em contas de terceiros. Em dezembro de 2010, o ex-prefeito foi preso por 17 

dias como resultado preliminar das conclusões de inquéritos nos quais ele foi réu, no município de Caçador, em 

Santa Catarina. Na última eleição para prefeito municipal, em 2012, a esposa do ex-prefeito foi eleita e ele passou 

a atuar na prefeitura de Calmon. 
214 Estimativa da população feita pelo IBGE para o ano de 2015. (IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - 

Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Disponível em: http://cidades.ibge.gov. 

br/xtras/perfil.php?lang= &codmun=420315 &search=santa-catarina|calmon. Acesso em: 13 out. 2015).  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=%20&codmun=420315%20&search=santa-catarina|calmon
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=%20&codmun=420315%20&search=santa-catarina|calmon
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                Gráfico 2 - População absoluta de Calmon/SC (1991 a 2015) 

 

 
                                   Fonte: Dados da pesquisa (2015)  

 

Em relação ao período da assessoria nesse município, 2005 a 2010, a taxa 

média de crescimento anual foi de 0,23%, abaixo da taxa do estado de Santa Catarina 

que foi de 1,02%, sendo de 1,01% no país. Porém, devido a uma série de melhorias 

na área urbana do município, a taxa de urbanização cresceu 118,59%, o que 

compensou a redução da população rural com um aumento de 52% da população 

urbana, que passou de 1.392, em 2000, para 2.115, em 2010 (PNUD, 2013b).  

 

Tabela 9 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em 

Calmon/SC (2000 e 2010) 
 

Faixa etária 2000 2010 

Jovens (0 a 19 anos) 50,54% 44,08% 

Adultos (20 a 59 anos) 43,92% 48,85% 

Idosos (60 em diante) 5,54% 7,07% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015)  

 

A redução de 2,31% da população de Calmon, sendo mais acentuada entre 

jovens, no período de 2000 a 2010 e o aumento da proporção de adultos, passando 

de 43,92% para 48,85%, acompanharam os resultados dos municípios vizinhos, 

especialmente, do município de Matos Costa, na diminuição do número de filhos por 

casal e na migração de jovens para os municípios de porte médio ou grande em busca 

de oportunidade de formação técnica ou universitária, trabalho ou emprego, bem 

como no aumento dos considerados idosos de 5,54% para 7,07%, nesse município.  
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Tabela 10 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Calmon/SC (2000 e 
2010) 

Ano Homens Mulheres Urbana Rural Total 

2000 1.794 1.673 1.392 2.075 3.467 

2010 1.749 1.638 2.115 1.272 3.387 

   Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Outro destaque importante é que os homens representavam, segundo o Censo 

Demográfico de 2010, 51,64% da população e as mulheres 48,36%, conforme a 

Tabela 10 acima, sendo que no país 51,3% da população era de mulheres e não de 

homens (IBGE, 2011). Em termos de mudança significativa no perfil da população do 

município de Calmon, destaca-se a redução da mortalidade infantil, como aconteceu 

em Matos Costa em função dos mesmos motivos, passando de 36,4 por mil nascidos 

vivos em 2000, para 18,6 por mil vivos em 2010, sendo um resultado que também 

superou as estimativas do governo brasileiro para o período (PNUD, 2013b).   

5.1.2.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Calmon/SC 

Em Calmon, o percentual da PEA, na faixa de 18 anos de idade, passou de 

60,37%, em 2000, para 70,42% em 2010, sendo que no mesmo ano, 52,52% 

trabalhava no setor agropecuário215, 8,88% em atividades extrativas, 2,33% na 

indústria de transformação, no setor de construção 0,40%, nos setores de utilidade 

pública 4,52%, no comércio e no setor de serviços 25,25% (IBGE, 2010).  

A alta taxa de urbanização e o aumento da oferta de trabalho na área urbana 

contribuíram diretamente para o aumento do rendimento familiar médio, em Calmon, 

passando de R$ 888,70 em 2000, para R$ 1.394,60 em 2010 (IBGE, 2011), bem como 

houve o aumento da renda per capita nesse período de R$ 197,62 para R$ 373,86, e 

a redução do percentual de pobres de 57,62% em 2000, para 18,69% em 2010 

(SEBRAE, 2013a). Associado ao aumento da renda per capita, a desigualdade social 

215 Outro aspecto significativo, segundo a “Pesquisa Agropecuária Municipal” (IBGE, 2010), foi à evolução da 

produção de origem animal, no período de 2006 e 2010, no qual houve o aumento da produção de leite de 228 para 

650 mil litros/ano, de ovos de galinha de 1.100 para 1.441 dúzias de ovos/ano e mel de abelha de 14.500 para 

16.000 quilogramas/ano. 
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diminuiu segundo o índice GINI, passando de 0,47 em 2000, para 0,42 em 2010 

(PNUD, 2013b).  

Um dos fatores mais importantes que está relacionado a esses índices e aos 

resultados foi a melhoria do nível educacional das pessoas ocupadas em atividades 

de trabalho, conforme a Tabela 11 abaixo, que mudou mais do que o dobro: de 17,92% 

para 36,41% em 2010, com formação inicial em ensino fundamental completo e, de 

8,26% para 16,02% com ensino médio completo, além do grau de formalização na 

relação de trabalho que passou de 59,98% para 62,39% em 2010. Também, nesse 

período, 4,41% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola e de 15 a 17 

anos atingiu 31,36%, não sendo resolvido em função da migração constante dos 

trabalhadores do ramo madeireiro com as suas famílias para outras áreas de trabalho 

da empresa e pelos jovens que ingressavam no mercado de trabalho informal para 

aumentar a renda familiar. 

Tabela 11 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Calmon/SC 
(2000, 2010)  

Ocupação das pessoas de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade 60,37 70,42 

Taxa de desocupação 2,05 3,14 

Grau de formalização dos ocupados 59,98 62,39 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 17,92 36,41 

% dos ocupados com médio completo 8,26 16,02 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.  70,09 31,20 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 92,41 88,45 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2013) 

Como no município de Matos Costa, Calmon possuía a maioria da população 

trabalhando nos setores agropecuário e de serviços, sendo que somente na prefeitura 

municipal trabalhavam em torno de 350 funcionários entre efetivos e contratados 

temporariamente, em 2010. O número de funcionários na prefeitura de Calmon teve 

variações significativas em função de contratações, em caráter  temporário, no 

período pré-eleitoral, sendo colocados até três professores em sala de aula nas 

escolas municipais. Com isso, no caso específico dessas escolas, o número de 

contratados mais que dobrou nos anos de 2004 e 2008, sendo que as contratações 

eram feitas diretamente pelo próprio prefeito municipal, o que os professores 

chamavam, na época, de “contratação de gabinete”, sendo que o primeiro teste 
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seletivo para a contratação de funcionários temporários realizado no município 

aconteceu somente em 2009, conforme o Decreto Municipal nº. 005, de 23 de janeiro 

de 2009216. 

5.1.2.3 Aspectos educacionais do município de Calmon/SC 

O município de Calmon criou o sistema próprio de ensino por meio da Lei 

Complementar nº. 20, de 16 de dezembro de 2005, que foi construída coletivamente 

por meio da assessoria educacional do Instituto Ágora. O trabalho surgiu de uma 

“demanda induzida” que possibilitou uma ampla discussão com representantes de 

secretarias municipais de governo, membros do poder legislativo e da comunidade 

escolar e, especialmente, diretores de escolas e todos os profissionais da educação, 

no sentido de organizar e implementar um sistema de ensino do município que tivesse 

instrumentos e procedimentos de uma gestão democrática voltada para a conquista 

da qualidade social da educação municipal.  

Entretanto, devido à tensão permanente com o personalismo político do 

governante, as ações de trabalho foram sempre negociadas com grande dificuldade, 

pois o mesmo exigia que as ações de trabalho fossem definidas exclusivamente por 

ele e não coletivamente. Dessa forma, foi necessário que os membros do Instituto 

buscassem diferentes formas de articulação, diálogo e apoio dos profissionais da 

educação, das lideranças políticas dos assentamentos e também dos vereadores do 

município, para que os setores e os segmentos interessados da sociedade civil 

pressionassem o governante para que negociasse as ações de trabalho 

publicamente e aceitasse as decisões coletivas.  

No primeiro período de assessoria, em 2005, foram feitas as seguintes ações 

de trabalho: aprovação da nova lei de criação do Conselho Municipal de Educação de 

Calmon, Lei nº. 415, de 16 de dezembro de 2015, regulamentação da ampliação do 

ensino fundamental para nove anos, por meio da Resolução nº. 1 do Conselho 

Municipal de Educação, de 19 de dezembro de 2005, registrada no livro de atas do 

Conselho, e a criação do sistema municipal de ensino por meio de um trabalho coletivo 

216 Os documentos legais relativos à educação municipal encontram-se na Secretaria Municipal de Educação de 

Calmon, na Secretaria Municipal de Administração desse município ou no site oficial da própria prefeitura de 

Calmon, no seguinte endereço eletrônico: http://calmon.sc.gov.br/legislacao/index/index/codMapaItem/54034. 

Acesso em: 15 ago. 2015.  

http://calmon.sc.gov.br/legislacao/index/index/codMapaItem/54034
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da equipe de coordenação local que, diferentemente do município de Matos Costa, 

também contou com a participação de educandos dos anos finais do ensino 

fundamental da Escola Básica Margarida Maria Alves217, do Assentamento Central.  

A equipe apresentou os anteprojetos de lei resultantes do estudo das leis 

nacionais e municipais e da análise da realidade educacional municipal no I Seminário 

Municipal de Educação de Calmon, realizado em novembro de 2005, no qual foram 

discutidos, aperfeiçoados e aprovados os textos apresentados que foram aceitos pelo 

governo infranacional e aprovados pelo poder legislativo municipal.  

No segundo período, nos anos de 2007 e 2008 foram feitas as seguintes ações 

coletivas com a assessoria do Instituto Ágora: criação do Conselho do FUNDEB de 

Calmon, Lei Municipal nº. 468, de 20 de abril de 2007, criação coletiva do Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal dos Profissionais da 

Educação de Calmon, Lei nº. 508, de 17 de dezembro de 2007, que foram discutidos 

e aprovados em reunião com os todos os profissionais da educação e segmentos da 

comunidade escolar, realização de capacitação dos conselheiros dos conselhos de 

educação do município pelo Instituto Ágora, elaboração coletiva do regimento interno 

do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e do Conselho Municipal de Educação, 

por meio das resoluções nº. 1 e 2, respectivamente, de 5 de março e 17 de abril de 

2008, discussão e aprovação do Regimento Escolar Unificado das Escolas Municipais 

de Calmon por meio da Resolução nº. 4, de 17 de abril de 2008, do Conselho Municipal 

de Educação de Calmon218.  

No primeiro semestre de 2008, foi definida informalmente uma comissão de 

trabalho para a elaboração coletiva do plano municipal de educação, mas em função 

do período eleitoral foram suspensas todas as atividades de assessoria educacional 

no município e outros trabalhos da própria prefeitura que exigiam a participação social.  

No terceiro período, durante o ano de 2009 e 2010, assumi o cargo de assessor 

da Secretaria Municipal de Educação de Calmon e fui eleito presidente do Conselho 

Municipal de Educação, mantendo o contato permanente com outros membros do 

Instituto Ágora219. Logo no primeiro mês desse governo, conforme combinado 

                                                 
217 Essa escola recebeu os educandos transferidos de outras duas escolas rurais extintas, segundo o Decreto 

Municipal nº. 213, de 25 de junho de 2004.   
218 Segundo o que foi registrado na ata nº. 33, folha 17, do livro de atas do Conselho Municipal de Educação de 

Calmon.   
219 Conforme a ata nº. 40, do livro de atas do Conselho Municipal de Educação de Calmon, do dia 19/04/2009 

(Anexo B).   
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previamente com o Instituto Ágora, pela primeira vez na história da educação do 

município foi realizado um teste seletivo para a contratação de profissionais da 

educação para atuar nas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Calmon, 

segundo os termos do Decreto Municipal nº. 5, de 23 de janeiro de 2009, que nomeou 

uma comissão municipal formada por membros da administração municipal e 

profissionais da educação do quadro efetivo de Calmon220.  

Até aquele período, a contratação desses profissionais era definida 

particularmente pelo prefeito anterior durante os dois mandatos consecutivos no 

período de 2001 a 2008, sendo uma prática que reforçava a ideia de que era o prefeito 

que “dava” emprego aos trabalhadores da educação (professores, especialistas, 

merendeiras, auxiliares de serviços gerais) e, por isso, exigia a obediência e a 

submissão às determinações dele.  

Além dessa ação inicial, também foram realizadas as outras ações: elaboração 

coletiva do programa de formação continuada dos profissionais da educação, 

realizado em parceria com a FAFI de União da Vitória, regularização do recebimento 

do PDDE das escolas municipais, alteração da composição do Conselho do FUNDEB, 

como determinou o artigo 24 da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, que 

regulamentou o FUNDEB no país (BRASIL, 2007a), elaboração coletiva e implantação 

do “Projeto Leituras e Leitores na Biblioteca Darcy Ribeiro”, construção coletiva e 

monitoramento do PAR de Calmon por meio da capacitação feita diretamente pela 

assessoria técnica do MEC, regulamentação para o funcionamento do conselho 

escolar no Sistema Municipal de Ensino de Calmon, por meio da Resolução nº. 2 de 

9 de dezembro de 2009, elaboração do “Boletim Informativo” da Secretaria Municipal 

de Educação com a publicação de quatro números no segundo semestre de 2009, 

orientação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) na Escola Municipal João 

Carneiro e participação direta na coordenação da I Conferência Municipal da 

Educação para a CONAE, em 30 de junho de 2010. 

De 2005 a 2010 aconteceram mudanças significativas na quantidade de 

educandos nas escolas municipais, na formação dos profissionais da educação 

municipais e na taxa de analfabetismo no município. Com relação ao total de 

educandos matriculados nas escolas municipais, conforme a Tabela 12 abaixo, houve 

                                                 
220 Com base nesse decreto, foi publicado o Edital nº. 001/2009, em 26 de janeiro de 2009, que definiu os 

procedimentos para a realização do teste seletivo de contratação de trabalhadores da educação para as escolas 

municipais.   
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uma redução sensível de 851 em 2006, para 715 em 2010, ou seja, 16% a menos em 

cinco anos. Essa redução praticamente acompanhou a variação da população do 

município, que reduziu a quantidade de jovens em 15% na área urbana e 17,3% na 

área rural, ao mesmo tempo em que aumentou o número de adultos nesse período. 

 

Tabela 12 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas urbana 

e rural de Calmon/SC (2006 e 2010) 
 

 
 

Áreas 

2006 2010 
Total de escolas 

em funcionamento 
Total de educandos 

matriculados* 
Total de escolas 

em funcionamento 
Total de educandos 

matriculados* 

Urbana                    2             598 2 506 

Rural                    5             253 3 209 

    Total                         7                851 5 715 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação de Calmon/SC (2010) 
* Foram incluídos os educandos matriculados na Educação Especial e/ou no EJA.  

 
 

Além da redução da quantidade de educandos matriculados, no período de 

2006 a 2010, o número de escolas rurais também reduziu de 5 para 3 escolas. Cabe 

ressaltar que a maior nucleação das escolas rurais multisseriadas aconteceu 

anteriormente, no período de 2001 a 2004221, tendo como motivo, segundo as 

explicações da secretária municipal de educação de Calmon (2009 a 2010), a drástica 

redução da população na área rural na primeira década do século XXI, que passou de 

2.075, em 2000, para 1.272, em 2010, isto é, 38,6% a menos.    

A nucleação das escolas rurais, nesse município, foi uma decisão menos 

problemática do que no município de Matos Costa, pois houve inúmeras reuniões com 

os pais ou responsáveis dos educandos, sendo que eles foram levados para escolas 

localizadas na própria área rural a menos de 5 km da residência deles, utilizando um 

transporte escolar adequado, suficiente e regular, como foi o caso da nucleação 

ocorrida na Escola Básica Margarida de Sousa Alves, localizada no Assentamento 

Central, conforme a Figura 10 abaixo.  

 
 

 
 
 

                                                 
221 No caso de Calmon, foram desativadas ou extintas, a partir de 2001, as seguintes escolas: Escola Isolada Butiá 

(2001), Escola Isolada Jangada III (2001), Escola Isolada Fazenda Cachoeira (2001), Escola Isolada Justino 

Drazelviski (2002), Escola Isolada Padre Manoel Gomes Gonzáles (2002), Escola Isolada Padre Josino Morais 

Tavares (2003), Escola Isolada Reflorestamento Sincol (2003), Escola Isolada Augusto de  Paula Carneiro (2003), 

Escola Isolada Rio dos Pardos (2004) e Escola Isolada Abílio Paes Carneiro (2004). 
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 Figura 10 - Foto da Escola Básica Margarida Maria Alves, Calmon/SC (2009) 

  Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

Outro aspecto relevante dessa nucleação de escolas rurais foi a existência de 

melhores condições de ensino em escolas-núcleo para receberem os educandos, 

além de ter a concordância dos pais ou responsáveis e o posicionamento favorável 

de todos os professores dessas escolas, como pude constatar em visitas às escolas 

rurais no período de 2007 a 2010.  

Tabela 13 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 

Calmon/SC (2006 a 2010) 

Ano 

Local de matrícula 

Total de educandos Matriculados nas 
escolas municipais  

Matriculados na 
escola estadual 

2006 851 407 1.258 

2007 937 506 1.443 

2008 868 425 1.293 

2009 739 467 1.206 

2010 715 504 1.219 

 Fonte: INEP/MEC (2012) 

Conforme a tabela acima, o aumento do número de educandos matriculados 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio da Escola de Educação 

Básica Calmon, única escola estadual localizada na área urbana do município, foi de 

19,25%, no período entre 2006 a 2010. O que também está diretamente relacionado, 

segundo o “Resumo Técnico - Censo Escolar 2010” (INEP/MEC, 2011), com o fato de 

existir menos retenção de educandos por reprovação no ensino fundamental e, 
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consequentemente, aumentando o número de educandos nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio: 

Essa movimentação é positiva, pois está levando a matrícula do 
ensino fundamental ao patamar equivalente ao da população na faixa 
etária de 6 a 14 anos que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad/IBGE 2009), corresponde a 30.229.090 crianças. 
Atualmente essa matricula ainda é da ordem de 3,0% superior à 
população na faixa etária adequada a esta etapa de ensino. No 
entanto, é um percentual bem menor e muito melhor que os 20% 
observados no início dos anos 2000, considerando, naquela época, a 
população de 7 a 14 anos para um ensino fundamental de 8 séries. 
(2011, p. 3) 

O aumento também contribuiu diretamente para que a proporção de jovens 

entre 15 a 17 anos com o ensino fundamental completo crescesse 185,48%, e entre 

jovens entre 18 a 20 anos fosse para 513,66%, no período entre 2000 a 2010. Mesmo 

com essa melhora, destaca-se, ainda, o problema da distorção idade/série no ensino 

fundamental regular, entre educandos de 6 a 14 anos, que era de 39,07%, e 74,68% 

de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio regular, em 2010 (PNUD, 2013b).  

Outro grande desafio enfrentado pelo governo infranacional para a conquista 

da qualidade social na educação pública foi a formação inicial dos profissionais da 

educação do sistema de ensino222. De acordo com a Tabela 14 a seguir, houve uma 

mudança significativa na qualificação dos profissionais da educação no período de 

2006 a 2010, na qual esses profissionais, com formação em nível de ensino médio 

geral e magistério, passaram de 33 para 12 e de 17 para 42 profissionais da 

educação com graduação e pós-graduação. A mudança extremamente positiva na 

formação inicial, no município de Calmon, tem a ver, principalmente, com dois 

fatores fundamentais: a melhoria das condições de trabalho com o novo plano de 

carreira dos profissionais do magistério e o aumento de mais de 100% da frota de 

ônibus escolares no município, permitindo o acesso deles ao centro da cidade de 

Calmon para poder seguir viagem às IES da região223, especialmente, para Caçador 

e Porto União, em Santa Catarina, e União da Vitória no Paraná. Associado a esses 

fatores, também é possível incluir o esforço desses profissionais em continuar o 

aprimoramento  de  sua  formação,  o  que  representava  o  afastamento  da  família 
222 Segundo o Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Calmon, a maioria dos professores possuía 

carga horária semanal de 20 horas, sendo que apenas oito professoras possuíam 40 horas, conforme Lei Municipal 

nº. 544, de 5 de dezembro de 2008.  
223 Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), Faculdade de Ciências e Letras de União da Vitória 

(FAFIUV), Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu), Universidade do Contestado e UNIARP, em 

Caçador. 
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durante a semana, jornadas intensivas de estudo nos fins de semana e no período 

das férias escolares e despesas com o curso (livros, cadernos, material de escritório, 

fotocópias, etc.).  

Tabela 14 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício 
em Calmon/SC (2006 e 2010) 

Formação inicial dos professores 

2006 2010 
Urbana Rural Urbana Rural 

Ensino Médio 6 4 2 1 

Magistério 13 10 7 2 

Graduação 12 2 13 15 

Pós Graduação 3 - 8 4 

Subtotal 34 16 30 22 

Total 50 52 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Calmon/SC (2010)224 

Na evolução das transferências de recursos financeiros federais para a 

prefeitura de Calmon, percebeu-se um aumento expressivo de 938,3% do valor dessa 

transferência, no período de 2006 a 2010, enquanto nos municípios de Matos Costa 

houve um crescimento de 150,8% e Porto Vitória 263,8%, nesse período (vide o 

Apêndice C). Esse crescimento, como já observado, deve-se, em parte, à 

competência política do governante e aos resultados da política educacional do 

governo nacional. Cabe ressaltar que, em relação às ações governamentais do 

governo nacional, houve também o aumento de 48,2% no apoio à alimentação 

escolar, 47,6% no transporte escolar da educação básica225 e redução de 8,1% no 

valor do FUNDEB, em 2010.  

Em relação aos resultados oficiais de desempenho do Sistema Municipal de 

Ensino de Calmon, segundo o INEP/MEC226, a rede municipal de ensino de Calmon 

atingiu de IDEB 3,8 (meta projetada de 3,4) em 2007, 4,4 (meta de 4,3) em 2009, 5,0 

(meta de 4,7) em 2011. A melhoria dos resultados, como aconteceu com o município 

de Matos Costa, apesar de considerar essa forma de avaliação insuficiente, 

224 Nos anos de 2006 e 2010, quatro professores atuaram como diretores das escolas de ensino fundamental e de 

educação infantil e outros dois trabalharam na Secretaria Municipal de Educação de Calmon, sendo considerados 

no número total de professores da Tabela 14.  
225 Uma das grandes reivindicações dos prefeitos municipais dessa microrregião foi o aumento da transferência de 

recursos financeiros do governo nacional para a alimentação e o transporte  escolar que, em geral, tem exigido a 

complementação com recursos municipais para cobrir todos os custos operacionais e a aquisição de mercadorias 

e peças de reposição.  
226 Os dados do desempenho dos educandos foram registrados de 2007 a 2013. Disponível em: 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=1064046. Acesso em: 22 mai. 2015. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=1064046
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inadequada e mais cognitivista, pode também ser considerada como indicador da 

existência de mudanças na qualidade do ensino, sendo muito mais significativas a 

diminuição da taxa de analfabetismo em 12,48% (PNUD, 2013b), no período da 

pesquisa, e a organização participativa do sistema de ensino, com o desenvolvimento 

de ações de trabalho, a partir de 2005, envolvendo a participação direta do Instituto 

Ágora.   

5.1.3 Caracterização do município de Porto Vitória/PR 

O município de Porto Vitória está localizado na região sul do Paraná, conforme 

a Figura 11 a seguir, com uma área total de 201 km2 e altitude média de 750 metros 

acima do nível do mar, fazendo parte da Associação dos Municípios do Sul 

Paranaense (AMSULPAR). Possui clima subtropical úmido, com verão ameno e 

inverno com ocorrências de algumas geadas e temperatura média inferior a 18 ºC, não 

apresentando estação seca.  

Figura 11 - Localização do Município de Porto Vitória/PR227 

 Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Estado de Santa Catarina 
(2000) 

227 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw  

=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBipr

=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A .Acesso em: 15 

out. 2015. 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBipr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBipr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+planalto+norte+de+santa+catarina&biw%20%20=1440&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtieC94o7NAhVIlx4KHbhADCYQ_AUIBipr=1#tbm=isch&q=mapa+pol%C3%ADtico+de+santa+catarina&imgrc=SL4M2Em5HogSVM%3A
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Esse município faz parte da microrregião de União da Vitória, limitado ao sul 

pelo estado de Santa Catarina, a oeste pelos municípios de Bituruna, General 

Carneiro e a nordeste pelo município de União da Vitória, tendo ligação com outras 

regiões por meio das rodovias PR 446, BR 476 e BR 153, que atravessam a 

microrregião de União da Vitória. Um município situado às margens do Rio Iguaçu, 

maior rio do estado do Paraná e também considerado o segundo rio mais poluído do 

Brasil, que tem concentrado suas atividades econômicas na agropecuária, com a 

predominância da agricultura familiar e do setor de serviços. 

O município de Porto Vitória surgiu da fundação do município de União da 

Vitória em 1907, onde foram estabelecidos os chamados núcleos coloniais 

particulares denominados “Coronel Amazonas” e “Vitória”, que pertenciam à antiga 

fazenda do Capitão Francisco de Azevedo Miller e do General João Naiva de Lima 

(NEUMANN, 2009)228. Em 1951, foi considerado distrito de União da Vitória por meio 

da Lei Estadual nº. 790, sendo elevado à condição de município pela Lei Estadual nº. 

4.788 de 29 de novembro, em 1963.  

Figura 12 - Foto Aérea do Município de Porto Vitória/PR (2011)

   Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Porto Vitória/PR (2011) 

Porto Vitória possuía uma área urbana que representava cerca de 20% da área 

total do município em 2010, conforme Figura 12 acima, com 1.527 domicílios, sendo 

748 na área urbana e 779 na área rural, que estavam nas seguintes situações: 1.198 

228 NEUMANN, Lore Gebler. Sonhar e ir além de sonhar - construindo Porto Vitória. União da Vitória: 

UNIUV, 2009.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
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ocupados, não ocupados 321, 175 de uso ocasional e 146 vagos, segundo o Censo 

Demográfico do IBGE de 2010 (2011). Nesse município, 89,22% da população 

possuía água encanada, 97,69% energia elétrica, e 98,70% possuía coleta de lixo 

somente na área urbana, em 2010 (PNUD, 2013c). A quase totalidade das ruas, na 

área urbana, eram calçadas ou asfaltadas e havia limpeza permanente em todas as 

praças do município, segundo o que foi observado no período da pesquisa. Além 

desses dados, houve avanços significativos também em outros indicadores sociais 

que resultaram no aumento do IDHM de Porto Vitória, passando de 0,558 em 2000, 

para 0,685 (índice médio) em 2010, representando uma taxa de crescimento de 

22,76% em relação a 2000. O crescimento do IDHM, nesse período, considerando as 

variáveis “educação, longevidade e renda”, representaria uma taxa de 67,48%, acima 

da taxa nacional que foi de 47% de crescimento, sendo que a dimensão que mais 

cresceu, semelhante aos municípios analisados nesta pesquisa, foi a educação com 

0,191 em termos absolutos, seguida por longevidade e renda, conforme a Tabela 15 

abaixo. 

Tabela 15 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Vitória/PR (1991 
a 2010) 

Componentes do IDH 2000 2010 

IDHM Educação 0,409 0,600 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 21,44 39,10 

% de 5 a 6 anos na escola 70,80 85,03 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental 
completo  82,42 92,48 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 54,83 71,84 

% de 18 a 20 anos com médio completo 18,05 48,08 

IDHM Longevidade 0,706 0,796 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,37 72,78 

IDHM Renda 0,603 0,674 

Renda per capita 340,08 531,11 

  Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013). 

É importante destacar que a melhoria no IDHM educação também teve uma 

contribuição direta dos governos FHC e Lula, que no caso desse município, 

representou o aumento de 20,10% da proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola, 

12,21% de 11 a 13 anos, 31,02% de 15 a 17 anos e de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo cresceu 166,37%, no período de 2000 a 2010. Cabe ressaltar que no 

período de 1991 a 2000, segundo o “Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

2003” (PNUD, 2003), as cidades brasileiras que tiveram os maiores ganhos 
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proporcionais de desenvolvimento humano do país possuíam menos de 50 mil 

habitantes, tendo uma evolução de até 15,9% no IDHM. Essa melhora se deve, em 

especial, ao acesso aos programas sociais e o aumento de emprego e renda na 

maioria desses municípios, em função da política de estabilização promovida pelos 

dois governos. 

Em relação ao ranking de IDHM do país, Porto Vitória ocupa a 2309ª posição 

em relação aos municípios brasileiros, em 2010, e 288ª posição, no mesmo período, 

no estado Paraná em relação aos 399 municípios do estado. Cabe lembrar que a 

região sul do Paraná tem sido considerada a menos desenvolvida do estado do 

Paraná, com baixa concentração populacional, em função do predomínio de 

atividades extrativistas, e vem apresentando os piores indicadores sociais em relação 

ao estado como um todo, destacando-se os municípios fronteiriços com Porto Vitória: 

Bituruna, Cruz Machado e General Carneiro.  

5.1.3.1 Aspectos populacionais do município de Porto Vitória/PR 

A população de Porto Vitória, de acordo com o Gráfico 3 abaixo, teve 

decréscimo no período de 1991 a 2000, de 4.541 para 4.051 habitantes, o que 

representou uma taxa de crescimento anual de -1,26% e, entre 2000 a 2010, de 4.051 

para 4.020, ou seja, uma taxa média de crescimento anual de -0,08%, sendo que no 

estado do Paraná, nas duas últimas décadas, houve crescimento anual de 1,01% em 

termos de valores absolutos segundo o IBGE (2003, 2011)229.  

De uma forma geral, os principais fatores que mais contribuíram para essa 

redução foram o decréscimo da taxa de fecundidade da mulher desse município de 

3,0, em 2000, para 2,2 em 2010 (PNUD, 2013c), resultante, sobretudo, de políticas de 

controle da natalidade dos governos brasileiros anteriores, que orientaram e também 

forneceram medicamentos às mulheres das classes populares brasileiras para evitar 

a gravidez, bem como a migração de jovens para os centros regionais e às capitais 

dos estados do Sul do país. Como citado sobre a mesma situação dos jovens dos 

outros municípios selecionados  nesta pesquisa,  a  redução da população do campo

229 Segundo o IBGE (2015), a população absoluta de Porto Vitória, em 2015, era de 4.145 habitantes. (IBGE. 

Diretoria de Pesquisa - DPE - Coordenação de população e Indicadores Sociais - COPIS. Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=412030&search=||infogr%E1/ficos:infor\ma%

E7%F5es-completas. Acesso em 10 set. 2015).  

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=412030&search=||infogr%E1/ficos:infor/ma%E7%F5es-completas
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=412030&search=||infogr%E1/ficos:infor/ma%E7%F5es-completas
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tem sido tratado como algo inexorável e que faz parte da dinâmica do próprio 

mercado de trabalho e decorreu também de fatores culturais de atração e expulsão 

para os jovens do campo.  

 Gráfico 3 - População absoluta de Porto Vitória/PR (1991 a 2015) 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

A redução populacional de Porto Vitória referente ao período analisado nesta 

pesquisa tem algumas semelhanças com os municípios já mencionados, sendo que a 

dimunição da quantidade de jovens de 45,5% para 38,9%, com o aumento do número 

de adultos de 47% para 50,5% e aumento dos idosos de 7,3% para 10,6%, confirmou 

a tendência indicada pelo IPEA (2013), conforme a Tabela 16 abaixo.  

Tabela 16 - Evolução da distribuição relativa por faixa etária da população em Porto 
Vitória/PR (2000, 2010) 

Faixa etária 2000 2010 

Jovens (0 a 19 anos) 45,5% 38,9% 

Adultos (20 a 59 anos) 47,2% 50,5% 

Idosos (60 em diante) 7,3% 10,6% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

O comportamento da população do município, no que se refere à distribuição 

de homens e mulheres e de habitantes nas áreas rural e urbana, apresentou algumas 

diferenças em relação aos outros municípios selecionados do estado de Santa 

Catarina. A primeira diferença diz respeito à pequena variação, no período desta 

pesquisa, da população rural e urbana com o aumento de 19 no urbano e diminuição 
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de apenas 50 habitantes no rural, o que está relacionado com a migração de pessoas 

para trabalhar nas duas maiores empresas do município de Porto Vitória: Madeireira 

Porto Vitória (MAPOVIL) e Madeireira Kampmann. Nos outros dois municípios 

pesquisados, houve uma redução de mais de 30% da população rural e aumento 

significativo da taxa de urbanização. A segunda diferença foi o aumento da quantidade 

de mulheres e a redução de 52 homens do total da população nesse período.  

Tabela 17 - População de homens, mulheres, urbana e rural de Porto Vitória/PR (2000 

e 2010) 

Ano Homens Mulheres Urbana Rural Total 

2000 2.113 1.938 2.216 1.835 4.051 

2010 2.061 1.959 2.235 1.785   4.020 

   Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

Assim como nos outros municípios selecionados nesta pesquisa, a esperança 

de vida ao nascer, em Porto Vitória, aumentou 11,4 anos, na primeira década do 

século XXI, passando de 67,4 anos em 2000 para 72,8 anos, em 2010, sendo que a 

média para o estado foi de 74,8 anos (IBGE, 2011). Outra melhora também 

significativa foi a redução da mortalidade infantil em 49%, passando de 33,4 por mil 

nascidos vivos em 2000, para 16,9 por mil nascidos vivos em 2010 (PNUD, 2013c), 

como uma atuação significativa dos agentes de saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde, que realizavam visitas periódicas e cadastramento de todas as famílias do 

município, especialmente aquelas localizadas na área rural.  

5.1.3.2 Aspectos econômicos e sociais do município de Porto Vitória/PR 

No período de 2000 a 2010, a taxa de atividade da população (percentual da 

PEA) acima de 18 anos de Porto Vitória passou de 56,43% para 69,97, em 2010 e, a 

taxa de desocupação passou de 7,44% para 2,25%, no mesmo período. Essa melhora 

também foi evidenciada pelo aumento da renda per capita de R$ 340,08 em 2000, 

para R$ 531,11 em 2010 e, a sensível diminuição da taxa de pobreza de 8,66%, em 

2000, para 1,49% em 2010, associado ao aumento da renda per capita, com a redução 

da concentração de renda, na qual o índice GINI passou de 0,51 em 2000, para 0,44 

em 2010 (PNUD, 2013c). Como um município eminentemente agrícola, em relação às 
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pessoas ocupadas em atividades de trabalho, conforme a Tabela 18 a seguir, Porto 

Vitória possuía na faixa etária de 18 anos ou mais, em 2010, 44,06% trabalhando no 

setor agropecuário230, 0,32% na indústria extrativa, 9,88% na indústria de 

transformação, 2,50% no setor de construção, 0,54% nos setores de utilidade pública, 

9,91% no comércio e 28,30% no setor de serviços (IBGE, 2010).  

Segundo dados do PNUD (2013c), houve aumento da escolaridade dessas 

pessoas de 20,98% na formação em ensino fundamental completo e 17,58% no 

ensino médio completo, além da redução da taxa de analfabetismo da população de 

18 anos ou mais de 17,6%, em 1991, 10,3% em 2000 e, 7,4% em 2010. Cabe ressaltar 

que a permanência de pessoas analfabetas no município tem a ver com a falta de 

interesse ou dificuldade de mobilidade dos próprios educandos, uma vez que tanto a 

Secretaria Municipal de Educação como o Núcleo Regional de Educação de União da 

Vitória, órgão administrativo da Secretaria Estadual de Educação do Estado do 

Paraná, realizaram inúmeras campanhas e ofertas de ensino noturno para a 

alfabetização de jovens e adultos, em diferentes localidades do município. Parte dessa 

campanha era feita junto às APPs das escolas municipais e da escola estadual, para 

que fossem identificadas pelos parentes, amigos ou vizinhos e passados os nomes 

para que a Secretaria Municipal de Educação realizasse uma visita a casa do futuro 

educando para convencê-lo da necessidade e da importância da escolarização 

básica.  

 

Tabela 18 - Pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais de Porto Vitória/PR 
(2000, 2010) 

 
Ocupação das pessoas de 18 anos ou mais 2000 2010 

Taxa de atividade  56,43 69,97 

Taxa de desocupação 7,44 2,25 

Grau de formalização dos ocupados 55,58 54,83 

Nível educacional dos ocupados  

% dos ocupados com fundamental completo 25,37 46,35 

% dos ocupados com médio completo 12,13 29,18 

Rendimento médio  

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.  52,47 31,83 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 84,21 80,80 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2013) 

 
 

                                                 
230 Destaca-se, neste setor da economia, que a maioria dos estabelecimentos agropecuários era de proprietários, 

cerca de 292, e somente 13 estabelecimentos eram de arrendatários, ocupante e produtor sem área, em 2010 (IBGE, 

2011).  
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 Outro aspecto relevante que aparece na tabela acima é a diminuição do 

rendimento médio das pessoas de 18 anos ou mais, especialmente, para aqueles que 

tinham em 2000, um rendimento de 1 a 2 salários mínimos. Essa redução pode ser, 

em parte, explicada pela melhoria dos rendimentos acima de dois salários mínimos, 

como já foi identificado na conjugação do aumento de 56,2% da renda per capita, na 

redução da taxa de desocupação (percentual da PEA que estava desocupada) de 

7,44 em 2000, para 2,25% em 2010 e também a redução do percentual de pessoas 

vulneráveis à pobreza de 63,03% para 33,92%, nesse período (PNUD, 2013c).  

 
 

5.1.3.3 Aspectos educacionais do município de Porto Vitória/PR 

 
 

 O município de Porto Vitória optou em não criar um sistema próprio de ensino 

e seguir, parcialmente, às normas de organização e funcionamento do sistema 

estadual de ensino do Paraná. Com isso, a política educacional desse município tem 

apresentado ambiguidades: ora seguindo as determinações estaduais, divulgadas e 

cobradas pelo Núcleo Regional de Educação de União da Vitória231, ora tomando 

decisões próprias, a partir das orientações e determinações do MEC, e até divergindo 

das orientações estaduais232. Ambiguidades que têm se refletido na forma como a 

chamada descentralização da política educacional brasileira, segundo as atribuições 

e responsabilidades estabelecidas para os entes federados na LDB/96 (BRASIL, 

2014a), definiu a coordenação nacional para a União e uma autonomia limitada e 

relativa para os municípios. Assim, compor com o estado um sistema de ensino, seguir 

as normas do sistema estadual ou elaborar um sistema próprio dependia 

exclusivamente da escolha dos governantes dos municípios.  

                                                 
231 Faz parte do Núcleo de União da Vitória as escolas estaduais localizadas nos municípios de Antônio Olinto, 

Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União 

da Vitória. Nessa regional, somente o município de Paula Freitas possui um sistema próprio de ensino, criado por 

lei municipal, mas que por decisão dos dirigentes municipais nunca foi implantado, optando em seguir às 

orientações do sistema estadual. Assim, o restante dos municípios, por tradição, segue praticamente na íntegra às 

orientações do Núcleo de União da Vitória. 
232 Um fato significativo foi à imposição do Ministério Público do Paraná para que crianças que completassem 6 

anos de idade até 31 de dezembro do ano letivo pudessem fazer a matrícula no 1º ano do ensino fundamental nas 

escolas do sistema estadual de ensino. Apesar da secretária de educação de Porto Vitória ter recebido cópia da 

decisão do Ministério Público e a orientação do Núcleo para fazer a matrícula nos termos definidos, a secretária 

de educação solicitou ao Conselho Municipal de Educação uma normativa que determinava que só poderia ser 

feita a matrícula para aquelas crianças que completassem 6 anos até o início do ano letivo, co mo também defendia 

o MEC e o CNE.  



239 

 

 A rede municipal de ensino de Porto Vitória foi organizada, no plano político-

administrativo233, com a criação do Conselho de Alimentação Escolar por meio da Lei 

Municipal nº. 591, de 16 de outubro de 2001 (alterada pela Lei Municipal nº. 

1.061/2010), o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal por 

meio da Lei Municipal nº. 675 de 16 de dezembro de 2003 (alterado pelas leis 

municipais nº. 721/2005, nº. 871/2007 e nº. 1.018/2009), o Conselho do FUNDEB por 

meio da Lei Municipal nº. 827 de 3 de abril de 2007 (alterada pela Lei Municipal nº. 

863/2007), o Conselho Municipal de Educação por meio da Lei Municipal nº. 917 de 2 

de julho de 2008 , o regimento interno do Conselho Municipal de Educação por meio 

do Decreto nº. 20 de 30 de abril de 2010, PAR de Porto Vitória (2011-2014) e o I Plano 

Decenal Municipal de Educação de Porto Vitória por meio da Lei Municipal 1.083 de 

27 de abril de 2011. 

 Como todos os municípios que compõe o Núcleo Regional de União da Vitória, 

no Paraná, Porto Vitória tem apresentado vários problemas na infraestrutura escolar 

(falta de salas de aula, refeitório, quadra e pátio cobertos e bibliotecas) e na gestão 

da rede de ensino municipal, com mudanças significativas no Plano Municipal de 

Educação construído coletivamente, em 2010. No trabalho de diagnóstico desse plano 

e nas discussões durante a II Conferência Municipal de Educação, realizada em maio 

de 2010, foi evidenciado grandes desafios para a conquista de uma educação pública 

de qualidade: consolidar a participação da família nas atividades escolares, implantar 

uma cultura avaliativa na rede de ensino, ampliar a valorização dos profissionais da 

educação e a aquisição de recursos didáticos-pedagógicos e implementar uma gestão 

efetivamente democrática na educação municipal.   

Um dos procedimentos adotados na gestão democrática na educação 

municipal de Porto Vitória, que seguiu a prática do sistema estadual de ensino do 

Paraná, era a eleição direta para a direção das escolas de educação básica por meio 

do voto da maioria simples da comunidade escolar. Nessa eleição, segundo a 

Resolução nº. 1 de 21 de dezembro de 2012 da Secretaria Municipal de Educação de 

Porto Vitória, nas escolas municipais Reynaldo Frederico Gaebler, Professor Hugo 

Guilherme Jaeger e Centro Municipal de Educação Infantil Aconchego dos 

Pequeninos poderiam ser candidatos os professores ou especialistas do quadro 

efetivo do magistério municipal, que atuavam há pelo menos um ano no 

                                                 
233 A legislação educacional de Porto Vitória pode ser obtida no arquivo da Câmara de Vereadores, no setor 

administrativo da prefeitura e no site oficial http://www.portovitoria.pr.gov.br/, acesso em 23 set. 2015.  

http://www.portovitoria.pr.gov.br/
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estabelecimento de ensino para o qual iria concorrer à função de diretor. Em caso de 

haver candidatura única, era necessário que ele obtivesse pelo menos 50% dos votos 

válidos para ser considerado eleito e, não havendo candidato inscrito, a Secretaria 

Municipal de Educação poderia indicar o diretor da escola. Com a definição do STF 

da ilegalidade da forma como se dava esse processo, em 2009, manteve-se a escolha 

do diretor pela comunidade escolar, mas com a mudança da “eleição direta” para a 

“consulta à comunidade escolar”, sendo que a prefeitura sempre acatou a escolha das 

comunidades escolares em Porto Vitória.  

Em relação à evolução dos números de educandos e escolas, em Porto Vitória, 

conforme a Tabela 19 a seguir, traduzia uma situação que guarda algumas 

semelhanças e diferenças com os outros municípios pesquisados e assessorados.  

 
Tabela 19 - Quantidade de educandos e escolas em funcionamento nas áreas urbana 

e rural de Porto Vitória/PR (2006 e 2010) 
 

 

Áreas 

2006 2010 

Total de escolas 

funcionando 

Total de educandos 

matriculados 

Total de escolas 

funcionado 

Total de educandos 

matriculados 

Urbana 2 460 3 450 

Rural 2 64 2 23 

Total 4 524 5 473 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Vitória/PR (2010) 

 

Em relação ao número de escolas no município, desde 1992, houve uma 

redução significativa de escolas rurais234, como aconteceu em todos os municípios da 

microrregião, permanecendo somente duas escolas na área rural ao longo da rodovia 

BR 476: Escola Rural Municipal Santa Maria e Escola Rural Municipal Professor José 

Aluir Ilkiu, conforme a Figura 13 abaixo. Os argumentos para a nucleação das escolas 

rurais são praticamente os mesmos citados na caracterização dos outros municípios, 

destacando-se, no caso desse município, a redução de 64,1% da quantidade de 

educandos matriculados nas escolas localizadas na área rural, no período de 2006 a 

2010, conforme a Tabela 19 acima. Destaca-se, também, que a nucleação não 

                                                 
234 Foram desativadas ou extintas nove escolas municipais, a saber: Escola Rural Municipal José Bonifácio, Escola 

Rural Municipal Frei Rogério, Escola Rural Municipal Dona Amélia, Escola Rural Municipal Coronel Amazonas, 

Escolar Rural Municipal Paulo VI, Escolar Rural Municipal Presidente Vargas, Escola Rural Municipal Imperatriz 

Leopoldina, Escola Rural Municipal Rui Barbosa e Escola Rural Municipal João XXIII. Segundo a ex-secretária 

municipal de educação (2013 e 2014), o prédio dessas escolas passou a ser utilizado como centro comunitário, 

clube de mães, locais para culto da Igreja Católica ou simplesmente foram abandonadas pela prefeitura, como foi 

possível perceber ao circular pelas estradas do interior do município.  
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acabou com as classes multisseriadas, pois se mantiveram até 2014, sendo que as 

bisseriadas surgiram em 2015 e permanecem ainda em 2016. Diferentemente de 

Calmon, no período de 2006 a 2010, os municípios de Porto Vitória e Matos Costa 

realizaram, apenas, investimentos financeiros para pequenas reformas das escolas 

rurais, ao mesmo tempo em que se buscou na nucleação e na ampliação das escolas 

urbanas uma alternativa para resolver o problema da infraestrutura das escolas 

municipais235. 

 
      Figura 13 - Foto da Escola Municipal Professor José Alvir Ilkiu, Porto Vitória/PR  
                        (2010) 

 
                                     Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

 
 

 Na área urbana, houve o crescimento de duas para três escolas (Escola 

Municipal Reynaldo Frederico Gaeber, Escola Municipal Hugo Guilherme Jaeger e 

Creche Aconchego dos Pequeninos), que atendia educandos também da área rural 

do município por meio de transporte escolar, conforme a Figura 14 abaixo.  A Escola 

Municipal Hugo Guilherme Jaeger é considerada a escola mais antiga do município, 

possui uma localização privilegiada na área central e reúne o maior número de 

educandos matriculados no ensino fundamental.  

 

                                                 
235 Em visita que realizei as duas localidades de Porto Vitória onde existem as escolas rurais, em 2012, os pais ou 

responsáveis e os professores insistiram que poderiam ser feitos mais investimentos públicos para melhorar a 

qualidade da infraestrutura da escola local para não “enfraquecer a comunidade”. Também reconheceram que 

manter as escolas funcionando com classes multisseriadas ou bisseriadas não era a melhor opção de aprendizagem 

para os educandos, mas temiam pela segurança deles em função dos perigos da viagem no ônibus escolar até a 

sede do município e também pelos educandos ficar muito tempo circulando pelas estradas rurais e rodovias. Para 

o município de Porto Vitória, por dia, a média de tempo que os educandos permaneciam circulando em ônibus  

escolares era de uma a duas horas.    
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 Figura 14 - Foto da Escola Municipal Reynaldo Frederico Gaebler, Porto 

 Vitória/PR (2010) 

  Fonte: Pesquisa de campo (2010) 

Já em relação ao número absoluto de educandos matriculados, conforme a 

Tabela 20 a seguir, houve redução de 2008 para 2010, ao mesmo tempo em que o 

número de matriculados na única escola estadual localizada na área central do 

município, Colégio Estadual Casemiro de Abreu, sofreu também uma redução no 

período de 2008 para 2009, mas teve um ligeiro crescimento no ano de 2010, 

especialmente com um grande aumento de jovens matriculados no ensino médio em 

relação a 2000236.  

A questão da migração de jovens para outros municípios com a redução da 

população do campo tem sido objeto de muitas discussões nesse município, tanta na 

Câmara dos Vereadores como foi no processo de trabalho de elaboração do I Plano 

Municipal de Educação, em 2010. O argumento da falta de perspectiva de trabalho 

para justificar a não permanência do jovem no campo não foi considerado como sendo 

a principal causa da sua saída, pois a propriedade familiar rural tem conquistado 

ótimos resultados, em especial, em função de uma bacia leiteira bem organizada na 

forma de cooperativa, conforme informou a Secretaria de Agricultura de Porto Vitória 

no segundo semestre de 2010.  

236 A tendência à redução do número de educandos por razões populacionais, culturais e econômicas (migração 

para outros municípios) ficou mais acentuada recentemente, com 428 alunos nas escolas municipais e 432 alunos 

matriculados na escola estadual do município. Ou seja, uma redução de quase 10% na rede municipal e 12,6% do 

total de educandos na rede estadual, segundo a secretária de educação de Porto Vitória, no primeiro semestre de 

2015.
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Entretanto, durante os debates para a elaboração do I Plano Municipal de 

Educação, concluiu-se que havia “uma questão cultural” no centro de toda a 

motivação dessa migração dos jovens do município, tanto da área rural como da área 

urbana do município. Ou seja, a tendência à saída de muitos jovens para os grandes 

centros regionais e estaduais, primeiro para cursar ensino superior e depois para 

trabalhar em outro ramo de atividade ou numa de escala de produção agrícola maior 

do que da sua família, teria a ver com o despertar para outros interesses que estariam 

relacionados com a influência e o poder de sedução da propaganda na TV, no sonho 

de ser empresário do agronegócio, do agribusiness para o processamento industrial, 

em detrimento da polivalência da agricultura familiar mais voltada para o consumo de 

produtos in natura, em níveis local e regional e a divulgação do trabalho de outras 

profissões identificadas com um estilo de vida urbano, apresentado aos jovens como 

sendo “superior”, “mais civilizado” e “mais atraente” do que a vida na área rural.  

Cabe ressaltar que a valorização de um estilo de vida urbano, nessa 

microrregião, tem atraído muitos jovens para viver nas cidades maiores e também nas 

capitais, como pude constatar em conversa informal com os educandos e professores 

de duas turmas dos terceiros anos do ensino médio do único colégio estadual de Porto 

Vitória, no primeiro semestre de 2010 e, fez parte do trabalho de diagnóstico e 

sensibilização da comunidade escolar daquele colégio para participar da elaboração 

do I Plano Municipal de Educação237. 

Tabela 20 - Total de educandos matriculados nas escolas municipais e estadual de 
Porto Vitória/PR (2006 a 2010)238 

Ano 
Local de matrícula 

Total de educandos Matriculados nas escolas 
municipais* 

Matriculados na escola 
estadual* 

2006 524 508 1.032 

2007 524 477 1.001 

2008 513 524 1.037 

2009 498 491 989 

2010 473 494 967 

  Fonte: INEP/MEC (2012) 
* Foram incluídos os alunos matriculados na Educação Especial e/ou no EJA.

237 Nesse encontro, aproveitei a oportunidade e propus que eles dissessem qual a atividade profissional ou formação 

pretendiam cursar com o término do ensino médio, e a maioria absoluta afirmou que não querem trabalhar na 

agricultura nem permanecer no município após a conclusão da educação básica.   
238 INEP. Sistema de consulta a matricula do censo escolar (1997-2014). Brasília: MEC/INEP, 2015. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula. Acesso em: 15 out. 2015.  

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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Em relação à formação inicial dos professores das escolas municipais de Porto 

Vitória, de acordo com a Tabela 21 a seguir, a rede de ensino possuía o melhor quadro 

de profissionais dos municípios selecionados nesta pesquisa. Um resultado obtido em 

função também do apoio formal dos governos infranacionais que, desde 2001, 

permitiram o cumprimento do estágio obrigatório no horário de trabalho dos 

estagiários e dos professores contratados, a dispensa de algumas aulas para a 

realização de trabalhos universitários e o uso dos ônibus da prefeitura para o 

transporte escolar de estudantes do ensino médio e também do ensino superior, 

conforme as seguintes leis municipais disponíveis na Câmara de Vereadores e 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Vitória239. Além desses, o município dista 

15 km dos municípios de Porto União e União da Vitória e há mais de vinte e cinco 

anos possui acesso asfáltico para esse polo universitário. Em 2010, a maioria dos 

profissionais da educação, 25 dos 33 em efetivo exercício, possuía formação em 

nível de pós-graduação em 2010, sendo 80% servidores públicos concursados.  

Tabela 21 - Formação dos profissionais da educação municipal em efetivo exercício 
em Porto Vitória/PR (2006 e 2010) 

Formação inicial dos professores 
2006 2010 

Urbana Rural Urbana Rural 

Ensino Médio - - - - 

Magistério - - - - 

Graduação 20 2 8 

Pós Graduação 15 - 25 2 

Subtotal 35 2 33 2 

Total 37 35 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Porto Vitória/PR (2010)240 

Outro aspecto também significativo foi a evolução da transferência total de 

recursos financeiros federais para a educação municipal de Porto Vitória, com um 

crescimento total de 263,8%, no período de 2006 a 2010, sendo que no ano de 2006 

para 2007 houve um aumento de 26,2%, de 2007 para 2008 foi de 4,2%, de 2008 para 

239 Lei Municipal nº. 555 de 3 de abril de 2001, Lei Municipal nº. 609 de 29 de março de 2002, Lei Municipal nº. 

648 de 6 de maio de 2003, Lei Municipal nº. 684 de 10 de março de 2004, Lei Municipal nº. 712 de 4 de abril de 

2005 e Lei Municipal nº. 828 de 3 de abril de 2007.
240 Também estão incluídos, nessa tabela, três professores que atuaram como diretores das três escolas municipais 

na área urbana do município de Porto Vitória, no período de 2006 a 2010.  
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2009 foi de 42,5% e de 2009 para 2010 foi de 94%241. Além desses, houve também o 

aumento de 46,5% do apoio à alimentação escolar, 35,9% do apoio ao transporte 

escolar, 140% do Dinheiro Direto na escola e 1,13% do FUNDEB (vide o Apêndice C). 

Em termos de resultados oficiais de desempenho da rede municipal de ensino, 

segundo o INEP/MEC (2012), Porto Vitória obteve 5,1 (meta 4,8) de IDEB, em 2007, 

5,8 (meta 5,1) em 2009 e, em 2011, 4,5 (meta 5,5). É interessante destacar que o 

resultado considerado negativo, em 2011, foi explicado pela secretária municipal de 

educação e pelas diretoras das escolas municipais como sendo responsabilidade 

exclusiva do desempenho dos educandos de turmas das duas escolas urbanas 

avaliadas, que já apresentavam resultados negativos desde o início daquele ano 

letivo242.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 A maior parte do aumento da transferência de recursos financeiros do governo federal, em 2010, tem a ver com 

a transferência de R$ 278.985,66 para a reestruturação da rede física pública básica, o que representou 41,5% do 

valor total transferido naquele ano.   
242 Entrevista concedida em 3 de setembro de 2012, nas instalações da prefeitura municipal de Porto Vitória, 

Paraná.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS COLETADOS 

 

 

A apresentação da análise de dados coletados foi definida em blocos temáticos 

que reuniram o que há de mais significativo para refletir sobre a implantação e os 

resultados da Metodologia PEPE na construção coletiva de políticas públicas 

educacionais nos municípios selecionados, sendo eles: formalização legal da gestão 

democrática na educação básica, controle social dos conselhos de educação dos 

municípios, resultados do IDEB nos municípios selecionados e construção coletiva 

dos planos municipais de educação como exigência da recentralização e de 

procedimentos da democracia participativa. 

Na escolha desses blocos temáticos, observou-se o campo específico dos 

condicionantes e das práticas sociais relacionadas às políticas educacionais dos 

municípios, sendo realizado um procedimento de análise social numa perspectiva 

metodológica que estabeleceu relações possíveis entre as dimensões macro 

(globalização e imposição da AGEE, história recente do Brasil, política educacional do 

Governo Lula) e micro (política educacional dos municípios e as formas de recepção 

da chamada “democracia induzida” do MEC nas redes e nos sistemas de ensino e 

nas escolas públicas), identificando elementos que foram reflexos dessa dimensão 

macrossocial, bem como analisando dinâmicas muito específicas, forjadas em cada 

contexto, mas que não negaram totalmente os condicionantes e as orientações da 

AGEE assumidas parcialmente no Governo Lula. 

 
 

6.1 Formalização legal da gestão democrática na educação básica 

 
 

 No contexto da transição política incompleta no Brasil, houve um grande 

movimento nacional de entidades educacionais para a formalização legal da gestão 

democrática da educação básica, enquanto uma conquista para uma educação 

pública com qualidade social para todos os brasileiros, entendida como promotora da 

igualdade, da solidariedade e da justiça social (ESTEVÃO, 2013). Desse movimento, 

surgiram propostas significativas que foram parcialmente incorporadas à política 

educacional dos governos FHC e Lula, de acordo com as determinações da lei 

orgânica da educação nacional elaborada por alguns políticos e intelectuais em 1996.  
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Dentre as garantias formais enunciadas nessa nova legislação, mesmo com o 

abandono das propostas das entidades educacionais contidas no projeto Jorge Hage, 

destacava-se a democratização da gestão da educação básica consagrada, 

principalmente, como um princípio para a educação nacional no inciso VIII, do artigo 

3º, assim como uma orientação para a educação nacional nos artigos 14 e 15 da 

LDB/96: “participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola” e da “participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL, 2014a). Nos termos desta lei, também 

foram assegurados ao ensino público de educação básica “progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

de direito financeiro público”243. 

Entretanto, foi uma democratização que indicava abstratamente a participação 

social na escola, sendo que os municípios também poderiam ou não definir a forma 

de como efetivá-la nas redes e nos sistemas de ensino públicos. No uso da autonomia 

relativa dos governos infranacionais, pelos processos de “descentralização 

dependente” e municipalização, a luta contra o autoritarismo e o centralismo político 

“ganhou” uma parte da batalha, mas “perdeu” outra por não ter sido determinada 

objetivamente a forma de implantação dos mecanismos efetivos para essa 

democratização. Com isso, poderia acontecer a recentralização no nível municipal, 

fortalecendo o poder de mando ou até desresponsabilizando os dirigentes do governo 

nacional, sendo que os governos infranacionais estariam aparentemente sintonizados 

com os objetivos desse governo, mas com riscos significativos de uma formalização 

sem consequências para uma indução democrática e o “aprendizado em relação” de 

uma cultura política democrática. Também poderia consolidar o centralismo e o 

autoritarismo do governante infranacional, principalmente, para os casos de 

municípios com uma forte tradição de uma cultura autoritária, reafirmando o 

personalismo político desses e a prática do consentimento passivo da população no 

campo das políticas públicas. Ou, como aconteceu em momentos do trabalho de 

assessoria com o uso da Metodologia PEPE e, principalmente, em um dos municípios 

243 Na luta pela democratização da gestão da educação básica, o II Plano Nacional de Educação, Lei nº. 13.005,

de 25 de junho de 2014, com vigência por 10 anos, pretendeu-se por meio da Meta 19: “assegurar condições, no 

prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas p úblicas, prevendo recursos 

e apoio técnico da União para tanto” (BRASIL, 2014b). 
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selecionados nesta pesquisa, serem realizados trabalhos que fortalecessem a 

cidadania participativa, contribuindo diretamente para o empoderamento da 

comunidade escolar, com implicações definitivas para a construção de um projeto 

político democrático-participativo no município. 

  A tensão produzida entre as permanências das práticas autoritárias e 

centralizadoras nas redes e nos sistemas municipais de ensino e as novas 

possibilidades de participação com as proposições do projeto político democrático-

participativo produziram duas situações limites e contraditórias. De um lado, os 

municípios selecionados nesta pesquisa foram obrigados a reestruturarem a sua 

legislação municipal e a assumirem novos compromissos locais e nacionais para 

efetivar uma política pública com maior participação social. De outro, constituíram-se 

espaços públicos estratégicos para “abrir” o debate com toda a sociedade sobre quais 

eram e como implementar os mecanismos necessários para efetivar a nova política 

do governo nacional, que teve início no Governo FHC, como foram os casos de 

conselhos paritários e planos municipais de educação.  

Em relação aos três municípios selecionados, é possível afirmar que surgiram 

diferentes situações para implementar essa política municipal participativa na 

educação pública municipal. 

Uma das situações mais evidentes foi retardar o processo de reestruturação e 

atualização da legislação municipal de ensino nos municípios selecionados. Uma 

estratégia para a classe política ter tempo para avaliar os riscos e as possibilidades 

de perdas e ganhos políticos e financeiros, além de verificar se existiria alguma 

forma de ameaça e até punição legal pelo governo nacional ou pelo Ministério 

Público. Com isso, os planos municipais de educação, que deveriam ter sido 

aprovados a partir do I Plano Nacional de Educação, de acordo com o artigo 2º da 

Lei nº. 10.172/2001 (BRASIL, 2001), foram somente aprovados em 2010, no 

município de Porto Vitória e, em 2015, nos municípios de Matos Costa e Calmon. No 

caso destes últimos, a motivação maior foi o temor de haver perdas financeiras e 

não serem contemplados com as ações estabelecidas no PAR desses municípios, já 

que existia a obrigatoriedade de sua aprovação num prazo de um ano, segundo o 

artigo 8º da Lei nº. 13.005/2014 (BRASIL, 2014b). Outro “atraso” intencional foi na 

criação do Conselho Municipal de Educação de Porto Vitória, que poderia 

representar uma ameaça e também uma preocupação em termos do aumento de 

responsabilidades para normatizar e fiscalizar a rede municipal de ensino, o que 

também  era   justificado  pelo  fato  de  não  existir  um  sistema  próprio  de  ensino,
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mantendo a tradição de seguir às orientações do Conselho Estadual de Educação do 

Paraná e às determinações da Secretaria Estadual de Educação, por meio do 

contato permanente com o Núcleo de Educação Regional de União da Vitória, 

distinguindo, dentre as orientações, aquelas que eram as mais convenientes para o 

município244.  

Outra reação significativa para implementar essa política municipal 

participativa, mesmo com relativo atraso na aprovação de leis que formalizavam a 

gestão democrática da educação básica, foi a possibilidade de estabelecimento de 

diálogo dos governos infranacionais com diferentes profissionais e organizações da 

sociedade civil, especialmente, professores universitários, especialistas e técnicos em 

educação e educadores de entidades de assessoria educacional. Nesses diálogos, 

existiram diferentes propostas que poderiam estar em total sintonia com os objetivos 

da AGEE, como foi o caso do Instituto Airton Sena, que passou a exercer uma grande 

influência nas políticas educacionais dos governos subnacionais e infranacionais e 

mais diretamente nas escolas públicas do país, ainda no Governo FHC, com apoios 

materiais e financeiros de empresários brasileiros e investidores estrangeiros no Brasil 

(PERONI, 2003; SHIROMA, 2011). Outras propostas surgiram de uma tradição 

democrática que, aproveitando-se das brechas legais e das experiências acumuladas 

de implementação dos procedimentos da democracia participativa como tinha 

acontecido nos municípios de Chapecó/SC, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS e 

São Paulo/SP e, de práticas formativas da EP no Brasil, buscavam o 

empoderamento das comunidades escolares, o aprendizado da cultura democrática 

e a construção coletiva de uma política educacional democrática voltada para o 

atingimento da qualidade social na educação. Ao aceitar esse diálogo para a criação 

e o aperfeiçoamento de instrumentos de gestão  educacional,  por  meio  de  práticas

244 Em resposta ao questionário de pesquisa, a secretária municipal de educação de Porto Vitória afirmou que “O 

município ainda não está preparado fisicamente e financeiramente para manter um sistema próprio de ensino”. 

Essa situação é comum a quase todos os municípios localizados no sul do Paraná, que estão próximos aos 

municípios onde foi realizada esta pesquisa. Os prefeitos e as secretárias municipais de educação desses municípios 

afirmaram que não criariam um sistema próprio de ensino em função de não ter condições financeiras para assumir 

novos gastos e não ter uma equipe de trabalho capaz de realizar o suporte pedagógico às escolas municipais. O 

interessante é que esses argumentos não condizem com os fatos e a realidade, uma vez que não há novos gastos 

com a criação de um sistema próprio de ensino e algumas secretarias já possuem uma equipe formada de 

especialistas e também pode contratar mais profissionais para constitui-la. Cabe ressaltar que os estados não 

transferem recursos financeiros para a manutenção e o investimento na educação municipal, a não ser para o 

pagamento do transporte escolar feito para os educandos das escolas estaduais sob a responsabilidade do 

município. Assim, o que está em causa, na verdade, é muito mais a manutenção de uma tradição política para 

manter a aliança entre as diferentes prefeituras da região com o governo subnacional.  
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formativas de organizações constituídas com os princípios e os objetivos da 

democracia participativa, como foi o caso do Instituto Ágora, houve uma aproximação 

inédita e intensa entre educadores comprometidos com o projeto político democrático-

participativo e a comunidade escolar em geral, com interferências problematizadoras 

nas estruturas partidária e governamental e também na própria cultura política local.  

Como desdobramento da autonomia relativa desses governos infranacionais, 

segundo interesses e demandas específicas, no período de realização das 

assessorias e desta pesquisa, o processo de democratização da educação básica 

pública indicou procedimentos que foram sendo assumidos parcialmente, 

integralmente ou até “deixados de lado” pelas escolas, pelas redes e pelos sistemas 

de ensino dos municípios pesquisados245, com ritmos e motivações das mais diversas, 

destacando-se: escolha do diretor das escolas públicas dos municípios selecionados 

e participação da comunidade escolar no campo da política educacional nos 

municípios selecionados. 

6.1.1 Escolha do diretor das escolas públicas dos municípios selecionados 

Na legislação dos três municípios selecionados, a escolha do diretor estava 

prevista para acontecer a partir de procedimentos e critérios bem definidos, sendo 

que encontrei três possibilidades bem distintas: a realização ou não da eleição 

segundo a vontade do governante, a livre nomeação pelo prefeito e a eleição direta 

com a participação da comunidade escolar. 

Para o caso do município de Matos Costa, em Santa Catarina, a Lei Municipal 

nº. 1.434/2006, que criou o sistema municipal de ensino, determinou que a escolha do 

245 Um exemplo significativo do “deixar de lado” enquanto uma expressão usada na política educacional para 

designar algo que deve ficar em stand-by foi a definição e a organização da implantação de conselhos escolares 

em escolas públicas dos municípios assessorados e selecionados. As secretárias municipais de educação optaram 

pela sua criação por meio de lei municipal específica ou resoluções dos conselhos municipais de educação, em 

função do compromisso assumido no PAR/MEC, mas não aceitavam a ideia de haver mais uma entidade 

participando da gestão da escola além da APP, pois existia uma clara divisão, na maioria das escolas municipais  

selecionadas, que os assuntos pedagógicos estavam a cargo dos profissionais da educação e da direção , e os 

assuntos administrativos e contábeis eram tratados pela direção das escolas com a APP. No caso das APPs de Porto 

Vitória, verifiquei uma atuação que também privilegiou a dimensão pedagógica pelo acompanhamento dos  pais 

ou responsáveis em relação às atividades escolares, por meio de discussões sobre os resultados dos educandos , a 

organização de diferentes atividades e problemas escolares, conforme registros do livro de atas das quatro APPs 

analisadas.   
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diretor deveria acontecer por meio de eleição direta ou por vontade exclusiva do 

prefeito municipal, representando uma extrema insegurança jurídica passível de 

questionamento legal: “Art. 16 - a escolha do diretor das unidades escolares será feita 

por livre nomeação do poder executivo municipal e/ou eleição direta por toda a 

comunidade escolar”, sendo que a condução do processo eleitoral deveria ser feita 

pela Secretaria Municipal de Educação de acordo como parágrafo 2º, inciso IV dessa 

lei: “A eleição deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Educação, sendo o 

resultado final homologado pelo chefe do Poder Executivo Municipal”. Essa orientação 

permitiu ao prefeito não realizar eleições nem consulta à comunidade e determinar 

quem seria o diretor da maior e única escola, a Escola Municipal Ana Maria, localizada 

na área central do município. De acordo com o prefeito desse município: “A gente 

escolhe a diretora, pois fica mais fácil e mais rápido. Evita confusão”246.   

 Contrariamente às disposições do texto legal e aos argumentos do prefeito de 

Matos Costa, a maioria dos entrevistados e dos que responderam aos questionários 

de pesquisa foram favoráveis à escolha por meio de eleição direta ou consulta à 

comunidade escolar para a função de direção dessa escola: 85% dos professores 

apoiam a implantação de eleições e 15% não responderam247; eram favoráveis os 

presidentes das APPs, a pedagoga da Secretaria Municipal de Educação, a 

presidenta do Conselho Municipal de Educação de Matos Costa, as especialistas que 

atuavam na Secretaria de Educação (fonoaudióloga, nutricionista) e em torno de 70% 

dos pais ou responsáveis248. Entretanto, a vontade dessa maioria não se direcionava 

para uma ação política organizada reivindicatória para acontecer a mudança do texto 

legal e a realização de eleições diretas, apesar de inúmeros esclarecimentos e 

debates realizados pela equipe do Instituto Ágora sobre o tema, nesse município.  

 Em Calmon, as normas de gestão democrática foram definidas no artigo 9º da 

Lei Complementar nº. 20/2005, que garantiu, dentre outras coisas, a afirmação da 

participação da comunidade na política educacional e a criação do conselho escolar 

para as escolas com mais de 100 educandos, segundo o que foi regulamentado na 

Resolução nº. 3/2008. Entretanto, no artigo 46 desse mesmo texto legal, ficou também 

                                                 
246 Segundo o Perfil dos Estados e Municípios Brasileiros do IBGE - 2014, 74,4% dos municípios brasileiros, 

isto é, 4.146, utilizavam-se da indicação política para a escolha de diretores das escolas da rede municipal, sendo 

que para os municípios com menos de 5 mil habitantes esse percentual era maior (IBGE, 2014).  
247 No município de Matos Costa, 20 dos 27 professores existentes responderam aos questionários de pesquisa, ou 

seja, 75% do total. 
248 Em Matos Costa, 90 de 300 pais ou responsáveis responderam aos questionários de pesquisa, ou seja, 30% do 

total. 
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definida que a escolha do diretor era por meio da livre nomeação do prefeito municipal, 

sendo considerado um “cargo de confiança” e conhecido por ser exercido pelos 

profissionais indicados pelos partidos da coligação de governos. Essa prerrogativa foi 

utilizada de forma muito evidente, no período de assessoria e pesquisa, para as 

formas mais usuais de clientelismo educacional, além da maioria das diretoras não 

terem o respaldo da comunidade escolar nem a qualificação técnica para o exercício 

do cargo de direção. A exigência principal para o exercício do cargo era, antes de 

tudo, obedecer às determinações da Secretaria Municipal de Educação e, por 

extensão, ao prefeito municipal. Segundo o prefeito desse município (2009-2012), “A 

direção é a gente que indica. Eleição seria até justo e na coligação foi acertada uma 

secretaria para cada partido. Houve trocas de secretários. Na educação municipal, 

foram trocados quatro vezes de secretário”249. 

Além dessa prática de escolha do diretor, segundo a secretária de educação 

do município de Calmon e também discutido pelos membros do Instituto Ágora 

durante o trabalho de assessoria educacional, no período de 2001 a 2008, a escolha 

dos professores para trabalhar nas escolas municipais acontecia no gabinete do 

prefeito: “De 2001 a 2008, a maioria dos professores eram convidados para atuar nas 

escolas pelo prefeito, a não ser os efetivos”. A avaliação da prática de “escolha de 

gabinete” teve respostas diversas às perguntas da pesquisa feitas à comunidade 

escolar, diferindo bastante da situação de Matos Costa na qual a maioria defendeu a 

eleição direta ou a consulta a comunidade, apesar de não haver mobilização para 

mudar a lei vigente.  

No município de Calmon, em relação à escolha da direção, as diretoras das 

escolas municipais, a partir da pergunta de pesquisa sobre “Como avalia o processo 

de escolha do diretor da escola municipal”, responderam que “apoiam a implantação 

das eleições” (50%) e o restante não respondeu. A pedagoga da Secretaria Municipal 

de Educação também defendeu a eleição para a escolha do diretor, mas com um 

destaque muito importante: “A escolha é feita por política partidária. Porém, seria 

melhor uma eleição mais democrática, traria mais resultados”. Os resultados, segundo 

o que foi perguntado posteriormente, estavam relacionados com a maior participação 

da comunidade escolar para “lutar pelos interesses da escola”, com uma mudança de 

atitude em relação às imposições da Secretaria e do próprio governante. Da parte dos 

                                                 
249 Entrevista realizada na prefeitura municipal de Calmon, em 20 de outubro de 2012, em Santa Catarina. 
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professores, 50% “apoiam a implantação das eleições”, 20% afirmaram ser contrário 

e 30% não responderam, como foi explicitado claramente tal posicionamento nos 

momentos coletivos de formação continuada e na construção coletiva dos 

instrumentos de gestão do sistema municipal de ensino durante o trabalho de 

assessoria do Instituto Ágora no período do governo municipal nos anos de 2009 e 

2010. Para os pais ou responsáveis, o posicionamento foi distinto dos outros 

municípios: 20% dos que responderam aos questionários foram favoráveis às eleições 

para a escolha do diretor, 60% foram contrários e 20% não responderam250. O 

posicionamento contrário da maioria dos pais ou responsáveis do município de 

Calmon para a escolha do diretor por meio de eleições, nas quatro escolas municipais, 

refletiu dois aspectos significativos da cultura política local, traduzida pelo domínio de 

oito anos de um governo personalista e autoritário e mais dois anos de um governo 

com uma herança administrativa desorganizada e comprometida com dívidas e 

processos judiciais.  

O primeiro aspecto tem a ver com a hegemonia da estadania em lugar da 

cidadania, o que não poderia ser entendido como total ausência de participação em 

atividades sociais da comunidade escolar, uma vez que desde a criação desse 

município houve uma intensa mobilização e uma presença significativa da população 

em festas religiosas e cívicas e eventos escolares251, ao mesmo tempo em que a 

maioria dos profissionais da educação tem atuado regularmente em entidades 

religiosas e assistenciais municipais. Ou seja, há uma tradição cultural que tem 

mobilizado as pessoas para se reunirem e trabalharem em festas e eventos culturais 

e beneficentes, mas que raramente direcionou a sua participação em atividades que 

poderiam envolver diretamente debates e provocar demandas para o campo das 

políticas públicas em diferentes níveis de governo. Esse traço da cultura política local 

fez com que o governo infranacional fosse considerado como aquele que deveria 

definir e dirigir o município com a ajuda da comunidade, que precisaria ter extrema 

tolerância para aguardar o atendimento de suas demandas, o que também estava 

                                                 
250 No município de Calmon, 160 de 480 pais ou responsáveis responderam, cerca de 30%. 
251 O comentário do presidente da Escola Municipal Victor Adami, em Calmon sobre a participação dos pais ou 

responsáveis na escola reforçou essa afirmação: “Nas reuniões é muito pouca. Mas, nas atividades recreativas é 

muito grande”. 
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associado à manipulação política e à falta de recursos financeiros por parte do 

governo infranacional252.  

A existência da estadania reforçou a ideia de que a realização de eleições para 

a direção da escola poderia desenvolver inúmeros conflitos na própria escola e “a 

Secretaria Municipal de Educação poderia deixar de atender às reivindicações e às 

necessidades da própria escola”, de acordo com a opinião de um grupo de quarenta 

pais ou responsáveis, ou seja, 10% dos que responderam aos questionários de 

pesquisa. Essa afirmação também foi reveladora da forte presença da “política dos 

políticos” em detrimento da “política dos cidadãos” no campo da política educacional 

desse município.  

Diferentemente, o segundo aspecto foi mais representativo em relação aos 

avanços da democratização da gestão da educação que se deu a partir do trabalho 

de assessoria com a Metodologia PEPE, no qual houve a defesa pública dos pais ou 

responsáveis pela melhoria das condições de funcionamento e de trabalho para todos 

os profissionais envolvidos e também dos resultados da escola pública municipal, 

associando essas melhorias ao trabalho do professor e do diretor enquanto um gestor, 

que precisaria contar com o apoio da comunidade por meio de um diálogo franco, 

direto e transparente e a “maior rapidez” no atendimento das demandas das 

comunidades escolares pela própria Secretaria de Educação. O estabelecimento de 

relações entre o que acontecia na escola, a situação econômica do município e do 

país e a política educacional municipal com as ações do MEC, no Governo Lula, foi 

sendo explicitado por eles no processo formativo, comparando o que “existia antes”, 

o que mudou com a nova política educacional do município e o que poderiam fazer 

para a conquista plena de uma educação com qualidade social.  

                                                 
252 Uma das estratégias usadas pelo governo municipal personalista de Calmon para fortalecer o centralismo 

político e limitar a autonomia das escolas municipais foi não apoiar o funcionamento e as ações das APPs das 

escolas municipais. Como exemplo, houve o problema da prestação de contas de umas delas que levou o município 

a deixar de receber a transferência de recursos financeiros do PDDE/FNDE, nos anos de 2006, 2007 e 2008, sendo 

somente resolvido em 2009. Segundo a presidente da APP da Escola Municipal João Carneiro sobre como a 

secretária de educação reagia às ações das APPs: “Essas decisões eram aceitas pelo grupo da APP. Mas a secretária 

de educação da época não aceitava a maioria das decisões. A diretoria queria fazer promoções, mas era impedida 

porque poderia parecer que a prefeitura não tinha dinheiro”. Outra estratégia manipuladora desse governo junto 

aos profissionais da educação era a definição do local de trabalho deles que, a depender da vontade do governante, 

poderia designar um profissional para lugares próximos ou distantes da sua moradia no município como forma de 

retribuição ou punição, em função de questões partidárias ou estritamente pessoais. Conforme o artigo 10 da Lei 

Municipal nº. 508/2007, que criou o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de 

Calmon, “Os profissionais da educação serão lotados na Secretaria Municipal de Educação ou na unidade escolar, 

conforme o quadro lotacional do sistema municipal de ensino, de acordo com a ordem de classificação em concurso 

público”, sendo que tal determinação praticamente não cumprida nesse município. 
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No município de Porto Vitória, a gestão democrática estava definida nos termos 

do artigo 6º, no inciso II, da Lei Municipal nº. 673/03, enquanto um princípio para o 

ensino fundamental que consagrou a realização de eleição para a direção da escola 

no parágrafo 2º, do artigo 21 dessa lei, sendo disciplinada pelo Decreto nº. 42, de 2 

de outubro de 2006. As eleições para diretor das três escolas municipais eram 

consideradas como uma prática legítima e aguardadas pela comunidade escolar, 

sendo que todas as diretoras afirmaram que “era um processo democrático”, as 

pedagogas das escolas consideravam “legítimas, mas não havia a participação de 

todos” e 85% dos pais ou responsáveis concordavam e apoiavam a realização delas 

e 15% deixaram de responder à pergunta do questionário de pesquisa253.   

A experiência de participação social na gestão das escolas contribuiu para o 

trabalho do Instituto Ágora na construção coletiva de instrumentos de gestão uma vez 

que havia a adoção de alguns procedimentos da democracia participativa na 

educação pública como parte da cultura política local, mesmo sem existir um processo 

formativo mais sistemático de “aprendizado em relação” desenvolvido por uma 

instituição de “fora”. Um exemplo bastante significativo de formalização da gestão 

democrática e adoção de procedimentos da democracia participativa foi o debate e a 

aprovação, em 2010, do Plano Diretor de Porto Vitória, conforme a Lei Municipal nº. 

1.120/2011 que, mesmo sendo restrito a alguns segmentos da sociedade e feito de 

forma aligeirada, representou um avanço significativo para a “mobilização comunitária 

com a criação de instância de participação dos segmentos”. Uma explicitação de uma 

concepção de democracia participativa pela primeira vez na legislação do município: 

“Art. 9º - Democracia participativa deve ser compreendida como a corresponsabilidade 

dos diferentes grupos sociais nos processos de tomada de decisão com iguais 

oportunidades de acesso e domínio das informações pertinentes”. Outro destaque foi 

a valorização e o reconhecimento da participação popular consagrada no artigo 29 

dessa lei: “A participação popular em todo o processo de planejamento e gestão 

deverá garantir a definição de objetivos compartilhados pelos sujeitos sociais 

envolvidos, requerendo a criação de espaços de oportunidades de diálogo em iguais 

condições”.  

A formalização legal da gestão democrática, na esteira das orientações da 

LDB/96 (BRASIL, 2014a), foi aprofundada com a exigência da realização do PAR 

                                                 
253 Em Porto Vitória, 142 de 426 pais ou responsáveis, cerca de 30% responderam ao questionário de pesquis a. 
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pelos municípios selecionados nesta pesquisa, a partir de 2008, que assumiram, 

assinando o “Compromisso Todos pela Educação”, cumprirem as metas 

estabelecidas e, dentre elas, a efetivação de uma gestão democrática da educação 

básica. Cabe ressaltar que a elaboração e o monitoramento do PAR nesses 

municípios não corresponderam totalmente ao que foi orientado pelo MEC, ou seja, 

muitas respostas às questões eram dadas com o único objetivo de estar em condições 

de receber recursos financeiros ou para “não serem punidos pelo MEC”, como muitos 

diziam, não sendo exatamente verdadeiro o que era respondido. Tal situação no 

campo da gestão da política educacional reafirmou a tradição brasileira de fazer 

constar em lei, mas não ser necessariamente considerado e efetivado, o que 

contribuiu, também, para dar diferentes sentidos à democratização da gestão da 

escola e das redes e sistemas de ensino: de um lado, o descumprimento da legislação 

nacional e infranacional e a limitada mobilização social para a efetivação dos Direitos 

sociais e, de outro, a efetiva participação em processos decisórios de empoderamento 

social pelo aprendizado dos procedimentos da democracia participativa com 

significativos avanços na compreensão do funcionamento do Estado e do direito a 

uma educação pública com qualidade social.  

6.1.2 Participação da comunidade escolar no campo da política educacional nos 

municípios selecionados 

A participação da comunidade escolar tem sido um dos principais temas no 

debate sobre a gestão democrática da educação básica no Brasil, como apontaram 

vários autores (BORDENAVE, 1994; MOREIRA, 2001, 2005, 2011; PAULINO, 2009). 

Uma participação que foi compelida para acontecer no interior das escolas pela 

definição da nova lei orgânica da educação nacional, ainda no Governo FHC, 

favorecendo a ampliação da participação da comunidade escolar em processos 

decisórios, ao mesmo tempo em que aprofundou o formalismo legal que se 

confrontava com a dinâmica específica da comunidade escolar de municípios de 

pequeno porte e eminentemente rurais, como aconteceu nos municípios selecionados 

nesta pesquisa. 

Muitos desses municípios estavam imersos numa cultura política autoritária que 

centralizava o poder de decisão na figura de governantes e de outras pessoas 
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consideradas autoridades, produzindo situações verdadeiramente dramáticas para a 

compreensão pela comunidade escolar, pelo menos em parte, dos avanços e dos 

retrocessos da legislação educacional após a aprovação da LDB/96 (BRASIL, 2014a), 

bem como para o comparecimento e a participação delas em espaços públicos. Os 

avanços provocados pela nova legislação educacional, aprovada em nível nacional 

como infranacional, eram totalmente desconhecidos por 70% de todos os pais ou 

responsáveis pelos educandos das escolas dos municípios selecionados, justificando 

a sua presença regular na escola para o acompanhamento do filho/dependente nas 

atividades escolares e não por reivindicar permanentemente a melhoria da qualidade 

social da educação pública a partir do que preconizava a legislação vigente.  

Durante o segundo mandato do Governo Lula (2007-2010) por meio da 

chamada política de indução democrática do MEC, nos limites da autonomia relativa 

do processo de descentralização político-administrativa após a CF/88 (BRASIL, 2014), 

a participação da comunidade escolar foi assumida de formas diversas nos três 

municípios selecionados, destacando-se a participação consentida e a participação 

democrática.  

Na participação consentida havia a imposição da vontade de alguns sobre a 

maioria das pessoas, que se aproximava muito do autoritarismo tecnicista da “política 

dos técnicos”, enquanto detentores de uma espécie de “verdade inquestionável” para 

ser comunicada aos “leigos”. O sentido desse consentimento passivo se traduzi ria no 

acatamento ou o não questionamento da determinação por aqueles considerados 

hierarquicamente inferiores, sem discutir e decidir coletivamente o seu conteúdo, 

como era comum também entre os sobreviventes funcionais das prefeituras, o que 

representaria a desqualificação de qualquer forma de posicionamento contrário às 

orientações políticas, técnicas e jurídicas dos especialistas e das autoridades como 

sendo uma clara expressão do elitismo na participação, mas que exigia a presença 

física de todos e a demonstração de aceitação do que era comunicado, como foi citado 

em entrevistas e questionários de pesquisa: “A direção procura saber o que está 

precisando e comunica as decisões” (presidenta da APP da Escola Municipal CEMEI 

Victor Adami de Calmon); “Em função de ser uma maioria de pessoas pobres, havia 

pouca iniciativa por falta de conhecimento” (prefeito de Matos Costa); acompanhar 

as ações na escola (60% dos professores das escolas municipais de Matos Costa); 

“Não vejo muito interesse por parte dos pais. Jogaram mais a responsabilidade para 

a  prefeitura.  Não  há  trabalho  voluntário,  pois  aqui  ninguém  faz  nada  se não for 
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remunerado. Não é diferente da sede para o assentamento” (prefeito de Calmon, 

2009-2012); estão sempre prontos para ajudar (duas diretoras de escolas municipais 

de Calmon comentando a participação dos pais ou responsáveis na escola); 

“Nenhuma solicitação para a Secretaria Municipal de Educação” (presidente da APP 

da Escola Municipal João Carneiro sobre se há ou não demandas dos pais ou 

responsáveis para a escola e à Secretaria Municipal de Educação de Calmon); “O 

pessoal mais acata. Não fala muito e não dá opinião. E muitos comentam depois da 

reunião que deveriam ter falado algo na reunião e não falou” (comentário feito pelo 

presidente da APP da Escola Municipal São Francisco em Matos Costa) e “É uma 

participação muito boa. Eles têm interesse em ajudar. Não há reivindicações nem 

propostas. O que a gente propõe eles aceitam sem questionar” (comentário do 

presidente da APP da Escola Municipal João Carneiro, em Calmon, sobre a relação 

dele com o restante dos pais ou responsáveis)254.  

Nessa forma de participação, predominante na política educacional dos 

municípios de Matos Costa e Calmon, os depoimentos acima indicaram que o 

exercício do poder de falar, debater e decidir era substitutído pela prática de 

desqualificar a opinião do outro, a exemplo das expressões “pobres”, “falta de 

conhecimento” e “ninguém faz mais nada”. Uma desqualificação que justificaria a 

inércia e a submissão dos “subordinados hierarquicamente” às determinações da 

autoridade que sabia o que precisava ser feito: “o pessoal mais acata”, “o que a gente 

propõe eles aceitam”, “não falam muito” e “não há reivindicações nem propostas”. 

Entretanto, por meio de contato direto com os membros da comunidade escolar nos 

trabalhos de assessoria, tanto na convivência informal como pelo conteúdo das 

respostas aos questionários e aos comentários durante as entrevistas, tal afirmação 

não pode ser considerada totalmente verdadeira, uma vez que identifiquei inúmeras 

propostas e reivindicações nos três municípios selecionados: eleição direta para 

254 Um exemplo de participação consentida foi a elaboração do I Plano Municipal de Educação de Calmon, criado 

pela Lei Municipal nº. 761, de 15 de junho de 2015, que definiu na Meta 12, do anexo dessa lei, a formalização da 

gestão democrática em 13 estratégias, fazendo menção à implantação de conselho escolar, à descentralização da 

política educacional, à eleição de diretores, à participação social em processos decisórios, à construção da 

autonomia das escolas municipais entre outros. Considerando o centralismo político da tradição personalista dos 

governos infranacionais desse município e o pouco avanço da cultura democrática local nos últimos dez anos, o 

processo de elaboração desse documento não foi resultante de práticas formativas, mas sim da urgência  de 

aprovação por ser uma determinação legal para a recentralização da política educacional do país. Como já 

aconteceram em outros municípios, o texto definido, que não foi discutido adequadamente, dificilmente será 

assumido pela comunidade escolar, mas poderá ser utilizado de acordo com a vontade política do governante. 

Disponível em: http://www.calmon.sc.gov.br/uploads/952/arquivos/555930_Lei_Ordinaria _N_761_de_15_de_ 

Junho_2015.pdf. Acesso em: 15/09/2015.  

http://www.calmon.sc.gov.br/uploads/952/arquivos/555930_Lei_Ordinaria%20_N_761_de_15_de_%20Junho_2015.pdf
http://www.calmon.sc.gov.br/uploads/952/arquivos/555930_Lei_Ordinaria%20_N_761_de_15_de_%20Junho_2015.pdf
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diretor de escola; maior transparência na aplicação dos recursos financeiros pela 

administração municipal; melhorias dos salários de todos os profissionais que 

atuavam na educação municipal; elaboração de programas de formação continuada 

para os profissionais da educação; maior apoio aos profissionais da educação; 

aumentar a quantidade de visita da equipe da Secretaria de Educação às escolas 

municipais; colocar atendentes ou inspetores para circular nos ônibus escolares; 

realizar melhorias das condições de funcionamento dos ônibus escolares; não 

realização da nucleação ou bisseriação em escolas rurais; contratação de equipe 

interdisciplinar para atuar na Secretaria Municipal de Educação; ampliação da carga 

dos considerados especialistas (fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista); construção, 

ampliação e reformas dos prédios escolares entre outras. O que estava em causa não 

era a ausência de propostas da parte da comunidade escolar, mas, principalmente, o 

temor em defendê-las publicamente pela falta de experiência em expressar a sua 

própria palavra, “pronunciar o mundo”, como afirmou Freire (1997a).  

A segunda forma foi a participação democrática identificada como resultante 

dos processos formativos organizados pelo Instituto Ágora nos municípios 

selecionados e considerada como uma forma qualitativamente diferenciada, na qual 

há uma assunção gradual da palavra refletida e expressada publicamente pela 

comunidade escolar, no campo da política educacional. Essa forma de participação 

foi identificada com alguns procedimentos da democracia participativa, evidenciando 

que muitos participantes dos trabalhos formativos e dos momentos coletivos 

assumiram a condição de sujeitos para contribuir, persuadir e exigir que essa política 

produzisse a qualidade social da educação. 

Em relação aos municípios de Matos e Calmon destaco alguns momentos e 

trabalhos que evidenciaram mudanças na forma de atuação da comunidade escolar 

a partir da aplicação parcial da Metodologia PEPE, mantendo uma forte tensão entre 

às determinações dos representantes da “política dos políticos” e às diferentes 

manifestações dos membros do Instituto Ágora na defesa da “política dos cidadãos”.  

Para o caso do município de Matos Costa, foram representativos dois 

acontecimentos que expressaram uma participação democrática da comunidade 

escolar, nos quais o Instituto foi responsável direto pela preparação e coordenação 

desses eventos, que estavam voltados para a definição de compromissos coletivos 

para a política educacional do município: o I Seminário Municipal de Educação, com 
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seis meses de articulação, negociação política e institucional e encontros 

preparatórios com a comunidade escolar, realizado em agosto de 2007, que contou 

com a participação de profissionais da educação, representantes do poder 

legislativo, presidentes de todos os conselhos paritários, representante da EPAGRI 

(Empresa de Assessoria aos Pequenos Agricultores do Estado de Santa Catarina), 

clubes de mães, líderes religiosos, presidentes das APPs das escolas municipais e 

professores universitários e, segundo, o II Seminário Municipal de Educação de 

Matos Costa, com quatro meses também de reuniões preparatórias, realizado em 

julho de 2008, que contou somente com os profissionais da educação, o prefeito 

municipal, a assessoria do Instituto Ágora e a secretária municipal de educação.  

O I Seminário Municipal deixou marcas significativas naqueles que 

participaram, uma vez que houve um intenso debate sobre a política do MEC e a 

explicitação das possibilidades de autonomia dos municípios para a criação de seu 

projeto educacional nos limites da lei. Após o evento, a Secretaria Municipal de 

Educação realizou reuniões internas para verificar se o município estava atendendo 

às exigências do MEC e se estavam cumprindo o que a legislação nacional de ensino 

determinava. Para os representantes da comunidade escolar que estavam presentes, 

houve uma avaliação positiva pela participação e pelos esclarecimentos de inúmeras 

questões que envolveram diretamente a política educacional, conforme respostas 

dadas aos questionários de pesquisa posteriormente: “Foi uma oportunidade para 

entender melhor o que acontecia no país” (presidente da APP da Escola Municipal 

Ana Maria); “A participação foi muito boa. Todo mundo pôde falar e ouvir nos 

pequenos grupos de trabalho e também na plenária do seminário” (presidente da APP 

da Escola Municipal São Francisco) e “Esse evento esclareceu muita coisa. Vamos 

pensar o que fazer nas próximas reuniões do Conselho” (presidente do Conselho 

Municipal de Educação de Matos Costa). Em relação aos professores municipais, 

passaram a criticar duramente o argumento da administração municipal da “falta de 

recursos financeiros” para desenvolver várias ações no campo da política educacional 

municipal, por entenderem que existiam várias ações que não dependeriam de um 

grande volume de recursos para melhorar os resultados da educação pública 

municipal, ao mesmo tempo que se exigia maior transparência na aplicação dos 

recursos financeiros da educação, expressando uma percepção clara de que o 

Conselho do FUNDEB e a Câmara de Vereadores não exerciam adequadamente a 

fiscalização definida nos termos da lei.   
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Nas reuniões seguintes entre direção, professores e membros da Secretaria 

Municipal de Educação, a discussão sobre a construção do projeto educacional do 

município de Matos Costa levou ao debate sobre a autonomia da própria escola 

municipal, que poderia ter a sua proposta definida no PPP, contando com o apoio da 

APP255 e do conselho escolar desde que fossem observadas às diretrizes da 

Secretaria Municipal de Educação. Segundo 50% dos professores municipais que 

responderam ao questionário de pesquisa, existiriam condições e capacidade para a 

conquista da autonomia das escolas municipais, sendo que outros 50% afirmaram que 

não existiriam essas condições em função da falta de recursos financeiros e da 

mobilização da comunidade acontecer somente para a realização de festas e eventos 

cívicos e não para exigir melhores condições de funcionamento da escola pública e 

melhores resultados de aprendizagem dos educandos das escolas municipais. 

O debate apontou duas compreensões bem distintas sobre o que seria a 

autonomia da escola pública municipal, considerando que a escolha da direção da 

escola era feita pelo prefeito municipal, havendo o predomínio da forma de 

participação consentida e poucos momentos para a explicitação pública das 

reivindicações da comunidade escolar ao chefe do poder executivo. A primeira 

compreensão de autonomia equivale a uma conquista da própria comunidade escolar, 

como afirmou Sousa (2012), o que não existiu efetivamente nesse município, em 

função de que poder de decisão das escolas estava restrito à aplicação de recursos 

financeiros do PDDE e a realização de promoções para conseguir mais recursos 

financeiros para algumas aquisições de material didático e material permanente para 

o trabalho do professor e para a manutenção da escola. No livro de atas das escolas

municipais pesquisadas e nas respostas dos questionários dos professores e dos 

pais ou responsáveis nesse município, ficou evidente que muito raramente havia 

debate coletivo que contemplasse quaisquer discussões de natureza pedagógica, 

valorizando  os  meios  e  os desafios para o aprendizado escolar dos educandos, ou 

255 Na atuação das quatro APPs pesquisadas das escolas municipais houve muitas semelhanças entre elas, como 

pude constatar em entrevistas com os seus presidentes, pelas respostas dos pais ou responsáveis das escolas 

municipais e pela leitura do livro de atas de cada uma, no período de 2006 a 2010. De uma forma geral, as APPs 

tiveram como principais ações nas escolas municipais a contribuição para a organização de eventos com doações 

materiais e financeiras, o desenvolvimento de atividades voluntárias para a manutenção mensal das escolas 

municipais pelos pais ou responsáveis, como foi registrado na folha 12 do livro de atas da Escola Municipal Tia 

Emília, em Matos Costa, em 12/12/2008, e a aquisição de materiais e equipamentos: “no período de férias, os pais 

ou responsáveis limpam a escola e a caixa d’água e cortam o mato que cresce em torno da escola” (presidente da 

APP da Escola Municipal São Francisco, Matos Costa); por meio da compra de materiais didáticos (40% dos 

professores de Matos Costa que responderam aos questionários) e apenas em algumas promoções (30% dos 

professores de Matos Costa que responderam aos questionários). 



262 

que envolvesse diretamente a discussão da política educacional para efetivar um 

processo coletivo de luta pela construção participativa de um projeto educacional. A 

segunda compreensão está identificada com a autonomia consentida na qual a 

comunidade escolar responderia ao “chamado” ou à “convocação” da secretária 

municipal de educação ou da direção, para que todos estivessem presentes para ouvir 

e reconhecer o que já estava previamente definido (MOREIRA, 2001). Em relação aos 

temas pedagógicos, no caso desse município, foram somente identificadas reuniões 

para a entrega de boletins e a realização de palestras para os pais ou responsáveis 

sobre temas relacionados à educação familiar, além de reuniões com membros do 

Conselho Tutelar de Matos Costa256. 

Um fato significativo que exemplifica essa participação consentida foi a 

determinação da Secretaria Municipal de Educação para que a maior escola do 

município, Escola Municipal Ana Maria de Paula, elaborasse o seu PPP o mais breve 

possível. O trabalho ficou restrito a um pequeno grupo da própria direção da escola e 

alguns membros da APP, sendo que o restante dos pais ou responsáveis aceitaram 

sem questionar e também sem demonstrar entendimento do processo de trabalho e 

do próprio conteúdo do documento, como foi possível constatar nas respostas aos 

questionários de pesquisa dessa escola: 90% dos pais ou responsáveis não souberam 

explicar o que era o PPP e qual era a sua função, 40% dos professores afirmaram que 

não participaram do trabalho de elaboração, 35% afirmaram que não estava concluído 

e 25% não responderam a essa questão.   

No II Seminário Municipal de Educação de Matos Costa, foi criada uma agenda 

política para a educação pública municipal, materializada no documento “Carta Aberta 

dos Profissionais da Educação de Matos Costa” (vide o Anexo C), no qual foram 

definidas quinze prioridades para a educação municipal257. A proposição dessas 

256 Essas palestras tinham com objetivos esclarecer os pais ou responsáveis sobre condutas consideradas adequadas 

com os filhos em casa e discutir temas considerados polêmicos: violência doméstica e sexualidade infantil e 

adolescente. Para todos os profissionais entrevistados e os que responderam aos questionários ne sse município, o 

Conselho Tutelar de Matos Costa tinha uma péssima atuação e “mais criava problemas do que resolvia”. Parte 

dessa crítica era mais identificada com o posicionamento dos professores que esperavam uma solução mais rápida 

para os conflitos escolares envolvendo diretamente os educandos nas escolas municipais.  
257 Essa agenda política não foi assumida pela secretária de educação nem pelo governante, mas foi parcialmente

contemplada na formalização da gestão democrática do I Plano Municipal de Educação de Matos Costa (2015-

2024), na Lei nº. 2.075/2015, estabelecendo na Meta 12, no anexo dessa lei, que deveria “garantir condições para 

a efetivação da gestão democrática da educação básica, no âmbito que evidencia o compromisso com o acesso, a 

permanência e o êxito na aprendizagem do aluno no sistema municipal de ensino, no prazo de cinco anos”. Para 

que isso venha a acontecer, foram definidas ações para a formação de conselheiros municipais, a criação e o 

fortalecimento do fórum permanente de educação municipal para o monitoramento do Plano de Educação, a 

criação de dispositivo para avaliar a gestão escolar e também o aperfeiçoamento da atuação do conselho escolar. 
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prioridades, segundo a diretora da escola municipal, “foi uma experiência única, pois 

geralmente defendíamos os interesses diversos e não da educação municipal”. No dia 

do evento, muitos professores também fizeram comentários que estavam ansiosos 

para dizer diretamente ao prefeito o que realmente desejavam para a escola municipal 

de Matos Costa. Segundo 60% desses professores municipais que responderam ao 

questionário, “ganhamos mais conhecimento e experiência com esse seminário”.  

No município de Calmon, a participação democrática aconteceu em dois 

momentos distintos no período desta pesquisa (2006-2010), com a participação direta 

da comunidade escolar e de membros da equipe do Instituto Ágora. Nessa 

participação, houve momentos da aplicação de parte das etapas e dos procedimentos 

da Metodologia PEPE. 

O primeiro momento correspondeu ao processo de trabalho que culminou com 

a criação do sistema municipal de ensino de Calmon, por meio da Lei Municipal nº. 

20/2005, que formalizou todos os avanços que estavam indicados na LDB (BRASIL, 

2014a) e garantiu a realização do primeiro debate público sobre a política 

educacional na história desse município. Os principais avanços que foram incluídos 

na lei para a conquista de uma gestão democrática do sistema e da própria escola 

municipal foram os seguintes: a participação da comunidade escolar na gestão da 

escola municipal, a realização de conferência municipal de educação para avaliar a 

política educacional a cada dois anos, o Conselho Municipal de Educação como um 

dos órgãos responsáveis pela administração do sistema de ensino e a definição de 

critérios básicos para a escolha do diretor das escolas municipais. 

Em relação ao posicionamento dos grupos que estiveram presentes nas etapas 

(4) e (7) da Metodologia PEPE para a construção desse documento coletivo, 

participando das reuniões nas escolas, debatendo a proposta do projeto de lei no 

seminário municipal, destacaram-se: 80% dos pais ou responsáveis lembraram-se 

desse trabalho e afirmaram que aprenderam muito sobre a educação municipal; a 

secretária de educação afirmou em entrevista que desconhecia esse debate e 80% 

dos professores258 responderam que houve um aprendizado significativo ao participar 

desse processo que contribuiria para o envolvimento maior nas atividades escolares, 

A lei na íntegra encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Educação de Matos Costa e no site oficial da 

prefeitura desse município.

258 Em Calmon, 26 dos 52 professores responderam aos questionários de pesquisa, representando 50% do total. Em 
Porto Vitória, 18 dos 35 professores responderam aos questionários de pesquisa, representando 51% do total.   
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uma vez que todos eles afirmaram que conheciam muito pouco do tema da 

democratização da gestão escolar durante a sua formação inicial nos cursos de 

magistério ou de graduação, pois para 60% deles os principais aprendizados dessa 

formação foram as práticas pedagógicas e didáticas, (15%) planejamento das aulas e 

(25%) não responderam. A falta de conhecimento teórico e experiência em processos 

participativos também foram relatadas pela pedagoga da Secretaria de Educação e 

pelas quatro diretoras das escolas municipais: “O que mais faltou foram os conteúdos 

ligados à gestão pública” (pedagoga da Secretaria de Educação quando perguntada 

sobre o que considera o que mais faltou na sua formação inicial) e “não houve esse 

debate no curso [de graduação]” (diretoras das escolas municipais de Calmon). 

O segundo momento diz respeito ao processo coletivo de elaboração do 

primeiro plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, conforme 

a Lei nº. 508/2007, que teve a duração de oito meses num intenso trabalho de 

mobilização e negociação política. Um momento que foi resultado do trabalho anterior 

do Instituto Ágora, por demanda manifesta, e com alguns desafios e vantagens para 

a sua realização: a defasagem do valor dos vencimentos dos profissionais da 

educação em relação ao aumento significativo do volume dos recursos financeiros 

com a criação do FUNDEB, o conhecimento da realidade do município pela equipe do 

Instituto Ágora a partir da assessoria na criação do sistema de ensino e a maior 

confiança da comunidade escolar e do prefeito municipal no trabalho do Instituto.  

Como apresentado no fluxograma da Metodologia PEPE, no quarto capítulo 

desta pesquisa, o início dessa assessoria aconteceu com a “articulação, negociação 

política e institucional e elaboração do Plano de Trabalho”, que contou com algumas 

reuniões com o prefeito municipal e a secretária de educação, a apresentação da 

metodologia de trabalho em reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação e 

de encontro pedagógico com todos os professores e as diretoras municipais que, na 

oportunidade, escolheram representantes para compor a equipe de coordenação 

local.   

A “escolha da equipe de coordenação local” foi negociada diretamente com o 

prefeito municipal, que aceitou a proposição da composição feita pelo Instituto e 

solicitou que os nomes dos representantes ainda não escolhidos fossem confirmados 

diretamente com a secretária municipal de educação. A equipe foi constituída pela 

secretária municipal de educação, um membro da equipe do Instituto Ágora, a 

pedagoga da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria de 
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Administração e dois representantes dos professores municipais, dos conselhos de 

educação do município e das diretoras das escolas municipais.  

Para o desenvolvimento da assessoria, tendo o Plano de Trabalho discutido e 

aprovado, foram realizadas cinco reuniões de capacitação e planejamento para que 

todos os participantes da equipe aplicassem os procedimentos da Metodologia PEPE 

e definissem o cronograma de trabalho para os próximos passos. Nessa capacitação, 

muitos demonstraram estar surpresos com o processo de trabalho que exigiria 

transparência e participação dos profissionais diretamente interessados em todas as 

etapas do trabalho. Em seguida, dois assessores do Instituto Ágora fizeram um 

“levantamento detalhado de toda a legislação da educação municipal” existente na 

Câmara de Vereadores, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria de 

Administração de Calmon, reunindo, cronologicamente, leis, decretos e portarias 

desde a criação do município, em 1992. O material foi encadernado e reproduzido 

uma cópia para cada participante da equipe de trabalho, que passou a ler e discutir 

coletivamente o seu conteúdo, em dois encontros semanais durante dois meses 

consecutivos. Além desses materiais, também foram utilizados nos encontros de 

trabalho os seguintes documentos: a LDB/96 (BRASIL, 2014a), as normatizações do 

CNE relacionadas aos planos de carreira do magistério, algumas portarias e 

resoluções do FNDE e do próprio MEC, as leis relativas aos conselhos municipais, as 

orientações da UNDIME para a elaboração do plano de carreira e leis de planos de 

carreira de outros municípios brasileiros. Com a análise da legislação municipal 

vigente, percebemos a necessidade de atualizar algumas leis municipais e propor a 

revogação de outras por estarem em desacordo com a legislação vigente e 

confrontarem com os anseios da maioria dos membros da equipe, conforme 

indicamos no texto projeto de lei do plano de carreira dos profissionais do magistério 

de Calmon.   

  Na quarta etapa da Metodologia PEPE, decorridos praticamente dois meses de 

trabalho, iniciou-se o estudo sobre a situação de todos os profissionais da educação 

(tempo de serviço, jornada de trabalho, formação inicial, local de trabalho e moradia) 

e as perspectivas e prioridades na carreira para cada um deles, conforme o 

questionário aplicado junto a todos os profissionais da educação do município. De 

uma forma geral, tínhamos cinquenta professores atuando nas escolas municipais e 

na Secretaria Municipal de Educação, com 50% sem formação em ensino superior e 

70% desses estavam cursando graduação em uma IES, 40% foram contratados 
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temporariamente para a função de professor das escolas municipais e 15% não 

possuíam a formação específica de graduação para atuar em disciplinas dos anos 

finais do ensino fundamental das escolas municipais dos assentamentos desse 

município. Nessa etapa, houve dificuldades para a obtenção das folhas de pagamento 

e de toda a prestação de contas da educação municipal do ano anterior, para que 

pudéssemos analisar o percentual de gastos com os profissionais da educação dos 

recursos provenientes do FUNDEB e do recurso retido no município.  

  Em seguida, foram realizadas visitas às escolas municipais pude conversar 

diretamente com todos os profissionais da educação para que falassem mais sobre 

as condições de trabalho, as suas reivindicações e as perspectivas para a carreira 

como docente ou especialista. Esse contato foi essencial para perceber as diferenças 

das condições de locomoção e acesso até as escolas rurais, as condições objetivas 

de trabalho nas escolas municipais, as principais preocupações e as perspectivas dos 

profissionais de um município de pequeno porte eminentemente rural.  

  Com a análise da legislação de ensino nacional e infranacional, a finalização 

dos diagnósticos quantitativo e qualitativo e da avaliação dos gastos para a 

manutenção e o investimento na educação municipal, a equipe de coordenação local 

elaborou o anteprojeto de lei do plano de carreira que foi discutido e aprovado pelos 

profissionais da educação e, posteriormente, também obteve parecer favorável pelo 

Conselho Municipal de Educação e encaminhado ao poder legislativo pelo prefeito 

municipal. A elaboração desse projeto de lei contou também com um amplo debate 

sobre toda a política educacional e o que poderíamos definir como instrumentos e 

procedimentos para o desenvolvimento gradual de uma cultura democrática que 

contribuiria diretamente para a consolidação do projeto democrático-participativo no 

município. Para isso, foram destacadas a necessidade da realização das conferências 

bianuais de educação, previstas no artigo 45 da Lei Municipal do Sistema de Ensino 

de Calmon, e a instituição de comissão de gestão do plano de carreira para o 

aperfeiçoamento permanente em consonância com as diretrizes da política 

educacional desse município.  

Na sétima etapa, “realização de encontro, seminário ou conferência para a 

análise, aperfeiçoamento e aprovação de projeto de lei ou documento inicial”, foi 

organizado um encontro com todos os professores municipais para a apresentação 

do anteprojeto pela equipe de coordenação local. A apresentação foi feita por meio de 

projeção de slides e leitura de textos, na qual foram feitos os devidos esclarecimentos 
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e, na sequência, foram organizados pequenos grupos de trabalho para analisar e 

“reagir” ao conteúdo proposto. Os grupos trouxeram muitas dúvidas e algumas 

sugestões que foram incorporadas ao texto pela equipe, mas que dependeriam de 

confirmação da legalidade pelo assessor jurídico da prefeitura municipal, o que foi 

feito na sequência.   

No final desse encontro, o prefeito esteve presente e conversou com os 

participantes sobre o que foi anotado no texto do projeto de lei do plano de carreira e 

afirmou que, a princípio, pretendia encaminhar o texto na íntegra como foi aprovado 

no encontro. O anteprojeto foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação e 

teve parecer favorável, seguindo para o prefeito que aceitou todas as proposições e, 

em seguida, ao legislativo para ser aprovado. No dia da sessão de discussão do 

projeto de lei na Câmara Municipal, houve uma grande mobilização dos profissionais 

da educação, articulada pelo Instituto Ágora, e foram feitas algumas perguntas e 

pedidos de esclarecimentos pelos vereadores, que foram respondidos por um 

representante da equipe de coordenação local, sendo o projeto aprovado na íntegra 

em duas votações e a lei foi sancionada em 17 de dezembro de 2007259.  

Nesses momentos de utilização da Metodologia PEPE percebi diferenças 

significativas na forma de participação entre as comunidades rurais, localizadas em 

áreas de assentamento de reforma agrária, e as comunidades escolares da área 

urbana no município de Calmon. As comunidades escolares urbanas eram menos 

participativas e mais suscetíveis ao personalismo político do prefeito (2001-2008), o 

que não acontecia da mesma forma com professores, merendeiras, auxiliares de 

serviços gerais, diretoras ou pais ou responsáveis das comunidades rurais das 

escolas municipais Idânia Fernandes e Margarida de Sousa Alves, nos 

assentamentos rurais260.  

                                                 
259 Segundo a secretária municipal de educação quando perguntada sobre a metodologia utilizad a nesse trabalho: 

“A metodologia foi democrática e responsável. Havia o problema de obter as informações do administrativo, pois 

eram interpretadas de outra forma. Mas o prefeito garantiu a autonomia, mas se fez presente”. Essa presença não 

aconteceu em todas as etapas do trabalho, mas considero uma interferência problematizadora que provocou debates 

intensos entre os seus questionamentos e os posicionamentos dos participantes desse trabalho. Em alguns 

momentos, a sua expressão de contrariedade causava certo temor pela possível paralisação do trabalho coletivo, o 

que nunca aconteceu.  
260 Um fato significativo dessa diferença de participação foi o processo de escolha da direção da Escola Municipal 

Margarida de Sousa Alves, para o biênio 2009/2010, na qual a comunidade escolar sugeriu o nome da futura 

diretora. Essa diretora tentou restabelecer o contato com o Setor de Educação do MST do estado de Santa Catarina, 

para reconstruir o projeto pedagógico da escola em consonância com os objetivos da educação do MST, e 

estimulou à comunidade para participar e reivindicar melhorias para essa escola municipal, de acordo com a 

presidente da APP da escola. O afastamento do MST da educação dos assentamentos, nesse município, teve 
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As diferenças na forma de participação eram claramente percebidas nos 

eventos coletivos que reuniam a equipe da Secretaria Municipal de Educação, todos 

os professores municipais, as diretoras das escolas e os representantes das APPs do 

município. A principal delas era a discussão mais problematizadora e democrática 

realizada por pessoas que moravam ou trabalhavam nas escolas rurais, existindo, 

inclusive, certa rivalidade entre elas e os outros participantes que aceitavam mais 

facilmente às determinações das consideradas autoridades e se expressavam bem 

menos ao longo desses eventos. Outra diferença significativa era o posicionamento 

coletivo das comunidades rurais, acordados em reuniões anteriores aos eventos, com 

pude perceber nos encontros com as comunidades rurais para apresentar e 

aperfeiçoar a metodologia de trabalho e contribuir para a mobilização deles na 

construção dos instrumentos de gestão democrática da educação municipal. A forma 

de participação dessas comunidades fazia parte de uma longa experiência de 

participação política antes da criação dos assentamentos, favorecendo uma prática 

mais democrática no interior da própria comunidade escolar e organizando demandas 

por uma escola com qualidade social para o governo daquele município: “Com a Dilce 

[diretora da escola] tudo era decidido em grupo. Sempre foi tentado discutir as coisas 

com o grupo pra saber o que necessitava” e “A maioria dos pais ou responsáveis 

participam das reuniões. São participativos e contribuem bastante com a escola” 

(presidente da APP da Escola Municipal Margarida de Sousa Alves); aprovação da 

reivindicação das comunidades das escolas dos assentamentos para a instalação do 

ensino médio na Escola Municipal Margarida de Sousa Alves (registro na ata nº. 44 

do dia 21/09/2009, do livro de atas do Conselho Municipal de Educação de Calmon); 

“Construção de uma sala de aula para os professores e mudar e ampliar os banheiros” 

(presidente da APP da Escola Municipal Margarida de Sousa Alves) e maior 

participação dos pais e uma gestão mais participativa (90% dos professores que 

trabalhavam nas escolas municipais de assentamento de Calmon).  

No município de Porto Vitória, a participação democrática aconteceu em dois 

níveis distintos e complementares: na construção coletiva do I Plano Decenal 

Municipal de Educação em 2010261 e no interior das escolas municipais. Nesses dois 

                                                 
consequências muito sérias para o abandono também de um projeto político-popular na educação defendido pelo 

próprio MST para o campo brasileiro.  
261 A reflexão sobre a forma de participação no processo de trabalho na construção coletiva do Plano Decenal 

Municipal de Educação de Porto Vitória é feita no item “6.4” desta pesquisa.  
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níveis, o “tomar parte” revelou uma autonomia conquistada pelas comunidades 

escolares, que teve início na primeira década deste século com a possibilidade da 

escolha do diretor, a elaboração coletiva do PPP, a autonomia relativa da escola com 

o fundo rotativo e os recursos financeiros do PDDE, a forma de atuação das APPs em

cada escola municipal e a formação continuada dos conselheiros municipais. 

Outro aspecto que contribuiu para o desenvolvimento da autonomia 

conquistada dessas escolas foi a formação inicial dos profissionais da educação 

desse município, nos quais 80% concluíram os seus estudos em faculdade pública ou 

em universidade comunitária, no regime presencial. Diferentemente, nos municípios 

de Matos Costa e Calmon, 70% e 85% dos profissionais da educação cursaram, 

respectivamente, o ensino médio e o curso de graduação a distância. A distinção ficou 

muito clara na forma de intervenção e no posicionamento desses profissionais nos 

trabalhos coletivos, participando muito menos e demonstrando muitas limitações em 

relação ao conhecimento da história da educação brasileira e às questões mais 

significativas para o campo da política educacional brasileira262.  

As APPs também tiveram uma atuação extremamente dinâmica nas escolas 

municipais, envolvendo as dimensões administrativas, contábeis e pedagógicas263. 

Uma atuação que era prevista no estatuto das APPs, como demonstraram os objetivos 

do artigo 3º da APP da Escola Municipal Aconchego dos Pequeninos de Porto Vitória 

(2010): promover o entrosamento da comunidade escolar por meio de diferentes tipos 

de atividades, gerir e administrar recursos financeiros próprios e de convênios, 

colaborar com a manutenção e conservação do prédio escolar e buscar a integração 

262 Em trabalho de pesquisa que desenvolvi sobre os cursos de formação de professores  em três universidades do 

sul do país, ficou evidente que determinados cursos de formação inicial enfatizavam mais a dimensão estritamente 

pedagógica do processo de trabalho escolar, enquanto outros aprofundavam também as dimensões políticas, 

sociológicas e antropológicas do trabalho formativo das escolas de educação básica (MOREIRA, 2003). A 

diferença de atuação dos profissionais da educação em função da formação inicial ser regular ou a distância foi 

percebida também pela presidenta do Sindicato do Magistério de União da Vitória e Região, em entrevista 

realizada em outubro de 2014, ao enfatizar a dimensão despolitizadora de processos formativos  aligeirados: “O 

município de Porto vitória é muito diferente. A secretaria de educação de Porto Vitória mantinha contato com o 

sindicato. Era o mais avançado e foi o primeiro município a ter todos os professores formados  em regime regular. 

Eles são muito críticos. Não permitem regalias para alguns”.  
263 No período desta pesquisa (2006-2010), foram consideradas como as ações e temas mais discutidos nas reuniões 

das APPs: análise das notas fiscais e recibos do fundo rotativo, definição das prioridades e aprov ação de contas 

para o PDDE, festa junina, produção e venda de pastéis (pastelada), doações para montar cestas de páscoa para as 

rifas, promoção de gincana, acerto de contas das festas e das promoções, escolha de representante para participar 

do Conselho Municipal de Educação, entrega de boletins dos educandos aos pais ou responsáveis, dificuldade de 

aprendizagem dos educandos, campanha para identificação dos analfabetos do município, homenagem aos 

professores e pais, saúde dos educandos, leitura de regimento da escola, pedido aos pais que acompanhem as 

tarefas dos educandos em casa, eleição de nova diretoria, homenagens, contraturno para os educandos, mutirão 

dos pais ou responsáveis para a manutenção e pequenas reformas nas escolas, horário de atendimento do dentista 

no posto de saúde entre outras.   
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dos segmentos da sociedade organizada no contexto escolar, discutindo a política 

educacional, visando sempre à realidade dessa comunidade. 

Nessa atuação, percebe-se que as comunidades escolares participavam 

regularmente das atividades nas escolas pela quantidade de reuniões (pelo menos 

uma por mês) e pela amplitude dos temas discutidos, mantendo a centralidade de 

toda a gestão na pessoa da diretora como sendo “aquela que convoca a APP”. A 

condição era contrária à proposta do conselho escolar como sendo a instância de 

decisão da gestão da escola, tendo um presidente escolhido pelos seus membros, 

como defendeu a SEB/MEC, mas que não foi assumido efetivamente por nenhum dos 

municípios selecionados nesta pesquisa.   

O sentido que prevaleceu para a relação entre as APPs e as escolas de todos 

os municípios selecionados foi o da complementariedade como expressou claramente 

o presidente da APP da Escola Municipal Reynaldo Frederico Gaebler de Porto

Vitória: “complementa aquilo que o poder público não consegue fazer”. Todavia, a 

complementariedade foi distinta entre os municípios selecionados, sendo que nas 

escolas de Porto Vitória houve uma atuação mais democrática da direção das escolas, 

abrangendo discussões de temas específicos da própria escola e da política 

educacional no município com uma ampla participação das comunidades escolares, 

conforme os presidentes das APPs; as quatro diretoras e as três pedagogas das 

escolas municipais; a secretária municipal de educação; 80% dos pais ou 

responsáveis; 90% dos professores municipais afirmaram que existia uma intensa 

participação dos pais ou responsáveis na escola e pelo próprio prefeito municipal (“Há 

sempre um processo de negociação com os segmentos de forma dialógica e 

participativa”). 

A ampla participação das comunidades escolares também estava prevista no 

PPP das escolas municipais de Porto Vitória, como era o caso da Escola Municipal 

Aconchego dos Pequeninos (2010)264: 

264 Os PPPs das escolas municipais foram elaborados com uma ampla participação de cada comunidade escolar, 

com base na Teoria do Marco Referencial de Gandin (1994), a supervisão da Secretaria Municipal de Educação , 

de acordo as orientações do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, que posteriormente analisava, 

corrigia e poderia ou não aprová-los por meio de um ato administrativo que não possuía nenhuma validade legal, 

mas era considerado como a confirmação de que “tudo estava certo” como mencionou uma das diretoras 

municipais. O conteúdo desses PPPs estava voltado, principalmente, para o enfrentamento de problemas na 

infraestrutura, falta de equipamento e melhoria na organização e funcionamento das escolas. O rito de aprovação 

desses documentos fazia parte da tradição ambígua na condução da política educacional pela própria Secretaria 

Municipal de Educação, pois não existia nenhum amparo legal para esse ato administrativo, mas serviria para 

legitimar os documentos e também desresponsabilizar a Secretaria pelo seu conteúdo. Outro exemplo dessa 

ambiguidade era a consulta por telefone e e-mails realizada junto ao Núcleo Regional de Educação, a exemplo do 
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A gestão escolar do Centro Municipal de Educação Infantil [Escola 
Municipal] Aconchego dos Pequeninos é realizada de forma 
democrática, na qual professores, funcionários, pais e educandos, 
sentem-se parte integrante do Centro, decidindo juntamente com a 
direção as atividades a serem realizadas pelo Centro, estando aberta 
ao diálogo, cooperação, à liberdade de expressão e ao respeito às 
diferenças, e fundamentalmente, busca de convergência de ideias em 
torno da educação que se pretende. (p. 33)  

A forma democrática indicada acima apontou para os elementos mais 

significativos da estratégia persuasiva que fazia parte do diálogo permanente das 

comunidades na gestão das escolas enquanto uma busca tensa, por ser democrática, 

da “convergência de ideias”. A cooperação fazia parte da tradição cultural e religiosa 

das localidades onde estavam as escolas municipais que, em várias situações, a 

comunidade escolar repetia as mesmas práticas de conseguir recursos financeiros e 

materiais como se fossem as chamadas “campanhas para a igreja”: bingo, pastelada, 

bailes e gincanas beneficentes, doações individuais e rifas entre outras. Em relação à 

liberdade de expressão e ao respeito às diferenças, devido à seriedade da maioria 

dos pais ou responsáveis, havia um extremo cuidado no debate sobre opiniões e 

posicionamentos político-partidários que apareciam de forma sutil na defesa de 

proposições para a escola pelos participantes. Entretanto, com relação aos temas 

sobre diferenças étnico-raciais e relações homoafetivas, havia um extremo cuidado 

por parte da direção e muitas dificuldades em discutir tais temas com as comunidades 

escolares, uma vez que predominava uma tradição cultural germânica e italiana de 

forte religiosidade cristã aprendida no interior das famílias, na formação dentro das 

igrejas e nas próprias escolas municipais.   

6.2. Controle social dos conselhos de educação dos municípios selecionados 

Os conselhos de educação desempenharam um papel extremamente 

contraditório no processo de aplicação da Metodologia PEPE para a construção 

coletiva dos instrumentos de gestão da política educacional nos municípios 

selecionados. Essa instância de participação e controle social fazia parte da estrutura 

pedido de informações da Escola Municipal Aconchego dos Pequeninos sobre como proceder com um educando 

considerado especial, conforme registrado na ata 01/09, de 9 de fevereiro de 2009, na folha 87, do livro de atas 

dessa escola.  
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administrativa e tem sido reconhecida como uma das principais conquistas para a 

efetivação de uma gestão democrática de políticas públicas de educação básica 

(TONELLA, 2006; MOREIRA, ZITKOSKI, 2008; WANDERLEY, 2009c). Entretanto, a 

atuação da maioria desses conselhos (CAE, Conselho Municipal de Educação e 

Conselho do FUNDEB), durante os trabalhos de assessoria educacional, indicou a 

existência de formas bem distintas de exercer o controle social definido nos termos 

das leis de ensino nacionais e infranacionais, atendendo ao formalismo legal da 

criação do conselho por meio de lei municipal e a nomeação dos membros por decreto 

municipal, a realização de reuniões ordinárias e a aprovação das contas de 

transferências de recursos financeiros do governo nacional (PNATE, PNAE e 

FUNDEB) registrada nos livros de atas desses conselhos. 

  A primeira forma de atuação foi identificada com o chamado conselho 

prefeiturizado ou inoperante (MOREIRA, ZITKOSKI, 2008), que estava subordinado 

diretamente à secretária municipal de educação e realizava ações a partir das 

demandas definidas pela própria administração municipal. Nessa forma de atuação, 

em alguns casos, o conselho poderia também atuar para referendar ações que foram 

construídas democraticamente com a participação da comunidade escolar e de 

representantes do próprio governo infranacional, mas raramente atuava como um 

órgão fiscalizador e propositivo para a política educacional265. 

   Um exemplo significativo dessa forma de atuação foi o Conselho Municipal de 

Educação de Matos Costa criado pela Lei Municipal nº. 1.434/2006, que realizou cerca 

de quarenta reuniões registradas no livro de atas do Conselho, no período de 2006 a 

2010266. A maioria das reuniões foi realizada para registrar a nomeação de nova 

diretoria, a posse de novo membro e algumas ações para a normatização do sistema 

de ensino como foi a aprovação do “Regimento Unificado das Unidades de Ensino do 

Sistema de Ensino de Matos Costa”, em 2010. Entretanto, não há registro que indique 

quaisquer formas de fiscalização ou proposição de ações para a política educacional 

do município, sendo que também não foi observado pela equipe do Instituto Ágora 

                                                 
265 Foi muito significativo o depoimento da presidenta do Sindicato do Magistério d e União da Vitória e Região 

ao comentar sobre a atuação dos conselhos de educação dos municípios do sul do Paraná, em outubro de 2014: 

“Da mesma forma que acontece aqui [município de União da Vitória], não funcionam. As pessoas assinam, mas 

não têm a atuação como deveria, pois o secretário é a pessoa que chama à reunião. Esses conselhos deveriam 

trabalhar para proteger o próprio secretário. O que deixam de fazer é a fiscalização dos recursos públicos e visitar 

as escolas. Como exemplo, o gasto com a folha de pagamento, quanto gasta, olhar a listagem para verificar se 

todos os que recebem estão em sala de aula mesmo, para todos saberem que não há nada de errado”.  
266 Segundo estudo do IBGE (2014), em 2006, somente 67,6% dos municípios brasileiros possuíam conse lhos e, 

em 2009, houve um aumento para 79,1%.  
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durante o trabalho de assessoria. Os registros existentes também indicaram que 

houve somente dez reuniões com temas específicos nesse período, que se 

restringiram a uma mera constatação de fatos da realidade educacional sem a 

definição de ações específicas para transformar essa realidade percebida: 

concordância com a proposição da nucleação de escolas rurais pelo Instituto Ágora 

após debater com as diferentes comunidades rurais, preenchimento do PAR do 

município, aprovação do projeto da creche-padrão para ser enviada ao MEC, 

discussão das condições precárias de funcionamento das escolas e resultados anuais 

de aprovação e reprovação dos educandos das escolas municipais.  

 Todavia, segundo o artigo 3º da lei de criação, o Conselho Municipal de 

Educação de Matos Costa seria um órgão normativo, fiscalizador e propositivo do 

sistema de ensino, tendo como principais competências: “IV - fiscalizar a aplicação de 

recursos públicos oriundos dos convênios, doações e outros, destinados aos setores 

públicos e privados de ensino, incluindo verbas provenientes de fundos federais, 

estaduais e municipais”; “V - avaliar e manifestar-se sobre o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual relativamente à educação”; “VI - 

assegurar a publicidade de informações sobre o sistema municipal de ensino” e “X - 

criar estratégias que favoreçam a ampla participação da comunidade”. No período da 

realização desta pesquisa, as competências acima não foram assumidas pelo 

conselho prefeiturizado de Matos Costa, não conquistando a legitimidade diante da 

própria comunidade escolar do município, como foi indicado nas respostas aos 

questionários de pesquisa: 25% dos professores afirmaram que o conselho é 

inoperante, 30% afirmaram que poderiam ter mais atuação, 20% afirmaram que 

desconhecem a existência do Conselho e 25% não responderam à pergunta; “É 

inoperante” (a diretora da escola municipal) e 60% dos pais ou responsáveis 

desconhecem a existência do Conselho Municipal de Educação de Matos Costa, 30% 

afirmaram que é inoperante e 10% não responderam à pergunta.  

 Outro exemplo significativo são os conselhos do FUNDEB dos municípios de 

Matos Costa e Calmon, que realizavam, em média, somente duas reuniões ao ano, 

quando deveriam realizar entre cinco a dez reuniões ordinárias anualmente, em torno 

de pelo menos 25 reuniões no período da pesquisa, de acordo com a lei de criação 

desses conselhos.  

Para o Conselho do FUNDEB de Matos Costa, criado pela Lei Municipal nº. 

1.462, de 30/03/2007, no seu artigo 7º estava garantida a autonomia das decisões 
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desse conselho: “sem vinculação ou subordinação institucional ao poder executivo 

municipal” e, analisando o conteúdo do artigo 3º dessa lei ficou evidente que a maioria 

das competências não era cumprida de acordo com o que também estava registrado 

no livro de atas desse conselho: acompanhar o controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB, realizar a supervisão do censo 

escolar anual e divulgar as atividades ordinárias do conselho. Esse conselho reunia-

se somente para aprovar o “demonstrativo sintético anual de execução financeira do 

PNATE” e do próprio fundo e eleger nova diretoria. Para os entrevistados e os que 

responderam aos questionários de pesquisa, o Conselho do FUNDEB apresentava o 

pior desempenho em termos de atuação no controle social da política educacional do 

município: 80% dos professores afirmaram que era não atuante ou inoperante; 50% 

dos presidentes das APPs não conheciam a sua existência; o presidente do Conselho 

Municipal de Educação reconheceu a falta de atuação e 50% dos pais ou 

responsáveis desconheciam a sua existência, 30% afirmaram que não sabiam que se 

reuniam e 20% preferiram não opinar.  

No município de Calmon a atuação do Conselho do FUNDEB, criado pela Lei 

Municipal nº. 468, de 20/04/2007, pode ser dividida em dois momentos distintos, no 

período da pesquisa: 2007 a 2008 e 2009 a 2010.  

No primeiro momento, o Conselho do FUNDEB de Calmon teve uma atuação 

muito semelhante ao Conselho do FUNDEB e do CAE267 de Matos Costa, com duas 

ou três reuniões anuais para aprovar a prestação de contas dos recursos do Fundo 

sem analisar e receber toda a documentação necessária da prefeitura, ou seja, os 

membros apenas assinavam o livro de atas e o ofício que aprovava as contas do 

Fundo, que era enviado posteriormente ao FNDE do MEC, sem analisar a folha de 

pagamento, as peças orçamentárias nem verificar pessoalmente o que realmente foi 

feito com os recursos públicos. Na explicação da secretária municipal de educação 

desse período sobre as poucas reuniões do conselho e a sua atuação: “São 

comprometidos, planejam e definem metas. E não se reúnem mais devido a 

                                                 
267 De acordo com o registrado na ata 1 de 6/05/2010 do livro de atas do CAE de Matos Costa, houve a perda do 

primeiro livro de atas, sendo registrado o fato em boletim de ocorrência da Polícia Civil daquele mun icípio. O 

conhecimento que possuo desse conselho tem a ver com a convivência com a maioria dos seus membros no período 

do trabalho de assessoria, bem como pelos comentários feitos pelos entrevistados e pelos que responderam aos 

questionários de pesquisa. Dentre as manifestações mais significativas desse conselho, além da aprovação do 

cardápio e a aprovação anual dos recursos financeiros transferidos do PNAE, destacaram-se, somente, as 

reivindicações da nutricionista responsável para o aumento gasto financeiro da prefeitura na compra dos alimentos 

para os educandos e a compra de mais equipamento para as cozinhas das escolas municipais em 2010. 
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desentendimentos”. A afirmação não condiz com os fatos acompanhados durante o 

trabalho de assessoria pelo Instituto Ágora, pois não existiam desentendimentos entre 

os membros do conselho, mas falta de interesse e ausência de controle social, como 

bem observaram os entrevistados e os que responderam aos questionários de 

pesquisa: não tem conhecimento sobre qualquer ação do Conselho do FUNDEB e do 

CAE (pedagoga da Secretaria Municipal de Educação); o Conselho do FUNDEB não 

é atuante (80% dos professores municipais de Calmon e 20% não responderam à 

questão) e 70% dos pais ou responsáveis desconheciam a existência do Conselho do 

FUNDEB e do CAE e 30% não responderam à questão.  

No segundo momento, nos anos de 2009 e 2010, após a realização de curso 

de capacitação pelo Instituto Ágora e a visita da Controladoria Geral da União (CGU) 

do TCU ao município em 2009, houve mudanças significativas na conduta dos 

conselheiros do Conselho do FUNDEB com o aumento do número de reuniões, que 

deveriam ser bimensais, e o cumprimento da maioria das competências que estavam 

previstas no artigo 2º da lei de criação: “III - supervisionar a realização do censo 

escolar anual e a proposta orçamentária anual do poder executivo municipal;” e “IV - 

acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação de recursos do fundo”. 

A mudança na forma de atuação do Conselho do FUNDEB também foi observada no 

Conselho Municipal de Educação de Calmon, que teve um papel destacado para a 

elaboração de instrumentos de gestão268, mas que não exercia uma das principais 

competências previstas no artigo 4º da Lei Municipal nº. 415, de 16/12/2015: “IV - 

Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e aqueles oriundos dos convênios, de 

doações e outros, incluindo a transferência de verbas federais e estaduais”.  

A ausência de fiscalização foi um traço permanente da política educacional dos 

municípios de Matos Costa e Calmon, no período desta pesquisa, com a falta de 

controle social efetivo na aplicação dos recursos financeiros transferidos e retidos e 

na verificação in loco das ações informadas como sendo gastos e investimentos com 

a educação municipal. Dessa forma, o controle social era muito mais uma exigência 

externa, da determinação de uma lei de ensino nacional que impôs a criação de uma 

lei municipal, do que uma exigência da sociedade local, pois para o poder público esse 

                                                 
268 No primeiro semestre de 2009, passei a atuar como presidente do Conselho Municipal de Educação de Calmon, 

em função do convite dos membros desse conselho e da secretária municipal de educação e por decisão do coletivo 

do Instituto Ágora, que avaliou como sendo estratégico para o trabalho de assessoria no município ter um membro 

da equipe a frente de um conselho de educação, conforme ata nº. 40, de 14 de abril de 2009 (vide Anexo B). 
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recurso era considerado como algo do seu domínio exclusivo e a maioria dos 

membros do CAE e do Conselho do FUNDEB desses municípios “não poderia 

atrapalhar a administração, pois o município não receberia mais recursos em função 

da fiscalização do próprio Conselho”, como bem resumiu o presidente do Conselho 

do FUNDEB de Calmon durante uma reunião ordinária. Essa situação também foi 

percebida pelos professores do município de Matos Costa que exigiram no II 

Seminário Municipal de Educação de Matos Costa, em junho de 2008, na terceira 

proposição do documento “Carta Aberta dos Profissionais da Educação Municipal de 

Matos Costa”, que o poder público deveria “garantir maior transparência na gestão 

dos recursos públicos municipais”. 

A segunda forma de atuação dos conselhos de educação foi identificada com 

o chamado conselho atuante ou operante. Nessa forma de atuação o conselho

assumia efetivamente as suas competências, realizava uma quantidade de reuniões 

ordinárias de acordo com o que determinava a legislação municipal, era reconhecido 

legitimamente pelo seu papel e também participava diretamente da política 

educacional do município, sendo que essa atuação dependeria, para o caso dos 

municípios selecionados nesta pesquisa, da formação de uma cultura política 

democrática que se traduzia em práticas sociais efetivas com traços marcantes de 

uma participação cidadã.  

Os conselhos de educação de Porto Vitória, no período da pesquisa, foram 

considerados como atuantes ou operantes com uma participação significativa no 

desenvolvimento da política educacional desse município, como constatei na leitura 

dos livros de atas, durante algumas reuniões ordinárias dos conselhos, em diferentes 

momentos da realização do trabalho de assessoria no município, bem como na 

maioria das respostas às perguntas das entrevistas e dos questionários: “Ajudam na 

administração e não tenho que encarar os problemas sozinhos. Exercem a 

fiscalização” (prefeito municipal em resposta à pergunta sobre a democratização da 

gestão por meio da atuação dos conselhos); “Se fazem presentes em reuniões e se 

informam dos assuntos tratados nas mesmas” (secretária municipal de educação de 

Porto Vitória); “São atuantes desde a sua criação”, “repassam informações aos 

professores” e “acompanham a prestação de contas” (três diretoras das escolas 

municipais e uma não respondeu à pergunta); Os conselhos são atuantes e realizam 

a fiscalização financeira (três pedagogas das escolas municipais); 65% dos 

professores afirmaram que conhecem o trabalho dos conselhos e os considera como 
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atuantes, 25% afirmaram que não são atuantes e 10% não responderam e 70% dos 

pais ou responsáveis afirmaram que são atuantes, 10% afirmaram que não e 20% não 

responderam.   

No caso do Conselho do FUNDEB de Porto Vitória, criado pela Lei Municipal 

nº. 827/2007, foram realizadas cerca de trinta e três reuniões, no período de 2007 a 

2010, segundo os registros do livro de atas. As reuniões foram mensais e trataram de 

diferentes temas, sendo os principais: eleição da diretoria do Conselho, alteração da 

composição dos membros do Conselho, análise e aprovação da prestação de contas 

do FUNDEB e do PNATE, ações definidas na política educacional do MEC do Governo 

Lula (PDE, PAR e Programa Pró-Infância), alterações na legislação educacional do 

município e do país, análise dos gastos da folha de pagamento dos profissionais da 

educação (ata nº. 6/2010, de 17/08/2008) e solicitação de todas as notas fiscais para 

a conferência da prestação de contas anual à Secretaria Municipal de Administração 

como registrado na ata nº. 7/2009, de 27/10/2009. O acompanhamento 

quadrimestral de toda a prestação de contas e dos gastos in loco dos recursos 

nacionais foi considerado exemplar se comparado com todos os municípios 

assessorados pelo Instituto Ágora e também os selecionados nesta pesquisa. Foram 

realizadas práticas que estavam definidas nas competências anotadas no artigo 5º 

da lei de criação desse conselho: “I - acompanhar e controlar a repartição da 

transferência dos recursos do Fundo”, “II - supervisionar o censo escolar” e “III - 

examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados 

relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo”. 

O Conselho Municipal de Educação de Porto Vitória, criado somente em 2008, 

também teve uma atuação diferenciada na política educacional do município, 

realizando vinte e quatro reuniões ordinárias em três anos de existência (2008-2010), 

conforme registros no livro de atas desse conselho. As discussões durante as 

reuniões aconteciam nos limites necessários da tensão democrática do conflito de 

ideias para a conquista de um acordo possível entre os participantes, exigindo, em 

alguns casos, a votação para resolver desacordos de extremo valor pedagógico e 

formativo para os presentes. Os principais temas das reuniões ordinárias desse 

conselho foram os seguintes: eleição de diretoria, aprovação da prestação de contas 

bimestral, discussão e aprovação da Metodologia PEPE para a elaboração do I Plano 

Municipal de Educação (vide o Anexo D), reunião com o contador da prefeitura para 

esclarecimentos dos gastos com os recursos retidos de receitas recolhidas, eleição 
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da equipe coordenadora do I Plano Municipal de Educação (Anexo E), definição do 

corte etário para a matrícula dos educandos no primeiro ano do ensino fundamental 

entre outros. A atuação diferenciada tem a ver com a forma como se deu a 

participação na construção coletiva da política educacional e, especialmente, por 

assumir uma das principais atribuições do controle social de conselhos paritários, que 

foi registrada na ata nº 1, de 12/05/2010, do livro de atas desse conselho: “Com o 

Conselho Municipal de Educação ficará a análise bimestral dos 25% das 

arrecadações sobre as receitas próprias” (folha 2). Uma atribuição que adicionou mais 

um procedimento ao controle dos recursos financeiros que também era realizado pelo 

Conselho do FUNDEB desse município, o que representaria maior reconhecimento 

social e efetividade desse controle: “VIII - Acompanhar, coordenar e avaliar a 

aplicação dos recursos públicos destinados à educação”, participar da elaboração e 

avaliação do plano municipal de educação e “VII - Manifestar-se sobre acordos, 

convênios e similares a serem celebrados pelo poder público municipal com instâncias 

governamentais ou do setor privado, referentes à educação” (Lei Municipal nº. 

917/2008). É importante ressaltar que a maioria das competências não foi cumprida 

pelos conselhos de educação de outros municípios selecionados, apesar de constar 

na lei de criação deles e serem questionados permanentemente pelos membros do 

Instituto sobre a necessidade de cumprir as determinações das leis nacionais e 

infranacionais.  

Outro aspecto significativo dos conselhos de educação de Porto Vitória foi a 

tentativa de seguir exatamente o que determinava a lei de criação no processo de 

escolha dos seus membros. Essa foi uma das práticas mais significativas da 

formalização da gestão democrática e um dos fundamentos na adoção de 

procedimentos da democracia participativa com a escolha democrática de 

representantes para ocupar os novos canais de participação social, definidos a partir 

da CF/88 (BRASIL, 2014) e regulamentados pela legislação infraconstitucional relativa 

à educação básica no Brasil. 

A escolha desses representantes era feita publicamente, quando os pares 

estavam reunidos com esse objetivo269 ou acontecia por indicação somente da 

                                                 
269 Como exemplo, consta na ata 3/2008, de 26/08/2008, do livro de atas do CAE de Porto Vitória, que houve a 

eleição para a indicação de novos membros  do Conselho: “Presença de representantes de todas as APPs para a 

indicação de seus representantes no CAE. Também se reuniram os representantes de associações, clubes de mães 

e câmara de diretores lojistas para procederem corretamente à indicação”  (folhas 46 e 47).  
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autoridade municipal quando se tratava de representantes do poder executivo, em 

comum acordo com a secretária municipal de educação. Para o escolhido ou indicado, 

a representação ultrapassava a esfera puramente individual como cidadão de direito 

que assumia diante do Estado e da sociedade um conjunto de obrigações de grande 

relevância social definidas nos termos da lei. Nessa escolha, era preciso considerar 

dois aspectos significativos que concorreriam para os resultados da participação do 

representante de um segmento, de uma organização, de uma categoria profissional 

numa instância coletiva ou do próprio poder público. Primeiro, a forma como a escolha 

se dava, quem participou desse processo e o grau de esclarecimento da sua função, 

das responsabilidades e das obrigações que farão parte dessa representação. 

Segundo, o grau de comprometimento e fidelidade do representante em relação aos 

representados no que se refere à legitimidade de suas atitudes e à defesa dos 

interesses e das demandas daqueles que ele representaria.  

No município de Porto Vitória, considero que o processo de escolha dos 

representantes para participarem de instâncias coletivas fundamentais da gestão da 

política educacional municipal (APPs das escolas municipais, conselhos municipais 

de educação, comissões de monitoramento e avaliação de planos de carreira e 

remuneração do magistério, planos municipais de educação e o PAR do município) 

foi marcado por grande seriedade e comprometimento de todos que pôde ser 

confirmado pela presença dos membros nas reuniões ordinárias, pelo pedido 

permanente de esclarecimentos ao poder público em caso de dúvidas, pela qualidade 

dos debates com a defesa apaixonada de ideias e pela aceitação das decisões 

tomadas coletivamente pela maioria dos participantes.    

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Porto Vitória também teve uma 

atuação exemplar no controle social, cumprindo, basicamente, com a maioria das 

competências previstas no artigo 1º da Lei Municipal nº. 591/2001. As competências 

estavam definidas em cinco aspectos da alimentação escolar no município: 

recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros; aquisição, 

armazenamento, transporte e manipulação dos alimentos, características e 

qualidades dos alimentos, aceitação dos alimentos pelos educandos e condições de 

funcionamento das cozinhas das escolas. As principais competências do CAE eram: 

“I - Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE” e 

“III - Receber e analisar a prestação de contas do PNAE enviada pela entidade 

executora e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, apenas o demonstrativo 
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sintético anual da execução físico-financeira de que trata a Medida Provisória nº. 1979, 

de 2 de junho de 2000”. Entretanto, o conselho realizou parcialmente algumas 

competências que ficaram restritas à atuação da nutricionista responsável da própria 

prefeitura: “II - Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a sua 

aquisição até à distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas e 

sanitárias” e “VII - Divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE 

transferidos à entidade executora”. Cabe ressaltar que a nutricionista do município fez 

inúmeros convites para que os membros do conselho verificassem nas escolas as 

condições de funcionamento das cozinhas e também visitassem o local de 

armazenamento dos alimentos a ser distribuído, o que aconteceu somente uma única 

vez, segundo o que foi registrado na ata 6/2009, de 12/05/2009, do livro de atas do 

CAE de Porto Vitória. O CAE realizou trinta reuniões ordinárias bimensalmente, 

registradas no livro de atas do Conselho, tendo como principais temas: análise da 

prestação de contas referente ao PNAE - Demonstrativo Sintético Anual da Execução 

Financeira -, com os empenhos e especificação de números; valor do recurso 

transferido pelo governo nacional e saldo em conta; projeto escrito de refeitórios para 

as escolas municipais; apresentação e aprovação do cardápio da merenda das 

escolas; verificação da aceitação do cardápio pelos educandos; visitação às cozinhas 

das escolas municipais; discussão da nova lei do PNAE e eleição e composição da 

diretoria do Conselho. 

6.3 Resultados do IDEB nos municípios selecionados 

O comparatismo avaliador descontextualizado do modelo gerencial-

democrático da política pública da educação básica do Governo Lula utilizou-se dos 

resultados do IDEB/SAEB, a partir de 2007, como sendo o indicador de avaliação do 

rendimento escolar apresentado num ranking nacional de escolas de educação 

básica, que foi recepcionado das formas mais diversas nos municípios selecionados 

nesta pesquisa.  

De uma forma geral, a utilização desses resultados nesses municípios 

expressou uma extrema complexidade para a compreensão e a aceitação da 

necessidade ou não de realizar uma avaliação externa da rede e do sistema municipal 

de ensino, considerando os dados de reprovação, evasão e o resultado dos 
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educandos na Prova Brasil. Nessa complexidade, nos municípios selecionados, o 

IDEB foi ressignificado como um resultado de aprovação positiva ou não do 

aprendizado dos educandos, do trabalho do professor, da escola ou do próprio 

governo infranacional, não sendo concebido como um instrumento de diagnóstico da 

educação municipal como um todo. Como observou a presidenta do Sindicato do 

Magistério de União da Vitória e Região: 

Sou contra a avaliação externa. A avaliação deve ser diagnóstica para 
melhorar o trabalho do professor, pois interessa mesmo é a prática e 
as condições de aprendizagem dos educandos. Entender o educando 
para saber o motivo dos resultados. A avaliação deve ser diária. 
Alguns municípios mandam certos educandos ficarem em casa no 
dia de avaliação da Prova Brasil270. 

Para o caso de escolas públicas que não atingiram a meta fixada pelo 

INEP/MEC para o período, deveriam elaborar o seu PDE-Escola seguindo às 

orientações do material confeccionado ainda no Governo FHC, o que, infelizmente, foi 

considerado por muitas delas como uma oportunidade, tão somente, para receber 

mais recursos financeiros para a execução de plano de trabalho que previa a 

realização de pequenos reparos, a aquisições de mobiliários e também apoio 

financeiro para o desenvolvimento de projetos específicos nas escolas públicas 

municipais. Com isso, o novo modelo de gestão educacional definido para o país, 

materializado no Decreto Presidencial nº. 6.094/2007 (BRASIL, 2007a), criou uma 

competição intra municipal e intermunicipal, produzindo reações das comunidades 

escolares e dos governos infranacionais, em função dos resultados do IDEB/SAEB.  

Uma primeira reação ao IDEB/SAEB foi criticar duramente todo o processo 

avaliador como sendo inadequado às condições específicas da educação pública do 

município, como foi o caso de dirigentes de Porto Vitória: “O sistema de avaliação do 

SAEB funciona em centros maiores, com muitas turmas e não com uma turma só” 

(prefeito municipal); “Injusto, pois não possibilita a abertura de novas turmas para a 

avaliação” (três diretoras); “Bom sistema, mas deveriam rever os critérios de 

avaliação, pois é avaliada somente uma turma” (pedagoga de escola municipal) e “não 

condiz com a realidade da escola” (secretária municipal de educação). Estas 

afirmações aconteceram mesmo após o município ter sido considerado um dos que 

270 Entrevista fornecida em 10 de outubro de 2015, nas instalações da Secretaria Municipal de Educação de União 

da Vitória, no Paraná.  
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obteve o maior IDEB da região sul do Paraná, com 5,8 em 2009. Em Calmon, a maioria 

dos professores municipais também fez duras críticas ao sistema de avaliação do 

SAEB: 70% afirmaram que deveria ter mais avaliações além de uma prova, 10% 

afirmaram que era “ruim” em função da padronização, 10% afirmaram que o sistema 

não tinha a ver com a realidade do município e 10% consideraram o sistema como 

“bom” ou “positivo”.  

Nessa reação, o fato da Prova Brasil ter sido aplicada em uma única turma nos 

municípios de Calmon e Porto Vitória foi considerada como uma avaliação 

estritamente pontual, privilegiando somente o aspecto cognitivo do trabalho escolar 

envolvendo um pequeno número de educandos em relação ao conjunto de educandos 

e das práticas educativas das escolas municipais. Também houve críticas pelo fato 

de existir diferenças culturais significativas entre as escolas localizadas em áreas 

urbanas e aquelas localizadas em áreas rurais, cujo currículo possuía inúmeras 

especificidades na linguagem e nas referências a aspectos da cultura local, pois o 

resultado divulgado não deixava claro que a avaliação dos educandos era daqueles 

que estudavam somente em escolas localizadas na área urbana do município. 

Nos municípios selecionados também existiram reações favoráveis quanto ao 

IDEB/SAEB, sendo que os resultados eram utilizados como parte da propaganda 

política do governo infranacional, como aconteceu em Matos Costa e Calmon. Em 

Calmon, houve o aumento do índice no município de 3,8, em 2007, sendo que a meta 

do INEP/MEC era de 3,4 e, em 2009, a meta era 4,3 e foi obtido 4,4: “Bom sistema” e 

“resultados positivos para o município” (secretária municipal de educação de Calmon) 

e “de maneira positiva e com resultados satisfatórios” (diretora de escola municipal 

quando perguntada como avaliava o sistema de avaliação da escola pelo MEC). Em 

Matos Costa, o prefeito municipal também atribuiu a melhoria do resultado do 

IDEB/SAEB de 3,9 para 4,3, em 2009, ao seu apoio à formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação e das conquistas salariais definidas no plano de 

carreira dos profissionais do magistério, o qual foi aprovado no primeiro mandato de 

governo. O apoio do prefeito municipal à formação inicial e à realização de curso de 

pós-graduação foi reconhecido pelos professores em resposta à pergunta no 

questionário de pesquisa: 80% afirmaram que o prefeito apoiou e foi o principal 

responsável pela melhoria da formação dos professores nos níveis do magistério, 

graduação e pós-graduação e 20% não responderam à pergunta.  
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Na segunda reação, mesmo reconhecendo que houve melhorias sensíveis nas 

condições de trabalho das escolas municipais, tanto em termos de infraestrutura como 

foi o caso da rede escolar de Calmon, como no apoio do poder público à formação 

inicial e no aumento dos salários de todos os profissionais da educação, a exemplo 

de Matos Costa, a divulgação política comparativa desses resultados com outros 

municípios da região e do país afastou em muito a ideia do índice atingido promover 

uma ampla discussão sobre o trabalho escolar com toda a comunidade escolar e com 

representantes da sociedade, conforme os municípios selecionados assumiram fazê-

lo no PAR/MEC.  

A terceira reação foi identificada com a falta de conhecimento sobre qual era a 

função do IDEB/SAEB para a educação básica do país. Uma reação que tinha como 

principais responsáveis às autoridades municipais que não faziam os devidos 

esclarecimentos nem a discussão dos resultados com as comunidades escolares: 

90% dos pais ou responsáveis dos municípios selecionados não sabiam dizer o que 

era nem para que servia o IDEB; 50% dos professores municipais de Matos Costa não 

sabiam o que era e a pedagoga da Secretaria Municipal de Calmon afirmou que 

“Não fazia muita diferença no ensino”.  

As reações indicaram que o comparativismo avaliador do IDEB foi um 

parâmetro que, além de ser questionado na sua finalidade por muitos e não ser 

compreendido por outros, também foi utilizado para fins estritamente políticos e não 

para promover um amplo debate sobre o processo de trabalho na educação pública 

municipal e como aperfeiçoá-lo, como foi assumido oficialmente no PAR pelos 

governos infranacionais. A maioria dos membros da equipe técnica responsável e do 

comitê de monitoramento do PAR dos municípios foi escolhida por critérios 

estritamente político-partidários ou por compartilhar das mesmas convicções sobre o 

papel do governo nacional como sendo o provedor de recursos financeiros e não como 

o coordenador das diretrizes da política educacional do país.

Mesmo com os problemas surgidos na imposição do IDEB/SAEB assumido 

pelos municípios para que pudessem pleitear a participação nos programas e projetos 

do governo nacional, considero extremamente positiva a proposição que os 

municípios buscassem avaliar o processo de trabalho escolar e os resultados do 

desempenho dos educandos das escolas públicas municipais, criando, 

democraticamente, os seus próprios instrumentos e utilizando-os para aprimorar a 

qualidade social da educação pública, sem qualquer forma de comparação 
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desqualificadora entre as escolas e os municípios, contrariamente ao que foi realizado 

pelo MEC no Governo Lula, na esteira da aplicação de testes do PISA em vários 

países do mundo.   

 
 

6.4 Construção coletiva de planos municipais de educação como exigência da 

recentralização e procedimento da democracia participativa 

 
 

 A construção coletiva de plano municipal de educação, por meio da aplicação 

da Metodologia PEPE, aconteceu no município de Porto Vitória em 2010271. A 

princípio, a assessoria educacional ficaria restrita à construção coletiva do I Plano, 

mas acabou estendendo-se para a capacitação dos conselheiros do Conselho 

Municipal de Educação de Porto Vitória na Metodologia PEPE de planejamento 

educacional e também para a realização da revisão desse Plano, no primeiro 

semestre de 2015272.   

A elaboração de um plano municipal de educação não estava prevista na 

legislação educacional do município de Porto Vitória, pois não havia sistema próprio 

de ensino e o município seguia às orientações do sistema estadual de educação do 

Paraná. A necessidade surgiu em função da exigência estabelecida no PAR do 

município com a obrigação de enviar cópia da lei aprovada para a equipe técnica 

responsável do MEC e por sugestão da Secretaria Municipal de Administração e 

                                                 
271 Em 2011, 60,8% dos municípios brasileiros não possuíam um plano municipal de educação segundo o IBGE 

(2014). Entretanto, na formalização da gestão democrática dos municípios assessorados pelo Instituto Ágora ou 

selecionados nesta pesquisa existiam determinações legais para a sua criação. Foi o caso do município de Matos 

Costa, cuja determinação legal para a elaboração de plano municipal de educação estava prevista como uma das 

competências do Sistema Municipal de Ensino, na Lei Municipal n. 1.434/2006, no artigo 4º, parágrafo II, 

“Elaborar e executar o plano municipal de educação, em consonância com as diretrizes do plano nacional de 

educação”, e no Regimento Interno Unificado das Unidades Escolares de Matos Costa (2010), no  artigo 27, “O 

plano municipal de educação constitui-se em um instrumento de planejamento, elaborado pela comunidade escolar 

e deverá conter os pressupostos filosóficos, a linha pedagógica e metodológica e as ações básicas a serem 

desenvolvidas no sistema municipal de ensino, de acordo com as diretrizes e os objetivos do plano nacional de 

educação” e no artigo 28 determinava que a elaboração devesse ser feita com a participação de todos  os segmentos 

da sociedade local (2010). No município de Calmon, o Regimento Unificado das Escolas Municipais de Calmon, 

aprovado pela Resolução nº. 1/2008 do Conselho Municipal de Educação, determinava no artigo 32 que o plano 

de educação para o município deveria ser elaborado com a participação da sociedade: “O plano deverá ser 

elaborado com a participação de todos os segmentos da sociedade local e encaminhado para o conselho municipal 

de educação para a sua aprovação”.    
272 O trabalho da assessoria educacional na revisão do I Plano Decenal Municipal de Educação (2011-2020), 

realizado pelo Instituto Ágora em parceria com o Instituto Gênesis, foi de extrema importância para a avaliação 

dos resultados da aplicação da própria Metodologia PEPE em 2010, e também contribuiu para discutir com 

representantes de todas as comunidades escolares a realização ou não das ações previstas no I Plano, sendo 

posteriormente aprovada a Lei Municipal nº. 1405/2015, de 17 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Decenal 

Municipal de Educação de Porto Vitória (vide o Anexo F).  
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Finanças, segundo informou a secretária municipal de educação. Por indicação da 

diretoria do Sindicato do Magistério, o Instituto Ágora desenvolveu o trabalho de 

assessoria durante o ano de 2010 e a revisão da lei aprovada em 2015273. Naquele 

momento, a equipe do Instituto entendeu a demanda manifesta como uma 

oportunidade para se aproximar das comunidades escolares e debater a política 

educacional do país e também trabalhar pela criação coletiva de um projeto 

educacional com o objetivo principal de conquistar a qualidade social da educação 

pública.   

Na primeira etapa de aplicação da Metodologia PEPE, “articulação, negociação 

política e institucional e elaboração do Plano de Trabalho”, foram realizadas reuniões 

de planejamento, definidas responsabilidades e o Plano de Trabalho da assessoria 

educacional. Com a secretária municipal de educação, após a exposição da sua 

demanda e sua concordância com a construção coletiva do plano de educação, 

decidimos acertar os detalhes da assessoria do Instituto Ágora diretamente com o 

prefeito municipal, que deixou a cargo da secretária a responsabilidade pelo 

acompanhamento e também garantiu total autonomia para a realização desse 

trabalho.  

Na segunda etapa, “escolha e capacitação da equipe de coordenação local”, 

foi realizada reunião extraordinária com o Conselho Municipal de Educação, na qual 

ficou definida a composição da equipe coordenadora do Plano, sendo excluída a 

participação de representante dos conselhos de educação, uma vez que a maioria 

participaria de outros momentos e o Conselho Municipal de Educação deveria analisar 

e aprovar o texto final da I Conferência Municipal de Educação.  

As reuniões seguintes foram realizadas para a apresentação, o 

aperfeiçoamento e a adequação da Metodologia PEPE e a escolha de representantes 

titulares e suplentes dos componentes da equipe de coordenadora do Plano, sendo 

assim definida: duas diretoras das escolas municipais, dois professores municipais, 

duas pedagogas das escolas, dois representantes do poder executivo, seis pais ou 

responsáveis das APPs, dois membros do Conselho Tutelar, dois representantes do 

Colégio Estadual Casimiro Abreu, dois agricultores das associações rurais e dois 

                                                 
273 O Sindicato do Magistério e o Instituto Ágora realizaram trabalhos juntos no município de Matos Costa, na fase 

inicial do plano de carreira do magistério desse município, e no movimento de luta pela rea lização de concurso 

público para a contratação e a efetivação de professores com formação inicial concluída, em lugar de estagiários 

contratados sem a qualificação exigida por lei, sem a supervisão de outros profissionais, no município de União 

da Vitória, Paraná.  
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alunos do ensino médio do Colégio Estadual Casimiro Abreu, conforme a ata do 

conselho (vide o Anexo G). 

O processo de escolha dos membros da equipe/comissão de trabalho foi 

realizado democraticamente e houve sugestões para a adequação da Metodologia 

PEPE ao contexto local, em função da maioria dos participantes estar ocupada a maior 

parte do dia em outras atividades, ter limitações para participar de cursos de 

capacitação no horário da noite e ter dificuldades para realizar leituras fora do espaço 

de trabalho. Para conciliar a condição de cada participante com os objetivos do 

trabalho, definimos, em comum acordo com a equipe, o revezamento dos dias e 

horários da realização da capacitação da equipe, bem como alternamos os locais da 

sua realização durante oito encontros.  

Nos encontros de capacitação da equipe coordenadora do Plano, sob a 

orientação do Instituto Ágora, foram debatidas inúmeras questões gerais para que 

pudéssemos acordar um nivelamento conceitual sobre aspectos significativos da 

educação municipal, conforme o roteiro entregue no primeiro dia de trabalho274. Ao 

mesmo tempo, na terceira etapa, realizei levantamento detalhado de toda a legislação 

da educação municipal existente na Câmara de Vereadores, na Secretaria Municipal 

de Educação e na Secretaria de Administração e Finanças de Porto Vitória, reunindo, 

cronologicamente, leis, decretos e portarias desde 1991, que foram encadernados 

para serem consultados e discutidos pelos integrantes da equipe do Plano.  

Após o debate sobre as questões propostas, passamos para a “análise da 

legislação de ensino e da documentação da Secretaria Municipal de Educação e das 

escolas municipais e elaboração do Marco Referencial”. Destacamos na análise da 

legislação de ensino nacional, em especial, os textos do I Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001) e da LDB/96 na versão atualizada da época (BRASIL, 2014a), as 

normatizações sobre a educação básica do CNE, todas as leis nacionais da educação 

básica, o PAR do município de Porto Vitória, as proposições do PDE/MEC (MEC, 

                                                 
274 As questões foram as seguintes: os principais desafios para a escola de Educação Básica; o “lugar” da educação 

escolar no processo de desenvolvimento humano do município de Porto Vitória; as relações possíveis entre a 

educação pública municipal e a política educacional do atual governo nacional; os principais objetivos das escolas 

de Educação Básica de Porto Vitória; atribuições das escolas públicas municipais; os critérios de excelência da 

escola municipal de Porto Vitória; os parceiros locais e/ou regionais na implantação do seu projeto educacional; 

os valores morais a serem ensinados e cultivados no interior da escola de Educação Básica de Porto Vitória; as 

concepções teórico-metodológicas de ensino e aprendizagem, o suporte pedagógico da Secretaria Municipal de 

Educação às escolas; o sistema de avaliação institucional próprio e a parceria pedagógica entre escolas e pais ou 

responsáveis (Apêndice E). Nessa etapa, para aprofundar o debate entre os membros da equipe coordenadora do 

Plano, o Instituto Ágora organizou um fórum de discussão virtual sobre as questões citadas e a maioria dos 

membros contribuiu na discussão, a qual foi retomada no decorrer das reuniões seguintes . 
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2007) e a legislação educacional infranacional (plano de carreira, resoluções dos 

conselhos de educação municipais, portarias e decretos).  

Em seguida, iniciamos o trabalho de elaboração do texto do Marco Referencial, 

que foi apresentado pela equipe de coordenação e discutido pelos participantes da I 

Conferência Municipal de Educação de Porto Vitória, em novembro de 2010. É 

importante destacar que o Marco Referencial representaria a expressão, segundo 

Gandin (1994), da posição dos participantes em relação à sua identidade, à visão de 

mundo, à utopia, aos valores, aos objetivos e aos compromissos, além de reflexões 

pessoais sobre temas específicos que foram normatizados no I Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2001), considerando os quatro elementos básicos para compor 

esse documento: o que determinava a lei vigente, qual era a realidade da educação 

municipal sobre cada tema elencado no I Plano, o que a equipe desejava para o futuro 

da educação municipal e a definição de um programa de ações para enfrentar os 

desafios e os problemas identificados nessa etapa do diagnóstico275.  

No trabalho de elaboração do Marco Referencial, a partir das doze questões 

colocadas inicialmente, foram eleitos um conjunto de desafios para a educação 

municipal pela equipe: a formação humanística na escola; a participação da família no 

desenvolvimento escolar; a valorização profissional da educação; a ampliação da 

quantidade e a qualidade dos recursos didáticos pedagógicos; a implantação de uma 

cultura avaliativa na rede municipal; a criação de instrumento da avaliação 

institucional; a parceria pedagógica da família com a escola e a ampliação do volume 

dos recursos financeiros para o investimento na educação municipal. Para enfrentar 

esses desafios, de acordo com o que foi anotado no texto do Marco Referencial 

elaborado pela equipe, seria necessário o desenvolvimento dos seguintes aspectos 

da educação municipal: organização escolar inovadora, aberta e dinâmica da escola 

com um projeto pedagógico participativo; docentes que se apresentassem motivados, 

                                                 
275 No trabalho de elaboração coletiva do Marco Referencial, optamos por um formato monográfico, seguindo, 

basicamente, os mesmos títulos e subtítulos do texto do I Plano Nacional de Educação (2001), mas acrescentando 

alguns temas que traduziam a especificidade de ser um plano para um município: desafios para educação pública 

de qualidade, níveis e modalidades de ensino (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação 

especial no município de Porto Vitória, educação de jovens e adultos), formação continuada e valorização dos 

professores, gestão democrática, financiamento da educação e controle social, PNAE - Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, PDDE - programa dinheiro direto na escola, FUNDEB - fundo de manutenção e 

desenvolvimento da educação básica, Conselho do FUNDEB, APP das escolas - Associação de Pais e Professores, 

CAE - Conselho de Alimentação Escolar, CME - Conselho Municipal de Educação, salário-educação, PNATE - 

programa nacional de apoio ao transporte escolar, promoções da escola, fundo rotativo, conferência municipal da 

educação e eleição de diretores . Para sua consulta, verificar o site oficial da prefeitura de Porto Vitória, no texto 

do anexo da lei de criação do Plano Municipal de Educação (2011).  
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bem preparados intelectual, emocional e eticamente e com remuneração suficiente e 

adequada; relação afetiva entre professores e educandos, que permitiria conhecê-los, 

acompanhá-los e orientá-los; infraestrutura escolar adequada, atualizada e 

confortável, com tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas e educandos motivados, 

preparados intelectual e emocionalmente com capacidade de gerenciamento pessoal 

e grupal.   

A identificação desses aspectos como produto do posicionamento da equipe foi 

o ponto de referência para a elaboração dos instrumentos de diagnóstico da educação 

municipal, direcionando o que avaliar e quais deveriam ser as ações políticas e as 

práticas educativas a serem incluídas, mantidas, alteradas ou suprimidas do trabalho 

pedagógico escolar e da gestão da rede municipal. Esses aspectos surgiram a partir 

da reflexão sobre as dimensões e os elementos do diagnóstico da educação municipal 

considerados no processo de elaboração do PAR do município, da formalização da 

legislação de ensino e das próprias convicções políticas e culturais dos participantes 

da equipe, sendo problematizados pelo exercício da criticidade freireana pelos 

membros participantes da equipe do Instituto.  

  Na quarta etapa da Metodologia PEPE, “realização do diagnóstico quantitativo 

e qualitativo da educação municipal”, considerando o que foi definido no Marco 

Referencial elaborado pela equipe coordenadora, no decorrer de praticamente quatro 

meses de trabalho, iniciou-se a definição e a elaboração dos instrumentos de 

diagnóstico com a divisão de tarefas entre os participantes da equipe do Plano. Para 

o diagnóstico quantitativo, foram responsáveis os representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, as diretoras, as pedagogas e os professores das escolas 

municipais - como também foi feito no município de Calmon -, que reuniram os dados 

definidos pela própria equipe e apresentaram na forma de slides na conferência 

municipal de educação. No diagnóstico qualitativo, coube à equipe do Instituto Ágora 

a elaboração dos instrumentos, que foram discutidos e alterados em reunião pela 

equipe coordenadora do Plano, para a aplicação, a sistematização dos dados e 

também a apresentação na conferência municipal de educação276.  

                                                 
276 O total de participantes que responderam aos questionários foi de 337, distribuídos da seguinte forma: 40 

educandos das 4ª séries das escolas municipais, 4 funcionários das escolas municipais (merendeiras e auxiliares 

de serviços gerais), 1 fonoaudióloga, 1 nutricionista, 1 psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, 2 

pedagogos das escolas municipais , 267 pais ou responsáveis, 2 diretoras, 17 pessoas de setores diversos da 

sociedade local e 2 motoristas do transporte escolar.  
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  Em seguida, na quinta etapa, membros da Secretaria Municipal de Educação e 

do Instituto Ágora realizaram novas visitas as escolas municipais e conversaram 

diretamente com todos os profissionais da educação, os funcionários das escolas, os 

motoristas de ônibus escolares, os presidentes das APPs, as diretoras e os 

educandos sobre as condições de trabalho, as reivindicações e as perspectivas para 

a carreira profissional e as condições de funcionamento e organização da própria 

escola, a verificação do estado das estradas entre outros assuntos. Esse contato foi 

essencial para perceber as diferenças das condições de locomoção e de acesso até 

as escolas rurais, as condições objetivas de trabalho dos profissionais, as principais 

preocupações e as perspectivas profissionais das diretoras e dos professores de um 

município de pequeno porte eminentemente rural. Com a análise da legislação 

nacional e municipal da educação básica, a finalização dos diagnósticos quantitativo 

e qualitativo e a elaboração da planilha de gastos da manutenção e do investimento 

na educação municipal, a equipe de coordenação local finalizou os materiais que 

deveriam ser apresentados na conferência de educação.  

Na sétima etapa, “realização de encontro, seminário ou conferência para a 

análise, aperfeiçoamento e aprovação de projeto de lei ou documento inicial”, a equipe 

de coordenação elaborou a programação da I Conferência Municipal de Educação de 

Porto Vitória, sendo realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2010, no auditório da 

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Vitória. A conferência municipal foi organizada 

em quatro momentos distintos e complementares e contou com a participação ativa 

de todos os membros da equipe coordenadora e da Secretaria Municipal de 

Educação, dois membros da equipe do Instituto Ágora, todos os professores 

municipais, todas as pedagogas e diretoras, 8 representantes dos pais ou 

responsáveis e dos educandos das turmas de 4ª série das escolas municipais, todos 

os presidentes dos conselhos de educação e das APPs, representantes das 

secretarias municipais, da direção da escola estadual, da sociedade em geral 

(associações de produtores, igrejas, clubes de mães, clubes de serviços entre outros) 

e do Sindicato do Magistério de União da Vitória e Região277.  

No primeiro momento, houve o credenciamento dos participantes, a solenidade 

de abertura com o canto do hino nacional e as apresentações culturais locais, seguida 

                                                 
277 Para a apresentação dos documentos aos participantes da conferência houve o cuidado de preparar o material a 

ser apresentado por meio de slides e fotos com informações objetivas e adequar o uso da linguagem para um 

público bastante heterogêneo.   
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do pronunciamento do prefeito, evidenciando o seu apoio ao trabalho coletivo, e da 

secretaria municipal de educação que explicou, resumidamente, o que esperava da 

conferência. Nesse momento, também foi feita a apresentação do histórico do trabalho 

da Metodologia PEPE no município pelo representante do Instituto Ágora, explicando 

como estava ocorrendo a aplicação da Metodologia PEPE para a construção do plano 

de educação, sendo considerado como o principal instrumento de uma gestão 

democrática para a educação municipal.  

No segundo momento, foi feita a apresentação do Marco Referencial pelos 

membros da equipe de coordenação com os conteúdos que se identificavam, 

parcialmente, com os mesmos elementos e temas do texto do I Plano Nacional de 

Educação278, os resultados do diagnóstico quantitativo pelos representantes da 

Secretaria Municipal de Educação e do diagnóstico qualitativo por um dos membros 

da equipe do Instituto Ágora. Na apresentação, foi organizada a projeção de slides 

acompanhada de explicações complementares dos professores, das diretoras e da 

secretária municipal de educação e de outros participantes, que contribuíram com 

inúmeras informações e esclarecimentos sobre a etapa realizada.    

No terceiro momento, os 120 participantes foram divididos em sete grupos de 

trabalho para que definissem quais deveriam ser as prioridades, os objetivos e as 

metas do Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos, sendo que para 

cada grupo foi escolhido previamente um membro da equipe de coordenação para 

acompanhá-lo de acordo com o tema de trabalho que ele desenvolveu no texto do 

Marco Referencial: prioridades para o Plano, educação infantil, ensino fundamental, 

educação de jovens e adultos, educação especial, formação continuada e valorização 

dos profissionais da educação ou gestão democrática, financiamento da educação e 

controle social. Para desenvolver o trabalho dos grupos, foi entregue uma cópia 

impressa dos textos do Marco Referencial, da lei do I Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001) e dos diagnósticos quantitativo e qualitativo. Após a discussão em 

pequenos grupos de trabalho, cada relator apresentou as dúvidas e as propostas 

definidas coletivamente na plenária da conferência, sendo que houve um diálogo 

                                                 
278A Emenda Constitucional nº. 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009b), que alterou o artigo 214 da 

CF/88 (BRASIL, 2014), transformou o Plano Nacional de Educação em um instrumento legal para articular o 

chamado “sistema nacional de educação”, tornando -o responsável por definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas.  
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intenso e tenso com diferentes estratégias de persuasão dos presentes para a 

aprovação de suas propostas, levando ao consentimento ativo dos participantes da 

conferência em relação ao texto final aprovado. Esse momento evidenciou a qualidade 

do debate pela capacidade argumentativa dos presentes com o destaque de algumas 

pessoas por qualidades pessoais e por terem participado intensamente de todo o 

processo de trabalho no município. Alguns depoimentos e respostas aos questionários 

de pesquisa evidenciaram a qualidade da compreensão e da participação: 90% dos 

professores responderam que foi uma experiência participativa que eles puderam 

entender do início até o fim e 10% não opinaram em relação ao trabalho; a secretária 

municipal de educação afirmou que a Metodologia PEPE “Fez com que todas as 

pessoas envolvidas se responsabilizassem pelos temas desenvolvidos” e a equipe 

coordenadora do Plano, em resposta à pergunta "Qual foi a maior surpresa nesse 

processo de trabalho?”, afirmou que foi a profundidade da discussão nos grupos de 

trabalho da conferência e o respeito dos participantes às decisões tomadas pela 

maioria dos presentes (vide o Apêndice D)279. 

Por último, com a finalização das apresentações, foi definido que as propostas 

aprovadas seriam formatadas pela equipe de coordenação em reuniões específicas e 

encaminhadas ao assessor jurídico da prefeitura para a elaboração final do projeto de 

lei de criação do Plano Municipal.  

Na oitava etapa, “encaminhamento do texto final ao prefeito municipal”, foram 

retomadas às definições do plenário da conferência pela equipe coordenadora do 

Plano, que realizou mais três encontros para formatar o texto como um projeto de lei 

e encaminhá-lo à avaliação da assessoria jurídica da prefeitura. Não houve nenhum 

questionamento dessa assessoria quanto à legalidade do conteúdo, porém houve a 

exigência de incorporar o Marco Referencial ao texto do projeto lei, tornando-o muito 

extenso e de difícil leitura, além de um atraso de três meses para o encaminhamento 

do texto final ao poder legislativo pelo prefeito. De acordo com os membros da equipe 

coordenadora do Plano, na entrevista intensiva de 2012, esse fato justificou, em parte, 

a falta de interesse das comunidades escolares em ler regularmente o texto da lei, 

apesar de que a secretária de educação e as diretoras terem colocado em prática a 

maioria do que definido coletivamente e os participantes da conferência citarem o seu 

conteúdo nos questionários de pesquisa.  

                                                 
279 Entrevista intensiva com todos os membros da equipe coordenadora do Plano, realizada nas instalações da 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Vitória, em 13/07/2012.  
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Na nona etapa, “acompanhamento do processo legislativo e sanção pelo 

prefeito municipal”, após a revisão do texto pelo assessor jurídico da prefeitura, houve 

a entrega do projeto de lei pelos representantes da equipe coordenadora ao 

presidente da Câmara Municipal, que o submeteu a duas sessões, sendo aprovado 

na íntegra num prazo de um mês.  

Por fim, na décima etapa, “monitoramento e avaliação da implementação das 

ações da política educacional”, de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal nº. 1.083, 

de 27 de abril de 2011, que instituiu o Plano Decenal Municipal de Educação de Porto 

Vitória (2011-2020), foi definida a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Decenal, responsável pelo acompanhamento e aperfeiçoamento das ações de 

trabalho previstas no Plano, sendo constituída pelos representantes de órgãos e 

entidades, segmentos da comunidade escolar e setores da administração municipal: 

Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, CAE, professores 

municipais, diretores, pedagogos, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria 

Municipal de Educação e pais ou responsáveis das escolas municipais (vídeo o Anexo 

H).  

 A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal, nomeada pelo 

Decreto Municipal nº. 37, de 26 de julho de 2011, realizou uma única reunião no dia 6 

de novembro de 2012, na qual verificou o que foi feito ou não nesse período, conforme 

o que determinava a lei do I Plano Decenal Municipal de Educação (vide o Anexo I)280. 

Segundo o conteúdo dessa ata de reunião da Comissão, na primeira parte, foi 

verificado o cumprimento das prioridades estabelecidas no artigo 3º do Plano: 

valorizar os profissionais da educação, consolidar e ampliar a educação de jovens e 

adultos, segurança no transporte escolar, construção de escolas segundo os padrões 

mínimos do MEC e promoção da integração e socialização efetiva da família na 

escola. Dessas prioridades, segundo os membros da Comissão, somente não foi 

contemplada a colocação de monitores nos ônibus escolares para atender os 

educandos da educação infantil, o que geralmente era feito pelo professor municipal 

que se utilizava do transporte escolar. Na segunda parte da ata, sobre os objetivos e 

as metas em cada item do Plano, segundo a Comissão, foram contemplados diversos 

                                                 
280 Segundo o artigo 3º da lei do Plano, a Comissão deveria “II - realizar reuniões anuais para a avaliação da 

execução do plano decenal”, o que não aconteceu no período de 2013 a 2015.  
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itens281, mas deixando também de realizar um conjunto significativo de ações 

previstas no Plano: não houve condições para a superação da desarticulação entre 

as esferas dos governos nacional e subnacional; manteve-se a mesma equipe de 

trabalho da Secretaria Municipal de Educação sem poder ampliar o suporte 

pedagógico direto às escolas; não foi construído um novo prédio para a Escola 

Municipal Reynaldo Frederico Gaebler; a proposição de erradicar o analfabetismo do 

município não foi atingida; também não houve a implantação da avaliação institucional 

nas escolas da rede municipal; não foi ampliado o número de concursados para atuar 

na educação infantil; não foi aberta turma de educação infantil na Escola Rural 

Municipal Professor José Aluir Ilkiu e mantiveram-se as classes multisseriadas nas 

duas escolas rurais do município.  

 Nas ações previstas no Plano e não realizadas, existiram duas situações 

diferentes: aquelas que poderiam ser realizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação utilizando os meios próprios e outras ações que dependiam do apoio do 

governo nacional, sendo que também estavam previstas no PAR do município e não 

foram atendidas.  

Em relação à primeira situação, as justificativas para a não realização foram as 

mais diversas e tiveram um peso significativo os argumentos apresentados pela 

secretária municipal de educação e compartilhados pelos membros da equipe de 

coordenação do Plano. Primeiro, a não colocação de monitores nos ônibus escolares 

para atender os educandos da educação infantil, que já era considerada algo 

excessivo por alguns no momento da conferência, mas que foi aceito na conferência 

em função da preocupação com a segurança dos educandos. Para a secretária de 

educação seria um gasto excessivo e houve uma reorientação de procedimentos aos 

motoristas, sendo que não existiam mais registros de problemas devido ao trabalho 

também de conscientização dos educandos mais velhos que se utilizavam do 

                                                 
281 Sobre os objetivos e as metas em cada item do Plano, segundo a Comissão, foram contemplados  no período 

de 2011 a 2012: estabelecer parceria pedagógica entre escola e pais ou responsáveis; melhorar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem nas escolas municipais (atingido parcialmente), mobilizar a comunidade para participar 

das políticas públicas em prol da qualidade social da educação; aumentar o número de professores atuando na rede 

escolar; construção de mais duas salas de aula na Escola Municipal Professor Hugo Guilherme Jaegler; garantir 

mais um professor auxiliar em turmas de 1º ano do ensino fundamental; promover noite cultural nas escolas 

municipais; construir salas de aula para o funcionamento da educação especial, sala de recursos e atendimento 

especializado nas escolas; ampliar o atendimento fonoaudiológico e psicológico para os educandos das escolas 

localizadas na área rural; orientar pais ou responsáveis no acompanhamento do atendimento fonoaudiológico para 

evitar a “transcrição da fala”; adquirir materiais pedagógicos e tecnológicos específicos, para auxiliar o trabalho 

dos profissionais da educação especial; desenvolver atividades de formação continuada para todos os profissionais 

da educação e garantir a participação dos professores da EJA em atividades específicas de formação continuada.  
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transporte escolar, por meio de reuniões nas escolas municipais e na estadual. 

Segundo, a não formação da equipe multidisciplinar na Secretaria Municipal de 

Educação foi resultado de uma opção política para manter a relação ambígua com o 

Núcleo de Educação Regional, órgão pertencente ao Sistema Estadual de Ensino do 

Paraná, legitimando parte das ações da Secretaria conforme a conveniência e os 

interesses políticos do governo infranacional. Terceiro, a tentativa de erradicar o 

analfabetismo teve como maior dificuldade a falta de adesão das pessoas 

identificadas como analfabetas nas localidades do município para cursarem as 

classes de alfabetização organizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Quarto, 

não foi aberta turma de educação infantil em função do número de educandos na 

localidade, o que frustrou bastante os pais ou responsáveis dessa comunidade, sendo 

que também foram mantidas as turmas multisseriadas como desdobramento da 

política nucleadora que dominou as prefeituras da região Sul e colocou diariamente 

centenas de milhares de crianças em ônibus escolares por várias horas e, por último, 

a não implantação da avaliação institucional nas escolas da rede municipal foi 

considerada uma grande perda pela equipe do Instituto Ágora, uma vez que poderia 

ser um instrumento democrático de aperfeiçoamento permanente do trabalho escolar, 

diferentemente do comparativismo avaliador da política educacional do MEC.  

Para a segunda situação, esperava-se o apoio financeiro do governo nacional 

para a construção de um novo prédio para a Escola Municipal Reynaldo Frederico 

Gaebler, localizada na área urbana. A reivindicação já existia há pelo menos dez anos 

e esteve anotada em vários documentos municipais e também negociada com a 

classe política nos níveis estadual e federal, que anunciava essa obra como parte de 

planos de governo, sendo também aprovado no PPA do município. Uma demanda 

que traduzia uma divisão problemática nos municípios selecionados na qual caberia 

exclusivamente ao governo nacional a realização de obras de infraestrutura da rede 

escolar, o que poderia levar anos ou nunca serem feitas, como foi também o caso do 

município de Matos Costa. Nesses municípios, considerando as condições políticas e 

também materiais favoráveis para a mobilização das comunidades e de diferentes 

setores da sociedade, entendo também que seria possível resolver, em caráter 

precário, vários problemas de infraestrutura das escolas que concorriam diretamente 

para o atingimento da qualidade social da educação básica, não sendo uma forma de 

desresponsabilização do poder público no seu dever constitucional de garantir a 

educação para todos, mas reconhecer que diante da negativa da concretização plena 
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desse Direito social, apesar de muitos esforços e da utilização velada da chamada 

“cláusula da reserva do possível”, as comunidades poderiam interferir mais 

diretamente com ações pontuais que precisariam ter mais apoio financeiro e material 

dos governos infranacionais.  

 Outra forma de avaliação dos resultados da Metodologia PEPE na política 

educacional desse município e também da efetivação ou não das ações previstas no 

Plano Decenal de Educação foi desenvolvida com a revisão desse Plano, a partir de 

uma demanda manifesta da Secretaria Municipal de Educação de Porto Vitória ao 

Instituto Ágora, no primeiro semestre de 2015. O trabalho seguiu todas as etapas da 

Metodologia PEPE de planejamento educacional, com total apoio da Secretaria 

Municipal de Educação e excelente recepção das comunidades escolares que 

conheciam os procedimentos da metodologia, destacando-se alguns momentos que 

foram significativos para a avaliação dos resultados desse trabalho.  

a) O trabalho da equipe coordenadora:

A equipe coordenadora desenvolveu um trabalho muito bem articulado e 

conseguiu coordenar com eficiência o debate sobre a política educacional durante a 

aplicação da Metodologia PEPE na revisão do I Plano de Educação, conforme a figura 

abaixo.   

Figura 15 - Equipe coordenadora do II Plano Decenal Municipal de Educação (2015) 

Fonte: Acervo da Secretaria de Educação de Porto Vitória (2015) 

 Um primeiro momento significativo foi a análise da legislação municipal e uma 

avaliação criteriosa do plano anterior. Para isso, organizei um material de estudo para 
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a análise e a discussão pela equipe, incluindo a releitura de toda a legislação 

municipal, especialmente, o I Plano de Educação, e o novo Plano Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014b), destacando-se a Meta 19 (gestão democrática) que 

direcionou o debate para o repasse de recursos para aqueles municípios que 

aprovassem leis em consonância com a legislação nacional, a formação de 

conselheiros, a criação de fórum de educação no município, a participação da 

comunidade escolar na elaboração dos PPPs e participasse de programas para a 

formação de diretores e secretários de educação. O conteúdo dessa meta, em meu 

entender, não trouxe nenhuma novidade significativa daquilo que vem sendo debatido 

no país sobre a gestão democrática na educação básica pública, mantendo-se o vício 

de apostar na formalização da gestão democrática sem organizar previamente 

processos formativos coletivos para que os governos infranacionais possam receber 

os “bônus financeiros” do governo nacional (Estratégia 19.1). Essa percepção também 

foi partilhada por todos os membros da equipe, uma vez que o município já possuía 

eleição direta para a escolha de diretor de escola, os seus dirigentes, as diretoras, os 

professores e os pais ou responsáveis não pretendiam implementar o conselho 

escolar e o PPP das escolas foi elaborado com a participação direta da APP em cada 

comunidade escolar.   

Um tema polêmico enfrentado pela equipe foi a não execução das ações que 

estavam previstas no I Plano e o fato de não ter sido realizada nenhuma reunião da 

Comissão de Monitoramento após 2012. Diferentemente da primeira equipe 

coordenadora de 2010, essa possuía alguns representantes que eram 

declaradamente contrários à nova administração e, por isso, com mais convicção nas 

críticas à política educacional e defesa intransigente da transparência administrativa 

na gestão democrática da educação municipal. Como uma resposta rápida às críticas 

à administração daquele momento, a secretária de educação resolveu vários 

problemas administrativos e operacionais que foram identificados já nessa etapa, 

destacando-se: a regularização de horário de linhas de ônibus escolares, a carga 

horária de trabalho das especialistas da Secretaria Municipal de Educação 

(fonoaudióloga e psicóloga) que atendiam os educados das escolas municipais, o 

horário de trabalho de funcionário em escola, os pequenos reparos nas escolas 

municipais, a regularização dos livros de atas dos conselhos de educação do 

município entre outros.   
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De uma forma geral, o trabalho dessa equipe foi muito bem realizado e 

conseguiu cumprir com eficiência a preparação e a coordenação da II Conferência 

Municipal de Educação, segundo os depoimentos finais dos participantes do evento. 

b) A realização do diagnóstico quantitativo da realidade educacional do município:

A tarefa foi desenvolvida pela equipe da Secretaria Municipal de Educação com 

a assessoria do Instituto Ágora, sendo considerado pelos participantes da conferência 

como o mais bem organizado de todos os momentos da Metodologia PEPE. O 

levantamento foi feito de forma detalhada com todos os dados quantitativos locais, 

obtidos nas secretarias municipais e nos órgãos públicos subnacionais e nacionais, 

sendo apresentados na II Conferência, em fevereiro de 2015. A partir da discussão 

desses dados, ficou evidenciada a necessidade de enfrentar quatro grandes temas 

para melhorar a qualidade social da educação básica municipal: a infraestrutura 

escolar, os recursos financeiros para investimento na educação municipal e melhorar 

os resultados de aprendizagem dos educandos com a criação de programas de 

apoio pedagógico e social ao educando e instituir a prática da avaliação institucional 

das escolas na rede de ensino.  

c) O debate na II Conferência Municipal de Educação:

De acordo com a programação da II Conferência, seguindo a mesma ordem da 

I Conferência, o evento foi organizado em quatro momentos distintos e 

complementares, sendo que os debates aconteceram nos trabalhos de grupo e na 

plenária do evento, contando com a presença de 107 participantes, conforme figura 

abaixo. Nessa etapa, foram apresentados o marco referencial, os diagnósticos 

quantitativo e qualitativo e as conclusões dos grupos de trabalho.  

Figura 16 - Foto de um grupo de participantes da II Conferência Municipal de 
Educação de Porto Vitória/PR (2015) 

   Fonte: Acervo da Secretaria de Educação de Porto Vitória (2015) 
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Os grupos foram divididos de acordo com as temáticas identificadas com as 

partes do texto do II Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014b), sendo 

acrescentado mais um grupo para discutir outro item específico do município: 

caracterização educacional do município, educação infantil, ensino fundamental, anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, educação de jovens e adultos, educação 

especial, formação continuada e valorização da educação básica e gestão 

democrática e financiamento da educação básica.  

Figura 17 - Foto de grupos de trabalho da II Conferência Municipal de Educação de 

Porto Vitória/PR (2015) 

 Fonte: Acervo da Secretaria de Educação de Porto Vitória (2015) 

Nessa etapa da conferência, pude participar de vários momentos do trabalho 

dos grupos nos quais o debate foi bastante acirrado, expressando uma tensão positiva 

entre o desejado do Marco Referencial, elaborado pela equipe de coordenação do 

Plano, e a percepção do grupo quanto aos limites e às possibilidades das ações do 

próprio governo infranacional. Momentos que revelaram certa consciência que as 

ações para enfrentar os quatro grandes temas identificados na etapa do diagnóstico 

não dependiam somente de uma agenda local para buscar alternativas em nível 

infranacional. O que na verdade também estava em questão era o próprio pacto 

federativo que limitava as ações do governo infranacional e teria criado uma 

dependência de uma política recentralizadora que, apesar da existência da autonomia 

relativa e da indução à mobilização da comunidade e da sociedade em geral pelo 

governo nacional, não garantia, efetivamente, os meios necessários para enfrentar e 
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resolver esses problemas. Sobre o tema da avaliação institucional existiu uma 

extrema dificuldade de aceitação da ideia de que essa forma de avaliar poderia trazer 

contribuições para o aprimoramento do desempenho dos educandos e também da 

escola municipal como um todo. Assim, as comunidades escolares e a própria 

Secretaria Municipal de Educação assumiram uma perspectiva simplista ao afirmar 

que os resultados do desempenho dependiam do trabalho docente, mas, acima de 

tudo, do empenho do próprio educando e das suas experiências sociais e individuais 

relativas ao seu meio social onde vivia. 

Outro aspecto significativo do grupo foi a qualidade da discussão no que se 

refere à autonomia dos participantes externarem o seu pensamento, dizer a sua 

palavra, de uma forma muito firme e problematizadora. Ou seja, afirmavam as ideias 

com convicção fazendo com que todos também reagissem para estabelecer o diálogo 

democrático, sempre tenso e imprevisível. Nesse movimento, o contraditório aparecia 

de forma evidente e provocava ou não a concordância, podendo ser consenso ou 

dissenso entre os participantes. Na plenária do evento, o debate foi muito mais intenso 

que da I Conferência em 2010, em função, principalmente, da cobrança que foi feita 

pelos participantes diretamente à prefeita municipal sobre problemas como transporte 

escolar irregular, falta de obras públicas e necessidade de ampliação da jornada de 

trabalho das especialistas (fonoaudióloga e psicóloga) para o atendimento dos 

educandos nas escolas municipais. Os questionamentos foram respondidos e foram 

dadas explicações sobre o que tinha sido feito até aquele momento para tentar 

resolvê-los. No calor do debate, percebia-se que as práticas referidas de gestão 

democrática haviam avançado entre as duas conferências, tanto nas ações 

desenvolvidas pelo governo infranacional como pela qualidade do debate público que 

ficou institucionalizado como parte da política educacional, havendo mais paixões e 

menos brigas pessoais e provocações partidárias. Essa lógica também estava nas 

escolas municipais, nas reuniões dos conselhos de educação e nas reuniões 

pedagógicas dos professores e das APPs das escolas desse município.  

6.5 Principais objetivos e elementos da Metodologia PEPE 

A Metodologia PEPE teve como principal objetivo a construção coletiva de 

instrumentos para a política educacional de municípios dos estados do Sul do Brasil, 
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por meio de ações problematizadoras e politizadoras, que pudessem contribuir para a 

efetivação do direito à educação pública com qualidade social. Nesse processo de 

trabalho, esteve sempre presente a necessidade de procedimentos formativos para o 

empoderamento social, em uma tensão permanente com os limites e as permanências 

autoritárias na estrutura administrativa dos governos infranacionais, de um lado e, de 

outro, a falta de experiência em processos participativos tanto da comunidade escolar 

como da sociedade em geral, o que não foi um obstáculo intransponível para inúmeros 

avanços no processo de fortalecimento do controle social e da efetivação da 

participação social em processos coletivos.    

Outro objetivo fundamental do trabalho de aplicação da Metodologia PEPE foi 

a institucionalização de procedimentos da democracia participativa para a 

fiscalização, o monitoramento e a participação social da comunidade escolar e da 

sociedade em geral. Para garantir a sua utilização permanente, esses procedimentos 

e institucionalidades foram anotados no próprio texto das leis sancionadas nos 

municípios assessorados e selecionados, destacando-se: comissões de 

acompanhamento e monitoramento, compostas por diversos segmentos sociais, para 

a atualização e aperfeiçoamento de planos de carreira e remuneração do magistério 

público municipal e planos municipais de educação; a obrigatoriedade anual de 

realização de conferência municipal de educação; a publicação mensal das datas de 

reuniões, dos assuntos e das decisões dos conselhos de educação; a necessidade 

de adequar os projetos políticos pedagógicos de acordo com as prioridades, as metas 

e as ações previstas no plano municipal de educação aprovado; a orientação e a 

determinação legais para os conselheiros não governamentais serem eleitos 

diretamente pelos seus pares e a tentativa do conselho municipal de educação 

regulamentar e acompanhar a implementação dos conselhos escolares nas escolas 

públicas municipais.  

É importante destacar que para a construção coletiva de instrumentos da 

política educacional não houve nenhuma rejeição dos participantes da comunidade 

escolar nem dos representantes da sociedade em geral. A ideia de conhecer mais a 

realidade educacional e discutir sobre possíveis alternativas para resolver ou 

minimizar os problemas das escolas municipais eram sempre bem recebidas por 

todos. O que também facilitava o desenvolvimento e a aplicação das etapas da 

Metodologia PEPE nos municípios, indicando a construção de novos saberes pelos 

participantes, que refletiam sobre a utilização de conceitos da própria democracia 

participativa   entre   eles:   transparência,  empoderamento,  ação  coletiva,  diálogo, 
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conflito, espaço público, persuasão, autonomia, responsabilidade compartilhada, 

Direitos sociais, participação cidadã e cidadania ativa entre outros.     

Entretanto, existiam três questões presentes em quase todos os momentos do 

trabalho que representaram desafios e, ao mesmo tempo, limites para que as 

decisões coletivas fossem realmente colocadas em prática nos municípios. Primeiro, 

o pouco conhecimento dos determinantes legais que garantiam a descentralização e

autonomia relativa das políticas educacionais ao nível infranacional, observando-se 

os limites colocados pelas diretrizes definidas pelo MEC. Segundo, a incerteza da 

existência ou não de recursos financeiros suficientes para atender às demandas locais 

e criar melhores condições para o funcionamento das escolas municipais, já que todos 

os governantes infranacionais afirmavam ter severas limitações orçamentárias para 

realizar investimentos de maior valor e a maioria das ações previstas no PAR dos 

municípios não foram executadas pelo MEC, no período de 2008 a 2015. Terceiro, a 

implementação das etapas da metodologia foi realizada com inúmeros receios e 

indecisões, uma vez que todo o trabalho poderia ou não ser concluído, pois a 

assessoria dependia da anuência, de encaminhamentos e da sanção dos projetos de 

lei pelo chefe do Executivo. Nesse caso, esperavam-se justificativas e decisões dos 

governantes, sendo que existia a possibilidade de reverter as decisões consideradas 

contrárias aos interesses das comunidades escolares por meio do diálogo, uma vez 

que todo o processo contava com a participação direta de representantes do governo 

infranacional e, nos momentos coletivos, com a própria presença do prefeito 

municipal.  

Mesmo assim, devo reconhecer que a conquista do consentimento ativo da 

maioria dos participantes foi a evidência de que o “aprendizado em relação” pôde 

contribuir para a aplicação de procedimentos da democracia participativa, mesmo com 

todas as limitações impostas pela cultura política autoritária hegemônica. Muitas 

experiências indicavam um grau elevado de participação social, representando a 

afirmação da cogestão por meio de procedimentos da democracia participativa, na 

qual existiria a partilha do poder de decidir em prol do aprimoramento da política 

educacional (BORDENAVE, 1994). Também é relevante mencionar que a democracia 

induzida do Governo Lula também teve um papel destacado para que utilizássemos 

os argumentos legais e as exigências do MEC como forma de justificar a realização 

do trabalho e convencer os governantes que a Metodologia PEPE seria uma opção 



302 

mais adequada e coerente em função das determinações legais e das exigências do 

governo nacional.  

Enfim, a Metodologia PEPE reuniu elementos significativos para a construção 

coletiva de políticas educacionais em municípios brasileiros considerando os 

diferentes aprendizados e as experiências vividas nesse tempo, sendo possível citar: 

a dialogicidade crítica e persuasiva, que se traduzia na busca permanente pelo 

consentimento ativo dos participantes por meio do diálogo; a conspiração democrática 

popular, voltada para a consolidação de canais participativos no campo das políticas 

educacionais; a participação social qualificada dos sujeitos sociais, produto do 

“aprendizado em relação” nas várias etapas de aplicação da metodologia PEPE; o 

aproveitamento das brechas legais para fazer avançar a cultura democrática; o 

estudo das diversas dimensões da realidade dos municípios, do conteúdo da 

legislação nacional infranacional e da história do Brasil; compreensão das diversas 

implicações da AGEE da globalização hegemônica para a educação básica na 

América Latina e o reconhecimento do valor de experiências contra-hegemônicas 

para a adoção de procedimentos da democracia participativa, que poderia vislumbrar 

a consolidação do projeto democrático-participativo, sendo o mais coerente e 

desafiador para a conquista de uma educação municipal com qualidade social 

(MOREIRA, 2013). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo analisou a implantação da Metodologia PEPE de planejamento 

educacional em municípios eminentemente rurais, no contexto da globalização das 

políticas públicas de educação básica no período do Governo Lula no Brasil. Coloca 

no centro do debate as tensões e os problemas para a realização de uma gestão 

democrática de políticas municipais de governos infranacionais que reúnam condições 

e propósitos adequados para a conquista de uma educação pública com qualidade 

social.  

 Os desafios e as possibilidades para a construção coletiva de projetos 

educacionais democráticos e participativos foram resultantes de processos complexos 

e dinâmicos em contextos históricos específicos que possuíam estreitas relações com 

os projetos políticos em disputa na América Latina. Os contextos históricos específicos 

conformaram uma realidade que definiu condicionantes que precisavam ser 

identificados, analisados e problematizados para a construção de ações estratégicas 

que ultrapassassem o momento do ato de planejar e permanecessem como algo que 

exista no tempo, na memória dos sujeitos sociais envolvidos, na legislação de ensino 

e na própria política pública da educação municipal como um todo. Para isso, das 

várias estratégias apresentadas nesta pesquisa, as práticas formativas 

desenvolvidas nos municípios selecionados constituíram a base essencial do caráter 

contra-hegemônico de um “aprendizado em relação” que produziu consequências 

diretas para a vida das pessoas.  

As práticas formativas desenvolvidas no trabalho de aplicação da Metodologia 

PEPE nos municípios selecionados se constituíram em uma síntese de experiências 

forjadas em trabalhos de assessoria e pesquisas no campo popular, cujo objetivo 

maior foi o empoderamento das classes populares para que tenham o direi to a uma 

vida com dignidade e decência. A experiência desse trabalho é difícil de ser 

sintetizada, pois não se tem certeza científica de quais as consequências daquilo que 

é vivido e como é realmente apreendido pelos sujeitos sociais em processos de 

aplicação de metodologias participativas, como discutimos em reunião do GT de EP 

na Anpedinha de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2012. Todavia, pelas 

manifestações individuais e coletivas dos sujeitos sociais é possível inferir que houve 

mudança de comportamento pela postura corporal, pelo conteúdo da fala daqueles 
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que experimentaram os momentos coletivos, pelas conquistas materializadas em leis 

escritas, pelos compromissos públicos assumidos por governantes e pelas conversas 

informais com os participantes desses processos.  

Quanto aos desafios, considero que no contexto histórico específico do período 

do Governo Lula houve um conflito político permanente entre as imposições dos 

agentes da globalização hegemônica, reconhecidos e valorizados pelo modelo de 

desenvolvimento financiado e dependente presente na maior parte da história 

republicana do país, e os objetivos e as demandas dos setores progressistas pela 

efetivação dos Direitos sociais da população brasileira. Um conflito que revelou 

concepções e interesses antagônicos, no dizer de Paulo Freire, que por motivos 

estratégicos e momentâneos poderiam estar aproximados enquanto partícipes de 

determinada política pública, mas com inúmeros riscos de retrocessos e 

manipulações das formas mais diversas. Verificou-se que não se pode abandonar a 

vigilância permanente das ações dos considerados antagônicos que dificilmente 

poderiam compartilhar das mesmas convicções, das finalidades e do projeto político 

que conciliasse o interesse público com os interesses privados, especialmente 

quando o sentido da participação alcança o poder decisório que buscaria concretizar 

a “política dos cidadãos”.

No Governo Lula houve alianças com os defensores do capital para viabilizar 

um projeto de educação para o país denominado de PDE. Produziu no segundo 

mandato de governo (2007-2010) uma política pública educacional para a educação 

básica que ambicionava induzir a democracia na gestão educacional dos entes 

federados por meio da continuidade da formalização da gestão democrática 

consagrada na CF/88 (BRASIL, 2014) e na LDB/96 (BRASIL, 2014a), mantendo 

também várias ações e os principais programas e projetos do Governo FHC (PNAE, 

PDE-Escola, PDDE, FUNDESCOLA, Sistema SAEB, participação no PISA), criando 

novos programas e conseguindo aprovar novas leis (PAR/IDEB, PNFCE, Pró-

conselho, FUNDEB, II Plano Nacional de Educação) e apoiando técnica e 

financeiramente aqueles governos que seguissem o “compromisso” que guardava 

estreitas relações com as definições da AGEE da globalização hegemônica.  

A política educacional indutora e a legislação minimalista da educação básica 

brasileira transferiram para os municípios inúmeras responsabilidades, ao mesmo 

tempo em que estabeleceram uma autonomia relativa que foi “retomada” com a 

concentração financeira e a recentralização promovida pela Emenda Constitucional 

nº. 59/2009 (BRASIL, 2009b) que transformou o plano nacional de educação no 
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principal instrumento de articulação do chamado sistema nacional de educação, 

passando a ser o orientador e balizador dos planos de educação do país, 

considerados os principais instrumentos da política pública educacional. A recepção 

dessa política pelos governos infranacionais produziu reações das mais diversas, 

sendo que há duas reações comuns aos municípios selecionados nesta pesquisa. 

Retardar a aprovação de leis em consonância com a legislação nacional e atender 

formalmente às determinações legais e às exigências do MEC com os objetivos de 

receber recursos financeiros que foram centralizados no governo nacional, evitando 

possíveis punições pelo descumprimento da legislação de ensino vigente.  

O segundo desafio tem a ver com a tensão surgida entre a política de indução 

democrática do Governo Lula e a cultura política local dos municípios selecionados. 

Uma tensão complexa e provocadora de inúmeras reações que evidenciaram ritmos 

e expectativas diferentes das comunidades escolares e dos governos infranacionais 

em relação à política pública da educação básica do governo nacional. Dos três 

municípios selecionados, em Matos Costa e Calmon, aconteceram alguns momentos 

de participação cidadã, aproveitando-se das brechas legais e da experiência de 

trabalho do Instituto Ágora para promover processos formativos de qualificação das 

demandas das comunidades escolares com resultados significativos para a melhoria 

das condições de trabalho dos profissionais da educação e dos resultados de 

desempenho de aprendizado dos educandos das escolas municipais. Nesses dois 

municípios, os fatores culturais e os fatores políticos representaram heranças 

históricas de práticas sociais do personalismo político de governantes e de 

secretários de educação que se identificavam com o projeto político autoritário em 

curso da transição democrática incompleta no Brasil.  

Outro fator significativo que interfere diretamente nos processos coletivos foi a 

formação inicial despolitizadora dos profissionais da educação em função da 

centralidade na dimensão estritamente técnica, sendo que nos dois municípios citados 

os profissionais cursaram faculdade a distância, o que fortalece a hipótese que essa 

formação aligeirada não discute as dimensões históricas, políticas e sociológicas do 

trabalho escolar. Para aprofundar mais essa questão, pretendo desenvolver uma 

pesquisa sobre essas dimensões no processo de trabalho de formação inicial de 

professores em IES que atuam na microrregião pesquisada.   

Diferentemente, no município de Porto Vitória quase todos os profissionais da 

educação cursaram graduação em regime regular, o que contribuiu positivamente 
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para a existência de algumas experiências participativas que foram retomadas e 

consolidadas quanto da aplicação da Metodologia PEPE. Com a aplicação da 

metodologia para a elaboração dos planos municipais de educação foram observados 

resultados significativos que representaram uma síntese de empoderamento com 

participação cidadã em todas as fases do ciclo das políticas públicas. Esses 

resultados foram avaliados positivamente pela maioria dos entrevistados e daqueles 

que responderam aos questionários de pesquisa como sendo uma conquista da 

educação municipal que possivelmente poderá ser mantida pelos cidadãos e pelos 

próximos governos infranacionais.  

O terceiro desafio tem uma forte aproximação com a história de outras práticas 

participativas no país, a exemplo do que aconteceu no OP de Porto Alegre e do que 

presenciei nos municípios catarinenses de Chapecó e Dionísio Cerqueira (1998-2000) 

e nos municípios de Bela Vista do Toldo (2010) e Paula Freitas (2014) no sul do 

Paraná. A CF/88 (BRASIL, 2014) consolidou a centralidade da decisão em quase 

todas as etapas do ciclo das políticas públicas no chefe do executivo com o poder de 

interferir, alterar ou finalizar práticas participativas coletivas que precisariam da sua 

anuência e também da aceitação para serem iniciadas, finalizadas, aprovadas ou 

implementadas. A definição legal do controle efetivo do poder executivo favoreceu 

uma personalização dos governos infranacionais que não demonstraram coerência 

das ações políticas com as ideologias de seus partidos, pois expressaram interesses 

de grupos de poder que assumiram uma sigla partidária por motivos diversos. Esse 

fato é algo que precisa ser melhor investigado e discutido com mais tempo e 

profundidade.  

A aplicação da Metodologia PEPE foi realizada em municípios governados por 

partidos diferentes que, de forma geral, ofereceram condições semelhantes de 

trabalho para o Instituto Ágora, mas podendo ter maior ou menor autonomia na 

atuação em função de uma conformação local na qual as relações pessoais entre os 

membros da equipe do Instituto e os governantes preponderaram sobre quaisquer 

definições ideológicas ou partidárias. A inconsistência na formação político-ideológica 

dos governantes teve maiores consequências para os municípios que eram 

governados por políticos que se utilizavam do clientelismo educacional para fortalecer 

o seu poder político e fazer da escola municipal um reduto para as campanhas

eleitorais. Uma prática comum foi a escolha do diretor das escolas municipais pelo 
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prefeito municipal, como aconteceu nos municípios de Matos Costa e Calmon, em 

Santa Catarina.  

O quarto desafio se apresenta como o mais grave e existe potencialmente no 

campo da política pública educacional brasileira em todo país. Para o caso de 

mudanças dos governantes dos entes federativos há o risco da descontinuidade da 

política educacional, podendo alterar sensivelmente os avanços conquistados para a 

efetivação de uma gestão democrática na educação pública, como aconteceu nos 

municípios de Chapecó, Belo Horizonte e São Paulo. Contrariamente a essa herança 

na administração do Estado brasileiro no campo das políticas educacionais, em Porto 

Vitória, a prefeita (2013-2016) assumiu a proposição de retomar o trabalho da 

Metodologia PEPE de planejamento educacional realizado em outro governo, 

participando ativamente e contribuindo para a autonomização de todo o processo de 

trabalho não apenas motivada pelos seus interesses políticos, mas em função de uma 

tradição de participação cidadã das comunidades escolares que foi consolidada pelo 

trabalho do Instituto Ágora no município. Com isso, espera-se que as comunidades 

escolares assumam permanentemente os procedimentos da democracia participativa 

como integrante dos processos de gestão da educação pública municipal.  

O quinto desafio revela que na aplicação da Metodologia PEPE é importante 

compreender quais são os principais limites políticos e, principalmente, financeiros 

para efetivar a educação pública sonhada pela comunidade escolar. Nesse aspecto, 

discordo da afirmação dos defensores da gestão empresariada para educação que 

acusaram os governos infranacionais de serem simplesmente incompetentes para 

atenderem às demandas da sociedade em geral em função de não saberem gerir a 

coisa pública. O argumento além de tendencioso não é totalmente verdadeiro, uma 

vez que existiram limitações financeiras para o desenvolvimento de várias ações 

pelos governos infranacionais e pelas próprias escolas, mesmo com o relativo 

crescimento do investimento em educação indicado no período desta pesquisa e 

com resultados efetivos que precisariam ser avaliados diferentemente do SAEB do 

MEC. Como principais exemplos da falta de recursos financeiros nos municípios 

selecionados havia a inadequação da infraestrutura da maioria das escolas às 

necessidades dos educandos e do trabalho escolar, a falta de materiais e 

equipamentos escolares, a falta de recursos financeiros para a realização de 

atividades formativas para os profissionais da educação e os salários dos 

profissionais da educação eram inferiores aos profissionais com a mesma formação 

inicial nas prefeituras.



308 

 Como alternativa para os problemas da educação municipal, os defensores 

do capital afirmaram que para atingir melhores resultados e tornar a educação 

escolar mais “competente” seria necessário capacitar os diretores como se fossem 

gestores de uma empresa, de um negócio. O perigo dessa crítica e da proposição 

seria desenvolver no Brasil algumas práticas de desresponsabilização do Estado 

para transferir à iniciativa privada os recursos financeiros, tornando-o um mero 

provedor de recursos, além de ampliar a atuação do setor privado na educação 

básica como aconteceu no ensino superior nas últimas três décadas, mesmo com a 

criação dos institutos tecnológicos e das universidades públicas no país. Retomo a 

afirmação do professor Saviani que a educação básica possui uma natureza 

específica e tem objetivos distintos de uma empresa capitalista voltada, em primeiro 

lugar, para o lucro, sem o compromisso necessário com a qualidade social da 

educação enquanto um Direito social subjetivo e intransferível de todos os 

brasileiros.   

Em relação às possibilidades de construção coletiva de instrumentos de gestão 

de políticas públicas educacionais em municípios com menos de vinte mil habitantes, 

entendo ser possível e viável se houver um trabalho formativo desenvolvido por uma 

equipe de profissionais com experiência em metodologias participativas para 

direcionar o potencial criativo e realizador das comunidades escolares para o 

atingimento de resultados coletivos favoráveis. O trabalho formativo precisa ser 

investigativo e intenso para a construção de espaços públicos de diálogo e negociação 

de conflito com a maior participação possível dos grupos das comunidades escolares 

e dos setores do governo infranacional e da sociedade local. Pode-se aproveitar a 

disponibilidade das comunidades escolares para produzir melhores condições de 

organização e funcionamento das escolas municipais, bem como reconhecer e apoiar 

mais o trabalho dos professores pela conquista de aprendizagem dos seus 

educandos. Entretanto, o trabalho formativo é também uma repolitização da educação 

escolar que evidencia a não neutralidade da prática educativa e provoca inúmeras 

reflexões entre os participantes como deve ser o município, o país e o mundo que 

estão sendo construídos com essas práticas. Essa questão foi de difícil compreensão 

para aqueles que estavam presos na “bolha midiática” que não permitiu que as 

pessoas pudessem ser identificadas como uma comunidade de cidadãos que 

compartilhasse interesses comuns e pudesse ser valorizada pelo seu potencial 

transformador e aglutinador de esforços para um bem coletivo.  
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Outra possibilidade para a construção coletiva de políticas educacionais foi 

publicizar o próprio conteúdo da legislação de ensino nacional e infranacional no que 

se refere à formalização da gestão democrática. Essa formalização estava presente 

na legislação de ensino de todos os municípios assessorados e selecionados nesta 

pesquisa e tratou de aspectos imprescindíveis para uma gestão democrática, entre 

eles: escolha de diretor por meio de consulta ou eleição; participação da comunidade 

escolar na elaboração de planos de educação, da proposta pedagógica da escola, do 

fórum de educação e da gestão da escola propriamente dita; realização anual ou 

bianual de conferências municipais de educação; constituição de comitê de 

fiscalização e da equipe responsável de elaboração e monitoramento do PAR/MEC e 

escolha de representantes para participar dos conselhos de educação para o controle 

social.  

Como participante do trabalho de sistematização da EP seguindo a tradição de 

registrar experiências formativas na América Latina para serem conhecidas e também 

servirem para o enriquecimento da reflexão teórica a partir de práticas concretas, 

considero que os resultados de aplicação da Metodologia PEPE no campo das 

políticas públicas de educação básica são evidências que os riscos e as possíveis 

perdas para EP não se constituem em um abandono dos objetivos e dos propósitos 

dessa prática educativa. Há um novo espaço de atuação para ser ocupado e 

direcionado para as ações que estão em sintonia com os princípios e também os 

objetivos da globalização contra-hegemônica. Nesses “novos combates”, um dos 

maiores desafios foi o enfrentamento das permanências autoritárias e das imposições 

do capital para a educação básica pela “confluência perversa” dos projetos políticos 

autoritários e neoliberais que impuseram uma formação para a obediência e a 

submissão para os interesses do mercado, atingindo diretamente o trabalho 

educacional desenvolvido em cada escola dos municípios assessorados e 

selecionados nesta pesquisa.   

Reafirmo a ideia desenvolvida ao longo dessa pesquisa que a política pública 

educacional não se efetiva plenamente enquanto um Direito social sem o 

aprendizado dos valores democráticos pelos sujeitos sociais enquanto participantes 

de espaços públicos construídos a partir de processos coletivos formativos, nos 

quais sejam conjugados os procedimentos da democracia participativa com a 

democracia representativa. Um aprendizado que não acontece espontaneamente 

por meio da chamada “indução democrática”, mas por meio de ações intensivas de 

EP,  possibilitando  a  compreensão  dos  nexos  causais  entre  os  contextos   local,
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nacional e global, especialmente para o Brasil, identificadas com os objetivos do 

projeto democrático-participativo que conformam a luta pela participação cidadã, em 

oposição à tradição colonialista do autoritarismo dos governantes e da manutenção 

dos privilégios sociais de poucos, buscando a consolidação de processos decisórios 

democráticos que reúnam as comunidades escolares e os governos infranacionais 

para a definição de ações estratégicas que contribuam diretamente na conquista de 

uma educação pública com qualidade social. 



311 

REFERÊNCIAS 

ACANTA, Jorge Luís. Sociedade civil e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora da 

UFRJ, 2006.  

AFONSO, Almerindo Janela. Mudanças no Estado avaliador: comparativismo 
internacional e teoria da modernização revisitada. Revista Brasileira de Educação, 

v. 18, nº.  53, p. 267-284, abr./jun. 2013.

AKKARI, Abdeljalil. Internacionalização das políticas educacionais - 

transformações e desafios. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.  

ALLEGRETTI, Giovani. Fórum Social Mundial. Dicionário das crises e das 

alternativas, Almedina/CES, Coimbra, 2012. 

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares d. Federalismo e políticas sociais. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, 10 (28): 88-108, jun. 1995.  

ALONSO, Jorge. Sociedad civil en óptica gramsciana. Sociedad Civil, 1, vol. 1, 
México, 1996, p. 11-29. Revista Colombia Internacional, 34, Universidad de Los 

Andes, p. 26-33, abr./jun. 1996. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho - ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.  

ANTUNES, Fátima. Os locais das escolas profissionais: novos papéis para o Estado 
e a europeização das políticas públicas. Transnacionalização da educação, da 

crise da educação à “educação” da crise. Stephen R. Stoer, Luiza Cortesão e 

José A. Correia (Orgs.). Porto: Edições Afrontamentos, 2001, p. 163-210.  

ARRIGHI, Giovanni. A estratificação da economia mundial: a consideração da zona 
de semiperiférica. A ilusão do desenvolvimento. 6. ed. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 

1997, p. 137-206.  

AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia - ensaios habermasianos e 

teoria democrática. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996. 

AZEVEDO, Janete Maria Lins de. Regulação da educação no Brasil a partir dos 
programas federais. Políticas públicas e gestão da educação. Alfredo Macedo 

Gomes (Org.). São Paulo: Mercado das letras, 2011, p. 87-118. 

BAUM, Gregory. A modernidade: perspectiva sociológica. Concilium/244. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 1992.  

BERSTEIN, Serge. A cultura política. Para uma história cultural. Jean Pierre Rioux 

e Jean François Sirinelli (Orgs.). Lisboa: Estampa, 1998, p. 349-363. 

BOBBIO, Norberto. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1982. 



312 

 

BONAMUSA, Margarita; SEGURA, Renata; VILLAR, Rodrigo. La sociedad civil y la 
redefinición de lo público. Revista Colombia Internacional, nº. 34, Universidad de 

Los Andes, p. 26-33, abr./jun.1996,  

 
BORDENAVE, Júan Dias. O que é participação. 8. ed. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1994. 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Russel, 2001. 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pesquisa participante e a participação da pesquisa: 
um olhar entre tempos e espaços a partir da América Latina. Pesquisa participante 
- o saber da partilha. Carlos Rodrigues Brandão e Danile Streck (Orgs.). São Paulo: 

Ideias & Letras, 2006, p. 21-54.  
 

______. Carlos Rodrigues. A participação da pesquisa no trabalho popular. 
Repensando a pesquisa participante. Carlos Rodrigues Brandão (Org.). São 

Paulo: Editora Brasiliense, 1999, p. 223-252.  

 
BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgação em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 2014. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 
fev. 2014.  

 
BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho de Estado. Brasília/DF: MARE, 1995. Disponível em: 

http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/ PlanoDiretor/planodiretor.pdf. 
Acesso em: 25 set. 2014.  

 
BRASIL. Emenda Constitucional nº. 14, de 12 de setembro de 1996. Modifica os 
artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao artigo 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 set. 1996a, p. 18109. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/e1496.pdf. Acesso em: 28 ago. 2014.  
 
BRASIL. Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 26 dez. 1996b, p. 28442. Disponível em: http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/leis/l9424.htm. Acesso em: 25 mar.2013. 

 
BRASIL. Lei nº. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 mai. 2000. Disponível 

em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/ paginas/43/2000/101.htmf>. Acesso em: 29 

mai. 2010. 
 

BRASIL. Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao/constituicao.htm
http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/%20PlanoDiretor/planodiretor.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/e1496.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.424-1996?OpenDocument


313 

 

Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2001, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 15 dez. 2013.  
 

BRASIL. Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003. Dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 29 mai. 2003. Disponível em: https://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683compilado.htm. Acesso em: 10 mai. 2015. 
 

BRASIL. Lei nº. 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei 
no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início 
do ensino fundamental aos seis anos de idade. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mai. 2005, p. 1. Disponível em: 

http://www.planalto .gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11114.htm. Acesso 

em: 22 ago. 2015.  

BRASIL. Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação 
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 
regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação 

das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 
financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação 
básica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 25 abr. 2007a, Seção 1, p. 5-6. 

BRASIL. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo  de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; 

revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de 
junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 jun. 2007, p. 7. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11494.htm. Acesso em: 15 mar. 2013.  

BRASIL. Lei nº. 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da 
educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 09 de junho de 2004, 11.273, de 6 de 

fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida 
Provisória nº.  2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº. 8.913, de 12 de julho 
de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 17 jun. 2009a, p. 2. Disponível em: http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm. Acesso em: 15 set. 2014. 

BRASIL. Emenda Constitucional nº. 59, de 11 de novembro de 2009. Acrescenta § 

3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, 
anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das 
Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova 
redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do 

ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas 
suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm


314 

 

do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste 
dispositivo de inciso VI. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 12 nov. 2009b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/ 

Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm. Acesso em: 15/10/2015.  
 
BRASIL. LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional [recurso eletrônico]: 

Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 9. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014a. 

Disponível em: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos 
/Downloads/ldb_9ed.pdf. Acesso em: 23 ago. 2014.  
 

BRASIL. Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 26 jun. 2014b, Edição Extra, p. 1. Disponível em: 

http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso 
em: 05 ago. 2014.  

 
CAMINI, Lúcia. A política educacional do PDE e do Plano de Metas Compromisso 
Todos pela Educação. Revista Brasileira de Política e Administração da 
Educação, v. 26, nº. 3, p. 535-550, set./dez. 2010. 

 
CARDOZO, Marlene. Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da 
PUC-SP. [Apresentação Ana Maria Rapassi]. São Paulo: Biblioteca Nadir Gouvêa 

Kfouri, 2015. 
 
CARVALHO, José Murillo de. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão 
conceitual. Dados, v. 40, nº. 2, Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003. 

Acesso em: 25 mar. 2013 
 

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo, 2009. Política, gestão e qualidade de ensino. 
Política educacional - gestão e qualidade do ensino. FRANÇA, Magna; BEZERRA, 

Maura Costa (Orgs.). Brasília: Liber Livros, 2009, p. 21-44. 
 
CGU. Olho vivo no dinheiro público. Controle Social - Orientações aos cidadãos 

para participação na gestão pública e exercício do controle social. 3. ed. CGU: 

Brasília/Distrito Federal, 2012. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/ Publicacoes 
/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf. Acesso em: 15 abr. 2014. 
 

CÓSSIO, Maria de Fátima; HYPÓLITO, Álvaro Moreira; DALL’IGNA, Maria Antonieta. 
Gestão educacional e reinvenção da democracia: questões sobre regulação e 
emancipação. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 26, 

nº. 3, p. 325-341, set./dez. 2010. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Porto Alegre: L&PM, 1981.  

 
______. Carlos Nelson. Os intelectuais e a organização da cultura. Cultura e 
sociedade no Brasil - ensaios sobre ideias e formas, 4. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2011, p. 13-34. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20Constituicao/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20Constituicao/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Meus%20documentos
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003
http://www.cgu.gov.br/%20Publicacoes%20/controle-social/arquivos/controlesocial20
http://www.cgu.gov.br/%20Publicacoes%20/controle-social/arquivos/controlesocial20


315 

 

COUTINHO, Suzana Costa. A práxis educativa popular. Theoria - Revista Eletrônica 

de Filosofia Faculdade Católica de Pouso Alegre. v. 4, nº. 10, 2012, p. 127-149. 

Disponível em: http://www.theoria.com.br/edicao10/a_praxis_educativa_ popular.pdf. 

Acesso em: 27 mai. 2013.  
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Sentidos da educação na Constituição Federal de 
1988. Revista Brasileira de Administração da Educação, v. 29, nº. 2, p. 195-206, 

mai./ago. 2013. 

 
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos 
falando? Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. 

Caracas, p. 95-110. Venezuela: Faces-UCV, 2004.  
 

DAGNINO, Evelina; OLIVERA, Alberto J.; PANFICHI, Aldo. Para uma outra leitura da 
disputa pela construção democrática na América Latina. A disputa pela construção 
democrática na América Latina. Evelina Dagnino, Alberto J. Olivera e Aldo 

Panfichi. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006, p. 13-92.  
 

DALE, Roger. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma cultura 
educacional mundial comum ou localizando uma agenda globalmente estruturada 
para a educação? Tradução de António M. Magalhães. Educação & Sociedade, 

Campinas, Vol. 25, nº. 87, p. 423-460, mai./ago., 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21464.pdf. Acesso em: 20 ago. 2014.  

 
DAMATTA, Roberto. Sabe com quem está falando? Ensaio sobre a distinção entre 
indivíduo e pessoa no Brasil. Carnavais, Malandros e Heróis - para uma 

sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 187-239. 

 

DURHAM, Eunice Ribeiro. A política educacional do governo Fernando Henrique 
Cardoso: uma visão comparada. Novos estudos - CEBRAP [online]. 2010, nº. 88, 

p. 153-179. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/nec/n88/n88a09.pdf. Acesso em: 

13 mar. 2014.  
 

EGGERT, Edla; SOBOTKA, Emil; STRECK, Danilo R. A pesquisa como mediação 
político-pedagógica: reflexões a partir do orçamento participativo. Pesquisa 
participante: o saber da partilha. São Paulo: Ideias & Letras, 2006, p. 167-188.  

 
ESTEVÃO, Carlos Vilar, A qualidade da educação: suas implicações na política e na 
gestão pedagógica. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 

v. 29, nº. 1, p. 15-26, jan./abr. 2013. 
 

FERNANDES, Maria Dilmeia Espíndola; SCAFF, Elisângela Alves da Silva;  
OLIVEIRA, Regina Tereza Cestari de. Direito à educação e compromisso docente: 
quando o sucesso e o fracasso encontram o culpado. Revista Brasileira de Política 
e Administração da Educação, v. 29, nº. 2, p. 207-221, mai./ago.2013. 

 
FORJAZ, Maria Cecília Spina. Globalização e Crise do Estado Nacional. RAE - 
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 40, nº. 2, p. 38-50,  

abr./jun. 2000.  
 

http://www.theoria.com.br/edicao10/a_praxis_educativa_%20popular.pdf
http://www.scielo/
http://www.scielo.br/pdf/nec/n88/n88a09.pdf.%20Acesso%20em:%2013%20mar.
http://www.scielo.br/pdf/nec/n88/n88a09.pdf.%20Acesso%20em:%2013%20mar.


316 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - saberes necessários à prática 

docente.  6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997a. 

______. Paulo. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: 

Olho D´Água, 1997b. Disponível em: http://construindoumaprendizado.files. 
wordpress.com/2012/12/paulo-freire-professora-sim-tia-nao-desbloqueado.pdf. 

Acesso em: 03 abr. 2013.  

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. 3. ed. São Paulo: 

Centauro, 2006.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil 
na primeira década do século XXI. Revista Brasileira de Educação, v. 16, nº. 46, p. 

235-274, jan./abr., 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46 
/v16n46a13.pdf. Acesso em: 15 jul. 2015.  

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. Petrópolis/RJ: Editora 

Vozes, 1994. 

GAMARNIKOW, Eva. Educação, (in)justiça social e direitos humanos: combatendo 
desigualdades na globalização turbocapitalista. Revista Brasileira de Educação, v. 

18, nº. 52, p. 189-196, jan./mar. 2013.  

GENRO, Tarso - O novo espaço público: 21 teses para a criação de uma política 
democrática e socialista. Folha de São Paulo, Caderno Mais, p. 3, 9/jun.1996. 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. 

São Paulo: Unesp, 1991.  

GIRON, Graziela Rossetto. A influência da política, do planejamento e da gestão 
educacional na formação social do indivíduo. ANPED - 2012, Universidade de 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/ 
conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/409/109. Acesso em 15 
jan. 2014. 

GÓMEZ, José Maria. Globalização, Estado-Nação e cidadania. Contexto 

Internacional. IRI/PUC-RJ, Rio de Janeiro, vol. 20, nº. 1, p. 7-89, jan./jun. 98. 

GRAMSCI, Antônio. Concepção dialética da história. 6. ed. Apresentação de 

Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986. 

GUERRA, Isabel Carvalho. Participar porque e para quê? Reflexões em torno dos 
efeitos da democracia local na equidade e na legitimidade dos eleitos. Revista 

Crítica de Ciências Sociais, nº.  91, p. 121-134, dez. 2010.  

HELD & MCGREW. Prós e contras da globalização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2001. 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46%20/v16n46a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n46%20/v16n46a13.pdf
http://www.ucs.br/etc/%20conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/409/109
http://www.ucs.br/etc/%20conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/409/109


317 

IBGE. Censo demográfico 1991. Nupcialidade, fecundidade e mortalidade – 

resultados da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/ monografias/GEBIS%20-

%20RJ/CD1991/CD_1991_nup_fecun_mortalidade_BR.pdf. Acesso em 15 jul. 2015. 

IBGE. Censo demográfico 2000. Características gerais da população - resultados 

da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2003.  

IBGE. Censo agropecuário 2006. Brasil, grandes regiões e unidades da federação. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2006.  

IBGE. Produção agrícola municipal - culturas temporárias e permanentes. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2010. 

IBGE. Censo demográfico 2010 - Sinopse do censo e resultados preliminares 
do universo. Rio deJaneiro: IBGE, 2011. Disponível em: http://www.ibge. 

gov.br/home/ presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000402.pdf. Acessado em: 15 
jul. 2015.  

IBGE. Perfil dos estados e dos municípios brasileiros (2014). Rio de Janeiro: 

IBGE, 2015. 

INEP/MEC. Resultado técnico - censo escolar 2010. Brasília: MEC, 2011. 

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basicacenso_escolar/ 
resumos_tecnicos /divulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf. Acesso em: 15 
ago. 2015.  

INEP. IDEB - resultados e metas. Brasília : INEP, 2012. Disponível 

em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 15 jul. 2015.  

INEP/MEC. Sinopse estatística da educação básica - censo escolar. Brasília: 

MEC, 2010. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-
sinopse. Acesso em: 15 set. 2015.  

IPARDES. Os vários Paranás: estudos socioeconômico-institucionais como 

subsídio ao plano de desenvolvimento regional. Curitiba: IPARDES, 2005. 

IPEA. Duas décadas de pobreza no Brasil mediadas pelo Pnad/IBGE  

(Comunicados do IPEA, n. 159). Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br /portal/images/stories/PDFs/comunicado 
/131001_comunicadoipea159.pdf. Acesso em: 20 jun. 2015.  

JAMESON, Frederic. Globalização e estratégia política. Contracorrente: o melhor 

da new left review em 2000. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001, p. 133-158.  

LIMA, Licínio C. Educação ao longo da vida - entre a mão direita e mão 

esquerda de miró. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/%20monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1991/CD_1991_nup_fecun_mortalidade_BR.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/%20monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1991/CD_1991_nup_fecun_mortalidade_BR.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basicacenso_escolar/%20resumos_tecnicos%20/divulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf.%20Acesso%20em:%2015%20ago.%202015
http://download.inep.gov.br/educacao_basicacenso_escolar/%20resumos_tecnicos%20/divulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf.%20Acesso%20em:%2015%20ago.%202015
http://download.inep.gov.br/educacao_basicacenso_escolar/%20resumos_tecnicos%20/divulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf.%20Acesso%20em:%2015%20ago.%202015
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse


318 

______. Licínio C. Organização escolar e democracia radical - Paulo Freire e a 

governação democrática da escola pública. 4. ed. São Paulo: Cortez Editora, 

2009. 

______. Licínio C. Crítica da educação indecisa: a propósito da pedagogia da 
autonomia de Paulo Freire. Revista e-curriculum, v.7, nº. 3, São Paulo, dez. 2011, 

[Edição especial de aniversário de Paulo Freire]. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum. Acesso em: 14 out. 2013.   

LOCKE, John. Segundo Tratado do Governo Civil. Dois tratados sobre o governo. 

Tradução de Júlio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

LOPES, Carlos. Crescimento econômico e desigualdade: as novidades pós-
consenso. Revista Crítica de Ciências Sociais, CES, Coimbra, nº. 94, p. 3-10, set., 

2004. 

MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples: cotidiano e 

história na modernidade anômala. São Paulo: Hucitec, 2000.  

MEC. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993. 

MEC. Plano de Desenvolvimento da Educação - razões, princípios e programas. 

Brasília: MEC, 2007.  

______. CONAE 2010 - Documento final. Construindo o sistema nacional articulado 

de educação - o plano nacional de educação, diretrizes e estratégias de ação. Brasília: 
MEC, 2010. 

MEC/FNDE. Manual de orientação para constituição de unidades executoras. 

Brasília: FNDE, 1997. 

______. Fundescola. Brasília: FNDE, 1998. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/index.php/ fundescola>. Acesso em: 22 abr. 2014. 

______. Resolução nº. 8, de 8 de março de 2000. Brasília: FNDE, 2000. 

______. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola: aumentando o 

desempenho da escola por meio do planejamento eficaz. 3. ed. Brasília: 

FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 

MEC/SEB. Conselhos escolares: democratização da escola e construção da 
cidadania, Caderno 1. Brasília: Programa Nacional de fortalecimento dos Conselhos 

Escolares/MEC, 2004a.   

______. Guia de Consulta. Brasília: Programa Nacional de Capacitação dos 

Conselhos Municipais de Educação, 2004b. 

MEJÍA, Marcos. Transformação social. São Paulo: Editora Cortez, 2003. 

http://revistas/


319 

MOREIRA, Carlos Eduardo. Da Revolução aos resultados. Florianópolis/SC: 

Insular, 1998.  

______. Carlos Eduardo. Nucleação de escolas em áreas rurais. Revista de 
Ciências Humanas, Frederico Westphalen, Editora da URI, vol. 1, nº. 1, p. 129-134, 

ago. 2000.  

______. Carlos Eduardo. Mediação em processos de gestão educacional no estado 
de Santa Catarina. Perspectiva. v. 25, nº. 92, p. 75-84, dez. 2001. 

______. Carlos Eduardo. Formação continuada de professores: entre o 

improviso e a profissionalização. Florianópolis: Editora Insular/Instituto Ágora, 

2002. 

______. Carlos Eduardo. Profissionalização Docente no Projeto Político-Pedagógico 
do Curso de Pedagogia. Anais do XV Seminário de Pesquisa e da X Semana de 
Iniciação Cientifica. Irati/PR: UNICENTRO, 2003, p. 1-15. 

______. Carlos Eduardo. Princípios pedagógicos e formativos do campo popular 
para o desenvolvimento sustentável. R.E.V.I. - Revista de Estudos Vale do Iguaçu, 

União da Vitória, n. 5, p. 55-67, 2004. 

______. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Participação para a consolidação de 
esferas públicas locais. R.E.V.I. Revista de Estudos da Uniguaçu, União da Vitória, 

n. 6, p. 45-57, jan./jun. 2005.

______. Carlos Eduardo. Criticidade. Dicionário Paulo Freire. Danilo Streck; 

Euclides Redin; Jaime José Zitkoski (Orgs.). Belo Horizonte/MG: Autêntica, 2008, p. 

105-106. 

______. Carlos Eduardo. Direito à educação em face do princípio da reserva do 
possível: a importância dos instrumentos de controle. Cadernos ANPAE, São Paulo: 

ANPAE, 2011. Disponível em: http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011 

/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0092.pdf. Acesso em: 20 ago. 
2014. 

______. Carlos Eduardo. A Educação Popular e a construção de políticas públicas em 
educação: entre o personalismo político e a participação cidadã. 36ª Reunião da 

ANPED. Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Estado de Goiás, no período de 29 

de setembro a 02 de outubro de 2013. Disponível em: http://36reuniao 
.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt06_trabalhos_pdfs/gt06_2796_texto.pdf. 

Acesso em: 15 mai. 2015.  

MOREIRA, Carlos Eduardo; ZITKOSKI, Jaime José. Política, educação e cidadania: 
o diálogo freireano em sistemas municipais de ensino de Santa Catarina. Revista
Grifos, Chapecó, 2008. Disponível em: http://apps.unochapeco.edu.br 

/revistas/index.php/grifos/article/view/242/105. Acesso em: 15 mai. 2011. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Em defesa da política. 2. ed. São Paulo: Editora 

SENAC, 2004. 

http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011%20/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0092.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011%20/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRelatos/0092.pdf


320 

 

 
______. Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e 
políticos da gestão democrática. 3. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011. 

 
OFFE, Clauss. Capitalismo desorganizado. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989.  

 

OLIVEIRA, Dalila de Andrade. As políticas educacionais do governo Lula: rupturas e 
permanências. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 

25, nº. 2, p. 197-209, mai./ago. 2009. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php 
/rbpae/article/view/19491/11317. Acesso em: 25 ago. 2013.  
 

______. Dalila de Andrade. Das políticas de governo à política de Estado: reflexões 
sobre a atual agenda educacional brasileira. Educação e Sociedade, Campinas, v. 

32, nº.  115, p. 323-337, abr./jun. 2011. Disponível em: http://www. scielo.br/pdf/es 
/v32n115/v32n115a05.pdf. Acesso em: 14 jan. 2014.  
 

______. Dalila Andrade. As políticas públicas em educação e a pesquisa acadêmica. 
Políticas Públicas: regulação e conhecimento. Adriana Duarte e Dalila Andrade 

Oliveira (Orgs). Belo Horizonte/MG: Fino Traço, 2011.  
 
PARO, Victor. Educação como exercício do poder - crítica ao sendo comum em 

educação. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 

 
PAULINO, Simone Fabrini. A prática da participação na política educacional do 
Município de Diadema - São Paulo: a influência dos referenciais freireanos. 

2009. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2009.   
 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma do Estado dos anos 90: lógica e 
mecanismos de controle. Lua Nova. Revista de Cultura e Política. CEDEC - Centro 

de Estudos de Cultura Contemporânea, nº. 45, p.49-95, 1998. 

 
PERONI, Vera Maria Vidal. As mudanças no papel do Estado e a política 
educacional dos anos de 1990. Trabalho, Educação e Política Pública: Estudos 
em Educação. Ester Senna (Org.). Campo Grande: Editora UFMS, 2003, p.149-169. 

 
PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 2003. Brasília: PNUD/IPEA/ 

Fundação João Pinheiro, 2003. 1 CD-ROM. 

 
PNUD. Perfil do município de Matos Costa. Atlas do desenvolvimento humano do 
Brasil 2013. Brasília: PNUD/IPEA/FJP, 2013a. Disponível em:  

http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf. Acesso em: 15 ago. 
2015. 

 
PNUD. Perfil do município de Calmon. Atlas do desenvolvimento humano do 
Brasil 2013. Brasília: PNUD/IPEA/FJP, 2013b. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf. Acesso em: 15 ago. 
2015. 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php%20/rbpae/article/view/19491
http://seer.ufrgs.br/index.php%20/rbpae/article/view/19491
http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf
http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf


321 

 

PNUD. Perfil do município de Porto Vitória. Atlas do desenvolvimento humano do 

Brasil 2013. Brasília: PNUD/IPEA/FJP, 2013c. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf. Acesso em: 15 ago. 

2015. 
 
POCHMANN, Márcio. Crise internacional e oportunidades nacionais. Alternativas à 

crise - por uma economia social e ecologicamente responsável. José Oscar 

Beozzo e Cremildo José Volanin (Orgs.). São Paulo: Editora Cortez, 2009, p. 103-

124.  
 
PONTUAL, Pedro. Educação Popular e a democratização das estruturas políticas e 
espaços públicos. Educação Popular na América Latina: diálogos e 
perspectivas. Brasília: UNESCO, MEC, CEAAL, 2005, p. 95-105.  

 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei complementar 
nº 000243, de 30 de janeiro de 2003. Disponível em: http://server03.pge.sc.gov.br 

/legislacaoestadual/2003/000243-010-0-2003-001.htm. Acesso em: 15 dez. 2013.  
 

PT. Caderno Temático do Programa de Governo: Uma escola do tamanho do 
Brasil. Coligação Lula Presidente. Resoluções de Encontros e Congressos & 

Programas de Governo. São Paulo: PT/Fundação Perseu Abramo, 2002. Disponível 

em: http://www.fpabramo.org.br/uploads/umaescoladotamanhodobrasil.pdf. Acesso 
em: 15 dez. 2013.  

 
QUERUBIM, Viviane Rosa de Araújo. Paulo Freire e administração pública - 
desafio de um intelectual orgânico na Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo (1989-1991). 2011. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 
QUIJANO, Aníbal. Modernidad, identidad y utopia em América Latina. Lima, 

Peru: Sociedade y política, 1988.  

 
RIBEIRO, Renato Janine. A sociedade contra o social - o alto custo da vida 

pública no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 

RODRIGUES, Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues; GUIMARÃES E SOUSA, 
Laydes Seabra; SILVA, Luís Gustavo Alexandre da; TERRA, Welma Alegna.  PDE - 
Movimentos e Tensões no Cotidiano Escolar. Escolas Gerenciadas: Planos de 
Desenvolvimento e Projetos Político-pedagógicos em debate. Marília Fonseca, 

Mirza Seabra Toschi e João Ferreira de Oliveira (Orgs.). Goiânia: EDUCG, 2004, p. 

55-80. 
 

ROLINK, R.; SOMEKH, N. Governar as metrópoles: dilemas da descentralização. In. 
Encontro Nacional da ANPOCS, 25, 2001, Caxambu. Anais: Caxambu [s.n.] 2001. 

 

SADER, Emir. Hegemonia e contra-hegemonia para um outro mundo possível. 
Resistências mundiais - de Seattle a Porto Alegre. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 

122-145.  
 

http://www.pnud.org.br/arquivos/idhm-brasileiro-atlas-2013.pdf
http://www.fpabramo/


322 

 

SANDER, Beno. Educação brasileira: valores formais e valores reais. São Paulo: 

Livraria Pioneira; Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1977. 
 

SANTOS, A. F. T. Entre a cooptação e a repressão: capital e trabalho nas reformas 
educacionais latino-americanas. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 

FIOCRUZ. Claudio Gomez (Org.). Rio de Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ, 2004. 
 

SALOMÓN, Letícia. O papel da sociedade civil na construção da democracia. 
Educação Popular na América Latina: diálogos e perspectivas. Vários autores. 

Brasília: UNESCO, MEC, CEAAL, 2005, p. 17-31. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice - o social e o político na pós-
modernidade. 4. ed. São Paulo: Editora Cortez, 1997.  

 
______. Boaventura de Sousa. A crítica à razão indolente - contra o desperdício 
da experiência. São Paulo: Cortez Editora, 2000.  

  
______. Boaventura de Sousa. Democracia e participação - o caso do orçamento 
participativo de Porto Alegre. Porto: Edições Afrontamentos, 2002.  

 
______. Boaventura de Sousa. (org.) Processos de globalização. A globalização e 

as Ciências Sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 25-104.  

 
SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone 
democrátivo. Democratizar a democracia - os caminhos da democracia 
participativa. 4. ed. Boaventura de Sousa Santos (Org.) Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009, p. 43-84.   
 
SAVIANI, Dermeval. O plano de desenvolvimento da educação: análise do projeto do 
MEC. Educação & Sociedade, Campinas, vol. 28, nº. 100 - Especial, p. 1242-1255, 

out. 2007. Disponível em: www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a28100.pdf. Acesso em: 15 

dez. 2013. 
 
______. Dermeval. Sistemas de Ensino e Planos de Educação: o âmbito dos 
municípios. Educação & Sociedade, ano XX, nº. 69, p. 119-136, dez. 1999. 

Disponível em: www.sciel.br/pdf/es/v20n69/a06v2069.pdf. Acesso em: 15 dez. 2013.  

 
______. Dermeval. Sistema de educação: subsídios para a conferência nacional 
de educação. [Texto organizado a pedido da assessoria do MEC para servir de 

subsídio às discussões preparatórias da Conferência Nacional de Educação, 2009]. 
Disponível em: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User /Desktop/Doutorado% 

20geral/conae_dermevalsaviani%20(1).pdf. Acesso em: 15 dez. 2013. 
 
______. Dermeval. Organização da educação nacional: sistema e conselho nacional 
de educação, plano e fórum nacional de educação. Educação & Sociedade, 

Campinas, vol. 31, nº.  112, p. 769-787, jul./set. 2010. Disponível em: 

www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07. Acesso em: 15 dez. 2013. 
 
______. Dermeval. A educação na Constituição Federal de 1988: avanços no texto e 
sua neutralização no contexto dos 25 anos de vigência. Revista Brasileira de 
Política e Administração da Educação, v. 29, nº.  2, p. 207-221, mai./ago.2013. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a28100.pdf
http://www.sciel.br/pdf/es/v20n69/a06v2069.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User%20/Desktop/Doutorado%25%2020geral/conae_dermevalsaviani%20(1).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User%20/Desktop/Doutorado%25%2020geral/conae_dermevalsaviani%20(1).pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07


323 

 

SEBRAE. Calmon em números. Florianópolis/SC: Sebrae, 2013a. Disponível em: 

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-
municipios/relatorio-municipal-calmon.pdf. Acesso em: 20 mai. 2015. 

 
SEBRAE. Matos Costa em números. Florianópolis/SC: Sebrae, 2013b. Disponível 

em: https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-

municipios/relatorio-municipal-matos-costa.pdf. Acesso em: 14 mai. 2015. 
 

SHIROMA, Eneida Oto; CAMPOS, Roselene Fátima; GARCIA, Rosalba Maria 
Cardoso. Decifrar textos para compreender as políticas: subsídios teórico-
metodológicos para a análise de documentos. Revista Perspectiva, Florianópolis: 

NUP/UFSC, v. 23, nº. 02, p. 427-446, jul./dez. 2005.  
 

SHIROMA, Eneida Oto. Redes sociais e hegemonia: Apontamentos para estudos de 
política educacional. Políticas para a educação: análises e apontamentos. 

Maringá/Pr: Eduem, 2011, p. 15-38.  

 
SINTOMER, Yves. O poder do povo - juris cidadãos, sorteio e democracia 

deliberativa. Tradução e apresentação de André Rubião. Belo Horizonte/MG: 

Editora UFMG, 2010.  
 
SOUSA, Luís Carlos Marques de. Autonomia da escola - um instigante e 
complexo princípio educacional. Curitiba: CRV, 2012. 

 
SOUTO-MAIOR, Joel. Planejamento estratégico participativo (PEP): uma 
abordagem para os municípios. Florianópolis/Santa Catarina: Universidade 

Federal de Santa Catarina, 1995.  
 

STRECK, Danilo R. A educação popular e a (re) construção do público. Há fogo sob 
as brasas. Revista Brasileira de Educação, v. 11, nº.  32, p. 272-284, mai./ago., 

2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a06v11n32.pdf. Acesso 

em 15 mar. 2013.  
 

______. Danilo R. Educação Popular e Educação Básica: relações na prática e na 
pesquisa. In: RAMOS, Flávia B.; PAVIANI, Neires M. S.; AZEVEDO, Tânia M. de 
(orgs). A Pós-Graduação e Suas Interlocuções Com a Educação Básica: 

múltiplos olhares. Caxias do Sul/RS; São Leopoldo: Editora da Universidade de 

Caxias do Sul; Casa Leiria, 2012, p. 312-322.  

 
SZACKI, Jerzy. As utopias e a felicidade imaginada. Tradução de Rubem César 

Fernandes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.  

 
TEODORO, António. Organizações internacionais e políticas educativas nacionais: a 

experiência de novas formas de regulação transnacional, ou globalização de baixa 
intensidade. Transnacionalização da educação, da crise da educação à 
“educação” da crise. Stephen R. Stoer, Luiza Cortesão e José A. Correia (Orgs.). 

Porto: Edições Afrontamentos, 2001, p. 126-161. 
 
______. António. A educação em tempo neoliberal - os novos modos da 
regulação das políticas educacionais. Brasília: Liber Livro, 2011.  

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-municipios/relatorio-municipal-calmon.pdf
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-municipios/relatorio-municipal-calmon.pdf
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-municipios/relatorio-municipal-matos-costa.pdf
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/projetos/portal_sebrae-sc/uploads/pdfs-municipios/relatorio-municipal-matos-costa.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a06v11n32.pdf


324 

 

TONELLA, Celene. Poder local e políticas públicas - o papel dos conselhos 

gestores. Maringá/Pr: EDUEM, 2006. 

 
VASCONCELLOS, Aulo Sanford. O Dragão Vermelho do Contestado. 

Florianópolis/SC: Insular, 2000. 
 
UNESCO. Educação para todos: o compromisso de Dakar. Brasília: UNESCO, 

CONSED, Ação Educativa, 2001. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images 

/0012/001 275/127509porb.pdf. Acesso em: 29 dez. 2013.  
 
VIEIRA, Sofia Lerche. Poder local e educação: dimensões e tensões. Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 27, nº. 1, p. 123-133, 

jan./abr. 2011. 

 
XAVIER, Antonio C.; AMARAL SOBRINHO, José. Como elaborar o Plano de 
Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio 

do planejamento eficaz. 2. ed. Brasília: Programa FUNDESCOLA, 1999. 

 
WACHOWICZ, Ruy C. História do Paraná. Curitiba: Gráfica Vicentina, 1988. 

 
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Crise como momento de reflexão e criação. 
Alternativas à crise - por uma economia social e ecologicamente responsável. 

São Paulo: Cortez Editora, 2009a, p. 21-34.    
 
______. Luiz Eduardo. A gestão pública das cidades. A cidade de São Paulo - 

relações internacionais e gestão pública. Luiz Eduardo Wanderley e Raquel 

Raichelis. São Paulo: EDUC, 2009b, p. 119-173. 

 
_______. Luiz Eduardo. Existe sociedade civil contra-hegemônica? Ciências 
Sociais na atualidade - tempo e perspectiva. São Paulo: Paulus, 2009c, p. 1-16.  

 
______. Luiz Eduardo. Educação Popular - metamorfoses veredas. São Paulo: 

Cortez Editora, 2010. 
 
WORD BANK. Governance and development. Washington: Oxford University 

Press, 1992.     
 

 
 
 

 
 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images


325 

 

 



326 

 

  



327 

 

 



328 

 

APÊNDICE D - Roteiro de entrevista com os membros da equipe de coordenação do 

I Plano Decenal Municipal de Educação de Porto Vitória, na Secretaria 
Municipal de Educação (2012)  

 
 

Pesquisa de campo - coleta de dados 
Município de Porto Vitória - Paraná 

13 de setembro de 2012 

 
Entrevista coletiva intensiva com os membros da equipe de 

coordenação e elaboração do Marco Referencial do Plano 
 
 

QUESTÕES 
 

 

1. Local:  

2. Participantes da reunião (por segmento):  

3. Quem faltou e que também participou nesse trabalho? Onde trabalha?  

4. Como foi o envolvimento de vocês no processo de trabalho de elaboração do 

Plano Municipal?  

5. Já tinham participado de um trabalho semelhante, construir um documento 

coletivamente? Se sim, o que foi e quando foi? O resultado foi considerado 

bom? 

6. Quanto tempo vocês trabalham como profissionais da educação?  

7. O que acharam mais difícil nesse processo de trabalho? Por quê?  

8. O que mais gostaram e menos gostaram desse processo?  

9. O grupo considera que dificulta a elaboração e a implantação de um plano 

municipal de educação o fato do município não possuir um sistema próprio de 

ensino? Justifiquem a resposta.  

10. Qual foi a maior surpresa nesse processo de trabalho?  

11. Leram algum documento ou livro sobre metodologias participativas em gestão 

educacional? Qual (is)?  

12. Durante a formação inicial (no ensino superior) leram ou conheceram 

experiências de construção coletiva de políticas educacionais? Se sim, o que 

leram e aonde se deu? 

13. O que é participação para o grupo?  

14. O que consideram mais importante num processo de participação para a 

construção de políticas educacionais?  

15. Como avaliam a participação no processo de trabalho? A metodologia proposta 

pelo assessor contribuiu para a participação? O que ajudou e o que atrapalhou 

no desenvolvimento do trabalho? O que faltou?  

16. O que vocês mais destacariam na participação das pessoas nesse processo?  

17. Vocês possuem cópia do Plano Municipal de Educação? Existe nas instituições 

de ensino do município?  
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18. Leram a versão final da lei do Plano? Por decisão da assessoria jurídica da 

prefeitura, foi incorporado o marco referencial nos termos da lei. Isso atrapalha 

a leitura e a utilização desse documento no dia a dia? É o que explica o fato do 

pessoal não ter mais lido e nem comentado sobre o documento?  

19. Em relação às prioridades definidas no processo da conferência municipal de 

educação (valorização de todos os profissionais, consolidação da Educação de 

jovens e Adultos, garantia de maior segurança no transporte escolar, 

construção de escolas e promoção da integração e socialização efetiva da 

família na escola), o que consideram mais significativo? Correspondeu às 

expectativas de vocês?  

20. A dimensão pedagógica não aparece diretamente nas prioridades definidas do 

Plano Municipal. Como avaliam essa situação? Tem a ver com o resultado do 

IDEB?  

21. Como avaliam os objetivos e metas anotados no Plano? Estão sendo 

realizados? 

22. O grupo considera que o Plano Municipal de Educação pode interferir no 

resultado do IDEB (de 5.8 para 4.6)? Então, no entender de vocês, qual é a 

validade do Plano para a melhoria do ensino, uma vez que o resultado do IDEB 

foi inferior após a aprovação do Plano Municipal de Educação? 
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Anexo A - Boletim Informativo da Secretaria Municipal de Educação de Calmon/SC 

(out./dez. 2009) 
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Anexo B - Ata nº. 40, do Conselho Municipal de Educação de Calmon, do dia 14 de 

abril de 2009.  
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Anexo C - Carta aberta dos profissionais da educação de Matos Costa/SC (2008) 
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Anexo D - Apresentação da Metodologia PEPE em Conselho Municipal de Educação 

de Porto Vitória, registrado na ata nº. 3, do dia 5 de julho de 2010. 
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Anexo E - Definição da equipe de coordenação do Plano Municipal de educação, na 
reunião do Conselho Municipal de Educação de Porto Vitória, registrado na 

ata nº. 3,  do dia 5 de julho de 2010. 
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Anexo F - Lei Municipal nº. 1405/2015 do II Plano Decenal Municipal de Educação de 

Porto Vitória/PR (2015) (sem o anexo da lei) 
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Anexo G - Decreto Municipal nº. 33, de 15 de junho de 2010, que nomeia a equipe 

coordenadora do I Plano Decenal Municipal de Educação de Porto 
Vitória/PR (2010) 
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Anexo H - Lei de criação do I Plano Municipal de Educação de Porto Vitória, de 27 de 

abril de 2011 (sem o anexo da lei).  
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Anexo I - Reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal 

Municipal de Educação de Porto Vitória/PR, registrada na ata nº. 1/2012.  
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