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A autonomia, enquanto amadurecirnento do ser para Si,
o processo, 0 vir a ser. Nao ocorre em data marcada. E
neste sentido que uma pedagogia da autonomia tern de
estar centrada em experiências estimuladoras da
decisAo e da responsabilidade, vale dizer, em
experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1998,
p. 121)
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RESTJMO
A autonomia é urna palavra-chave no texto das polIticas educacionais das Ultirnas decadas
e assume uma multiplicidade de sentidos que atende desde os fundamentos que defrnem
os rnodelos de gestAo dernocratica ate os principios de orientação curricular. Percebe-se,
no entanto que, na efhsão discursiva, ha tambérn silenciarnentos. Assim, o presente estudo
teve corno objetivo, analisar e contemplar a voz docente na significaçao da autonornia
ancorada a urn rnornento de decisao curricular importante, qual seja, o projeto polItico-
pedagOgico. No contexto institucional da escola, a ação dos professores constitui urna
dinârnica identitária que precisa ser visualizada corn rnais acuidade na relação corn o
Estado, corn isso a voz docente foi evidenciada sem perder de vista a configuraçao das
politicas nacionais e globais que endossam a autonornia como fundarnento para
construção de urna escola democrática. Para subsidiar, de maneira geral o estudo do tema
autonomia, fiz urna incursAo historica, transitando urn pouco sobre o ideal de liberdade
grego, bern corno nas análises rnodernas de Kant, quando entende a autonomia como
fundarnento moral da vida humana. Optei por perspectivas da teoria critica que
fundarnentam abordagens no campo da educação corno FREIRE (2007, 2005, 1996,
1991,1986), na analise da autonornia MARTINS (2001, 2002), o espanhol CONTRERAS

• (2002), AZANHA (2000, 2006, 1992), bern corno autores do carnpo do Curriculo que
tentarn ressignificar as teorias criticas para dar continuidade a urn projeto ernancipatOrio,
a exemplo de 000DSON (1990, 1997, 2001,2008) e POPKEWITZ (1997, 2001, 2003,
2008). Na articulaçao das politicas corn o carnpo do Curriculo utilizei algurnas análises
de DALE (2004, 2009), para entender rnelhor os padroes de governaçfto educacional e as
possiveis formas de desresponsabilização do Estado. Para subsidiar as análises optei por
trabalhar corn a ACD - Analise Critica do Discurso do linguista britânico FAIRCLOUGH
(1999, 2001, 2003), por compreender que, as questOes sociais tern urn caráter
parcialrnente linguistico discursivo. 0 autor considera ainda, o discurso numa perspectiva
dialética moldado pela estrutura social, bern como constitutivo dessa estrutura. 0 discurso
significa e produz significados, e muitas vezes esses sentidos são dernasiadarnente
naturalizados e/ou opacados. A voz docente na produção do sentido da autonomia foi
priorizada na análise ern termos de prática social, cornplernentada por urna análise da
prática discursiva e do texto. Essa triangulacao faz parte da proposta de ACD e, nos
limites do othar que lancei sobre os dados, foi possivel compreender e confirmar
parcialmente as hipoteses da pesquisa de que, a autonomia no contexto docente assume
urna rnultiplicidade discursiva que não significa apenas liberdade pan fazer algo, mas
ainda urn ideal a ser alcançado que está ancorado a forrnaçâo docente para que seja
possIvel (re) significar tal prática corno ato profissional politico. No entanto, o
entendirnento dos textos oficiais nAo está tao desconfigurado da voz docente, pois o

- discurso regularnentador da autonornia tarnbérn utiliza rnarcas de liberdade, identidade e
construção politica, constituintes do discurso docente. Esses discursos que regularnentam
a autonomia se constroem, a partir de principio clássico, de liberdade e construção politica
e cidada, estão em confluencia em muitos momentos. Se insurgern corno hibridos ern
constante luta hegemônica e construção ideologica. Assim, a autonomia foi entendida
corno requisito politico relacional que extrapola as instâncias de regularnentaçao
institucional e isso e muito irnportante para acreditar na possibilidade de configurá-la
nurna perspectiva de luta e rnovirnento ernancipatorio, no rnornento de proposiçAo
curricular da escola.
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ABSTRACT

Autonomy is a key word in the text of the educational policies of the last decades and
assumes a multiplicity of meanings that caters from the fundamentals that define the
democratic management models to the principles of curriculum orientation. It is
perceived, however, that in the discursive effusion, there are silences. Thus, this study
aimed to analyze and contemplate the teacher voice in the meaning of autonomy anchored

a to a time of important curricular decision, namely, the political-pedagogical project. In
the institutional context of the school, the action of teachers is a dynamic identity that
needs to be seen more acutely in relation to the State, thus making teacher's voices more
evident without losing sight of the setting of national and global policies that endorse
autonomy as foundation for building a democratic school. To support, in a general
manner, the study of the subject autonomy, I made a historic course transiting a little
about the ideal of Greek freedom, as well as in modem analysis of Kant when he
understands autonomy as moral foundation of human life. I chose perspectives of critical
theory underlying approaches in education, like in Freire (2007, 2005, 1996, 1991.1986),
in the analysis of autonomy MARTINS (2001, 2002), the Spanish CONTRERAS (2002),
AZANHA (2000, 2006, 1992), and authors of the curriculum field trying to reframe the
critical theories to continue the project as an emancipatory process GOODSON (1990,
1997, 2001, 2008), POPKEWITZ (1997, 2001, 2003, 2008). The articulation of policies
with the Curriculum field with DALE (2004, 2009), to better understand the patterns of
educational governance and the possible forms of disengagement of responsibility with
the State. To support the analysis I chose to work with CDA - Critical Discourse Analysis,
from the British linguist Fairclough (1999, 2001, 2003), that comes from understanding
that social issues are partly linguistic discursive character oriented. The author also
considers the discourse in a dialectical perspective shaped by the social structure as well
as constitution of the same structure. The speech means and produces meanings, and often
these senses are too naturalized and/or blurred. The teaching voice in producing the sense
of autonomy was prioritized in the analysis in terms of social practice, complemented by

t an analysis of discourse and text. This triangulation is part of the CDA proposal and,
within the limits of my view upon the data, it was possible to understand and partially
confirm the hypotheses of the research that autonomy in teaching context takes a

• discursive multiplicity that does not just mean freedom to do something, but an ideal to
be achieved that is anchored to teacher training to be able to (re)define the practice as a
professional political act. However, the understanding of the official texts is not so
detached from C teaching voice, because the regulatory discourse of autonomy also uses
trademarks of ueedom, identity and political construction, parts of teaching discourse.
The discourses that regulate autonomy are built from classical principals of freedom,

• political and citizenship construction are in confluence, many times. They rebel as hybrids
in a consta: '•t hegemonic struggle and ideological construction. Thus, autonomy is
understood as relational policy requirement that goes beyond the institutional regulatory
authorities and this is very important in order to believe in the possibility of setting it in
a perspective of struggle and emancipatory movement, at the time of curriculum
proposition at the school.

Keywords: Autonomy, Political and Educational Project, educational reforms, speech



RESUMIEN
• La autonomia es una palabra cave en el texto de las polIticas educativas de las ültimas

décadas y asume una multiplicidad de significados que van desde los thndanientos que
definen los modelos de gestiOn democrática ala inclusion de los principios de orientaciOn
curricular. Se considera, sin embargo, que ci derrame discursiva, hay silencios. Asi, este
estudio tuvo como objetivo analizar y contemplar la voz del profesorado en ci sentido de
autonomia anclado a on tiempo de decision curricular importante, a saber, ci proyecto
polftico-pedagOgico. En el contexto institucional de La escuela, la acción de los docentes
es una identidad dinámica que tiene que ser visto con rods intensidad en reiaciOn con el
Estado, ensefiando asi a voz the evidente, sin perder de vista ci contexto de las politicas
nacionales y globales que avalan la autonomla como bases para la construcciOn de una
escuela democrática. Apoyar, en general, ci estudio de la autonomla sujeto, hecho una
incursiOn histOrica en tránsito un poco sobre el ideal de la libertad griega, asI como en ci
analisis moderno de Kant cuando entiende La autonomia como base moral de La vida
humana. Elegi perspectivas de la teoria crItica que son motivo de enfoques en ci campo
de la educaciOn como Freire (2007, 2005, 1996, 1991,1986), para el análisis de la
autonomia MARTINS (2001, 2002), ci espafiol CONTRERAS (2002), Azanha (2000,
2006, 1992), y Los autores del campo del curricuLo que Ic dan on nuevo significado a las
teorias criticas que siguen un proyecto emancipatorio, como Goodson (1990, 1997,
2001,2008) y Popkewitz (1997, 2001, 2003 , 2008). La articuiaciOn de poilticas con el
campo Curriculum he usado algunos análisis de DALE (2004, 2009) para comprender

S. mejor los patrones de gestiOn de la educacion y las posibies formas de retirada del Estado.
Para apoyar el anáiisis ElegI trabajar con ACD - Análisis Critico del Discurso del Iinguista
británico Fairclough (1999, 2001, 2003), por entender que las cuestiones sociales tienen
on caracter lingllistica discursiva. El autor tambiën considera ci discurso en una
perspectiva diaiéctica, moldeados por la estructura social, asi como constitutiva de esta
estructura. El discurso produce significados y, a menudo estos sentidos son demasiado
naturalizada y / u opaco. La voz del maestro en la producciOn del sentido de La autonomia
se priorizo en la revisiOn, en términos de la práctica social, complementada con on anãlisis
del discurso y del texto. Esta triangulaciOn es parte de la oferta de ACD y mirar Me puse
los datos, the posible comprender y confirmar parcialmente las hipotesis de la
investigación que la autonomia en el contexto del profesorado tiene una multiphcidad
discursiva que no sOlo significa la libertad para hacer algo, pero sigue siendo un ideal a
alcanzar que está anclado a la formacion del profesorado para poder (re) definir como la
práctica docente como profesional acto politico. Sin embargo, la comprensiOn de los
textos oficiales no está tan destrozado la voz del maestro, porque ci discurso normativo
de la autonomia también utiliza signos de la Libertad, la identidad y La construcciOn
poiItica, constituyentes del discurso docente. Estos discursos que rigen la autonomia se
construyen a partir ciásico principio de La Libertad y de la construcción politica y
ciudadana, estan en La confluencia, muchas veces. Sc rebelan como hibridos, en una
construcciOn hegemOnica c ideolOgica Lucha constante. Por lo tanto, la autonomia the

• visto como requisito polItica relacionaL que va más alla de las autoridades reguladoras
institucionales y esto es muy importante creer en la posibilidad de fijarlo en on punto dc
vista de la lucha y el movimiento emancipador en el momento de La redaccion dc la
propuesta curricular de la escuela.
Palabras cave: Autonomia, Politicos y proyecto educativo, reformas educativas, habia.
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INTRODUcAO

Quern faz a pesquisa e por pie pesquisar a autonomia docente na proposicão
curricular do Projeto politico-pedagógico?

Sou uma dentre sete muiheres. Nasci de urna rude trabaihadora da Indñstria de

I4 Sisal, dornéstica e urn pal, mUsico e sapateiro. Sou fllha da escola pUblica de Campina

Grande - PB e, entre tantas que por IA passaram, resisti e encontrel possibilidades de

ingressar no Ensino Superior Püblico. Descobri o "gosto" pela docência aos dezesseis

anos, quando já era catequista de minha cornunidade e trabaihava na Pastoral da criança,

assistindo grávidas e crianças desnutridas. Fiz Escola Normal (PedagOgico, nivel Médio)

e ja nesse perlodo formalizel o exercicio docente.

Na Universidade, escolhi a habilitaçAo de SupervisAo Educacional e

posteriormente fiz especializaçAo em ForrnaçAo do Educador. A escoiha por trabaihar

corn questôes da docéncia, do rneu próprio ser, agir e fazer sempre me impulsionaram a

prosseguir corn estudos e análises voltadas Para essa ternática. No rnestrado, fiz urn

trabaiho de analise do discurso sobre projeto politico, do qual consegui extrair questOes

concernentes A autonornia, como categoria de analise.

No processo do mestrado, ingressei no GEPPC - Grupo de Estudos e Pesquisas

em Politicas e Praticas Curriculares, sob a coordenaçao da professora Maria Zuleide, que

desde entAo é rninha orientadora. 0 grupo, pela sua constante atividade de debates e

ernbates teóricos, tern possibilitado olhares diferenciados acerca das poilticas

curriculares, o que constata a maxima de Maquiavel, quando descreve a politica eorno

"feixe de forças".

Tive urna trajetória de professora substituta ern Universidades páblicas e privadas

e, apOs esse longo caminho, sou professora da Universidade Federal da Paraiba - Campus

de Areia e mernbro do GESPAUF, urn grupo de estudos freireanos, o qual denomino

grupo de terapia docente. E ia que me alirnento "existencialmente" para nAo incorrer na

desesperança, no fatalismo e ingenuidade que são frutos bastante ofertados no cotidiano

de ser estar docente. 0 grupo existe ha sete anos em Carnpina Grande e pertence

atualmente a FURNE - FundaçAo de Apoio ao Ensino, A Pesquisa e A ExtensAo.

Nesse percurso, me sinto constantemente desafiada e, ao mesmo tempo, corn

anseio ético de devolver para rneu campo de atuaçAo profissional os estudos que venho
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problernatizando em torno da proposiçAo curricular, por meio do projeto politico-

pedagogico.

Tenho outros desafios em âmbito familiar, mas procuro me fazer esperançosa e

comprornetida corn o que assurno e corn o que a vida dá conta de desafiar. Tento assurnir

a noçâo de esperanca freireana corno "necessidade ontologica", consciente de que ela é

necessária, mas insuficiente, quando näo se encarninha para se tornar "concretude

histOrica".

Sou muitas outras "coisas", rnas a tese não e uma proposição apenas individual

que mereça explicitar, ja de inicio, corno me vejo. Acredito que nas linhas e entrelinhas

do texto que prossegue, qualquer leitor é capaz de extrair e enxergar muito mais de mirn

do que eu mesma possa irnaginar.

Assirn, destaco como primeiro capItulo as aproximacOes corn o tema da

autonornia, na tentativa de explicitar as escolhas e possibilidades teorico-rnetodolOgicas.

No segundo capitulo, busco "rnapear" o conceito da autonornia ao fazer urn

• incursão historica pelo terna e mostro estudos e visOes de autonornia a partir de estudos

desenvolvidos por outros autores. Destaco as investidas dos estudiosos da poiltica e do

curriculo ern Portugal na temática da autonomia na escola. Aponto as análises feitas por

autores brasileiros sob a perspectiva da gestAo da escola e enfatizo o pensamento de Freire

por considerar que transitou pela ternática da autonomia nAo "oihando" apenas urn espaço

geografico ou urn sujeito, mas urn complexo de relaçOes que são necessárias a busca pela

autonornia corno constante devir.

S No terceiro capitulo, destaco o panorama global em que as politicas dc

descentralizaçao educacional investern discursivamente no projeto de autonornia nos

espaços e nos sujeitos escolares. Busco ainda traçar um panorama geral das politicas em

nivel macro, voltadas para recornposiçAo profissional docentc, sob a égide da autonornia.

0 quarto capitulo, apresento o discurso da autonornia nas proposiçOes das polIticas

educacionais brasileiras. Alguns documentos serão priorizados nessa análise, a exernplo

do PDE— Piano Decenal de Educaçao (1993-2003), LDB 9394/96, PNE 2014,2024, bern

come as DCNs - Diretrizes Curriculares Nacionais -2013, documentos finais da CONAB,

PDE 2007 (Piano de Desenvolvimento da Escola) e PDE (Piano de Desenvolvirnento da

Educaçào), urna vez que inclui urn diagnostico detalhado sobre o ensino püblico e açOes

corn foco na forrnaçAo do professor.

No quinto capitulo, apresento as anãiises desenvolvidas a partir da metodologia

de ACD - Análise Critica do Discurso. Busco evidenciar as vozes docentes sobre as
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significacOes de autonornia apontadas no contexto local de producäo curricular, por meio

do Projeto politico-pedagOgico e, finalmente proponho uma tese em torno da questäo que

se formula nesse processo: De que (quais) autonomia(as) estamos falando? Como as

docentes a significam?

Para finalizar indico urn "fim para um novo começo", por considerar que, o

trabaiho ajude a compreender algumas significaçOes da autonornia na voz docente, mas

suscitará outras interrogaçOes capazes de compor, talvez, uma nova tese.

I.

0

'S



I.

CAPITULOI- CAMINHOS DA PESQUISA

"Ninguem caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
•	 caminhando, relazendo e retocando o sonho pelo qual sepôs a caminhar."

(FREIRE, 1992b, p.55)



18

Is

1.1 Minhas aproximaçOes corn o terna: Justificativas, objetivos e
questöes

E nao me esquecer, ao começar o trabaiho, de me preparar para error. Não
esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado meu carninho. Todas as vezes
em quo no dava certo o que eu pensava ou sentia - é que se fazia enfim uma
brecha, e, se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu
sempre tivera medo de deli rio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho
de urna verdade: pois so quando erro ë que saio do que conheço edo que entendo.
Sc a verdade fosse aquilo que posso entender - terminaria sendo apenas uma
verdade pequena, do meu tamanho". Clarice Lispector - A paixao segundo G.H.

No percurso do projeto de tese, nos alunos da "pos", estarnos tensionados pelo

medo de mar, de estaimos equivocados quanto aos desdobrarnentos de nosso objeto, o

que tern, ern alguns casos, efeito positivo. Na epIgrafe acima, quando recorro a Clarice

pan ilustrar urn pouco esse mornento de busca ante tantos questionamentos e reflexoes,

gosto do texto da "PaixAo segundo GH" pela caracteristica existencialista e de constante

esvaziarnento ontolOgico da personagern que guarda sernelhanças corn as proposituras

freireanas de "ser e estar no rnundo". 0 inicio da narrativa apresenta frases do tipo

"[ ... ]estou procurando. Estou tentando entender", e 6 esse recurso do gerUndio tambérn

assurnido no rnodo de escrever de Freire que revela esse rnovirnento e constante busca

naquilo que assurno corno proposiçAo de tese. NAo escrevo para acertar, mas para iluminar

urn percurso de investigaçAo acadérnica. Para merguihar na possibilidade de sair daquilo

que 6 "apenas do meu tamanho".

A escoiha por abordar as significaçOes da autonornia, a partir da voz docente, no

momento de proposiçAo curricular revela rnais urn porno de tensAo verificado nos estudos

do rnestrado, quando pedia para as professoras falarern sobre o desenvolvimento do

Projeto politico-pedagOgico da escola. Bias afirmavam ter autonomia em sua proposicAo

curricular, mas ao mesmo tempo reivindicavarn autonornia para esse mesmo processo.

Considerei oportuno aprofundar esses significados docentes no contexto de produçao

curricular local, por compreender esse rnomento e movirnento como instância

privilegiada de construir "inéditos viáveis" no atual panorama de ressigniflcaçao tarnbérn

dos ideais dernocraticos e de participaçäo em âmbito global.

0 "inddito viável" e no realidade, pois, uma coisa que era inédita, ainda não claramente conhecida e vivida,
mas quando se torna urn "percebido destacado" peto que pensam utopicamente, o problema nâo e mais urn
sonho, dc pode se tornar realidade. (STRECK e Z1TKOSKI, 2010, p. 225).
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0 fluxo histOrico na esfera educacional que rernete, especialmente ao sdculo XX,

traz a democracia como condiçao sine qua non para instituiçOes educacionais e prãticas

educativas que primern pela emancipacão do hornem. Mas o fluxo nAo core apenas em

uma direção on de forma desinteressada, o discurso da democracia na educaçAo esteve e

está associado a diversos interesses que envolvem o saber-poder na tessitura do social.

Nesse interim, em pleno seculo XXI, a democracia e ressignificada e são muitos

• os sentidos atribuidos a proposição de uma escola e de um currIculo mais democrático.

Dessa maneira, o discurso da autonomia assume centralidade especialmente nos textos

oficiais e, neste trabaiho, tomo essa categoria corno objeto de anáiise na proposicão

curricular da escola publica.

0 contexto profissional historico no qual me situo como ex-professora do Ensino

Fundamental e supervisora pedagogica foi o terreno que busquei problematizar para

tentar enxergar urn pouco mais as rea!idades circundantes da pratica educativa que

envo!ve a produção do projeto politico-pedagOgico, entendido como mornento

privilegiado de elucidação curricular dos professores e, por sua vez, da instituiçAo escolar.

Dessa forma, uma questào tornou-se relevante frente aos documentos da politica

educacional que enfatizam a autonomia no interior das esco!as, especificamente ao tratar

da producAo do projeto politico-pedagogico: de que autonomia estamos fa!ando? Quais

os significados atribuIdos pelos professores? Reafirmo, nesse sentido, a importância de

continuar a evidenciar a voz docente, a partir dos fluxos !ocais sem perder de vista a

configuracão das diretrizes politicas nacionais e globais no caso especIfico, de corno vão

significar a autonomia corno prática politica no interior das esco!as.

Procure, nesse trabalho de tese, ana!isar as tensOes da politica curricular que

pressupOe autonomia docente no processo de construçffo do projeto pedagogico,

compreendendo a autonomia como um requisito politico, relacional e que sernpre

extrapola as instâncias de regulamentacäo institucional.

0 estudo advérn da necessidade de analisar em profUndidade alguns

questionamentos acerca dos estudos desenvolvidos no rnestrado em EducaçAo,

particularmente na linha de PolIticas Educacionais. Outro motivo que impu!siona o desejo

em continuar processando estudos nessa area se dá pelo proprio medo de ficar "cega"

frente as possibi!idades de atuação crItica e cidada no contexto em que trabalho. As

sutilezas discursivas construldas em torno do fazer docente são continuas e, sem urn
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comprornetimento epistemologico para esse entendirnento, as minhas possibilidades

ficam suprimidas.

A priori, me debrucei sobre análise do discurso docente acerca do projeto politico-

pedagogico no contexto de reformas no Brasil mediadas pela descentralizaçäo e

autonomia. Verificava no contexto discursivo da politica educacional e nos textos

académicos urn amplo e enfático discurso sobre a irnportância da construção do projeto

da escola, mas, a men ver, faltava o discurso docente no processo de ressignificaçAo

polItica.

Em textos da politica nacional, o projeto politico-pedagOgico é condiçäo

imprescindivel para o desenvolvimento de espaços escolares mais democráticos e

identitários. Em textos técnicos, acadérnicos corno os de VEIGA (1995),

VASCONCELOS (2002) e GADOTTI (1994), o projeto também é referendado como

elemento chave na construçao de urn currIculo que " faça sentido" e seja a "cara da

escola". A meu ver, o texto docente precisa ser escrito, nfto em termos de um novo

• discurso, ate porquejá percebi nos estudos anteriores que ha intertextualidade discursiva

na voz do professor, mas de urn texto que contemple os impasses, os desafios e os

conflitos paradigrnáticos que envolvern urn processo de construçäo coletiva.

No decorrer das ordens que irnprirniam direçao aos processos de construç&o

politico-pedagOgica: discurso oficial (textos das politicas educacionais), discurso

acadérnico (construcOes teOricas sobre o projeto) e discurso docente, verifiquei pOT muitas

vezes, elementos de interdiscursividade em que as professoras combinarn corn muita

IN	 frequéncia autonornia e qualidade, relaçOes ou pseudorrelacOes corn a comunidade,

limitaçOes e possibilidades do projeto politico-pedagógico da escola.

0 discurso da autonornia e a batuta que vern regendo os textos legais ern torno da

construção curricular das escolas de forma mais intensificada nos anos 90. Desde o 2PDE

2 Documento elaborado em 1993 pelo Ministério daEducaçao (MEC) destinado a cumprir, no periodo de
uma década (1993 a 2003), as resoluçOes da Conferëncia Mundial de Educaçao Para Todos, realizada em

ip Jomtien, no Tailândia, cm 1990, pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. Esse documento e
considerado "urn conjunto de diretrizes poifticas voltado para a recuperação da escola fundamental no pals".
Em seu conjunto, o Piano Decenal marca a aceitaço formal, pelo governo federal brasileiro, das teses e
estratëgias que estavam sendo formuladas nos foros internacionais mais significativos no area do meihoria
da educação básica. Conforme o PDE (1993, p.23), os problemas relacionados a gestäo em todos os niveis
decisorios do sistema educacional impediam a continuidade e a integraçao estratégica das açOes. A
descentralizaçäo justifica-se nos termos seguintes: "A centralizaçao burocratica nas três instâncias de
governo - Federal, Sadual emunicipal—ini e compromisso publico
de desempenho. Em decorréncia, a instituiçào escolar camctedzou-sepelafaltadeautonomiadidaticaeflnanceime
pela auséncia de participaçAo da comunidade. Esses fatores constituem obstaculo para a construçao e a
execuço de urn projeto pedagogico elaborado a partir das necessidades básicas de aprendizagem de seus
alunos.
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- 1993-2003(Plano Decenal da EducaçAo). Para o sucesso do Piano (1993), foi previsto

novo padrao de gestao educacional por rneio de urn reordenarnento que garantisse a escoia

a "importAncia estratégica" que the era devida. 0 fortalecimento da gestäo e a ampliacäo

da autonomia foram destacados corno "direçao prioritária" da politica educacional.

Na Lei de Diretrizes e Bases da EducaçAo - LDB 9394/96, a autonomia recebe

destaque tarnbern, quando garante liberdade as unidades escolares em elaborar seu

próprio projeto pedagogico. A orientaçao é que esse projeto pedagogico articule os

contextos nos quais o estabelecimento se situa com as diretrizes curriculares nacionais.

Segundo a LDB, art 15: "Os sistemas de ensino assegurarào as unidades escolares

püblicas de educaçao basica que os integram progressivos graus de autonomia pedagogica

e administrativa e de gestAo financeira, observadas as norrnas gerais de direito financeiro

publico."

A LDB (inciso I do art. 12), ao regular a organizaçAo dos estabelecirnentos de

ensino, prevé que estes, "respeitadas as normas comuns e as do seu sisterna de ensino,

devem ter a incurnbéncia de elaborar e executar sua proposta pedagOgica', assim como,

Os professores devern "participar da elaboraçao" dessa proposta e "elaborar e curnprir

piano de trabalho, segundo proposta pedagogica do estabeiecimento de ensino" (1996,

art.13 incises I e II). Na atualidade, a autonomia está sendo tambern referendada em

documentos conic, o Piano de Desenvolvimento da EducaçAo 2011-2020 e no documento

final da CONAE 2010.

Nesse percurso, as ordens do discurso podern set entendidas "corno equilibrio

• instávei, consistindo de elernentos que estäo constantemente abertos para serem

redesenhados a medida em que são articuladas ou desarticuladas", naquilo que Fairclough

(2001, p.159) entende como percurso de iuta hegemonica. 0 professor, regulado para ser

o agente construtor de um projeto poiItico-pedagogico, imprescindivel a soluçao dos

problemas educacionais, é mutilado na rotina automática que, sob o binômio

descentralizaçao-autonomia, tende a reduçAo do espaço pübiico e a conversão das

instituiçOes a logica da produtividade de mercado.

A partir desse contexto, reafirmo a importância de continuar a evidenciar a voz

docente, a partir dos fluxos locals sem perder de vista a conflguração das diretrizes

polIticas nacionais, nesse caso especifico de corno vAo significar a autonomia como

pratica politica no interior das escolas. Considero esse discurso arnbivaiente, aigo que

necessite ser aprofundado em terrnos de análise.
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A men ver e importante "dar voz" ao professor, urna vez que boa parte das

discussoes ate então realizadas, tern enfatizado a necessidade de urn projeto que configure

a autonomia da escola, mas nâo deixam ressoar a voz desse profissional, que apesar da

quantidade de "pacotes curriculares", é o responsável pelos rurnos do trabalho pedagOgico

por ele realizado e pelo perfil da escola onde esse trabaiho se efetiva.

Concordo corn SILVA (1994, p. 257), quando afirma que "o conhecirnento

corporificado no curriculo precisa estar mais atento as vozes e as narrativas de grupos ate

então excluldos de participar de sua produçao e criaçäo". Uma construçAo coletiva e

sistemática pode nos ajudar, a pelo rnenos, desconfiar dos "saberes poderes" que chegarn

de paraquedas a escola.

Acredito que no contexto institucional da escola, a açào dos professores constitui

urna dinârnica identitaria que precisa ser mais bern visualizada na relaçAo corn o Estado.

Importa hoje conhecer de que rnodo e ate que ponto os contextos globais influenciarn as

poilticas educativas, a ideia de professor e os papéis que lhe säo atribuldos e exigidos, a

açäo e os modos de intervenção que os professores desenvolvern na cornunidade escolar

e o seu prOprio estatuto profissional e social. Nesses contextos e nas interaçOes entre eles,

estão os destinos identitários.

Ao me referir a identidade docente me apoio no que propOe Martin Lawn (2001,

p. 118) ao entendé-la como cornponente essencial do sisterna educativo que pode ser

"rnanobrada pelo Estado, através do discurso". Para ele, nurn regime dernocratico,

existern poucas formas de "gerir eficazrnente os professores e, a criaçAo, através do

•	 discurso oficial, da identidade do professor é urna delas".

A relevancia social do estudo reside, ainda, na possibilidade de oferecer condiçOes

ao professor, de confrontar a própria voz corn a regulaçAo institulda para a construçAo de

urn projeto curricular autônorno e, corn isso, vislumbrar a prática discursiva que para

Fairclough (2001, p.126) e urn "rnodo de luta hegemônica, que reproduz, reestrutura ou

desafla as ordens de discurso existentes".

S Per fim, estou ciente de que existern pesquisas que focalizaram processes de

construçAo e signiflcaçao da autonomia na escola, consignando, ern linhas gerais, a

perspectiva da gestào. Pretendo aproveitar o percurso jã desenvolvido por BARROSO

(2006), MARTINS (2001), CONTRERAS (2002), AZANHA (1993, 2000, 2001, 2006),

ern torno da ternatica autonornia na escola, para consubstanciar a perspectiva que pretendo

desenvolver sobre autonornia no contexto de produçao discursiva docente.
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1.2 Desenho teorico-metodológico

A realidade irnpOe, nosse processo do produçäo do pesquisa académica, o dosaflo

do buscar urn dialogo produconte entre epistomologias e entrelaçar ideias. Vejo a

necessidade de fügir dos fundamentalismos e do próprio sectarismo que se irnpôe a

qualquer producAo de conhecimento na atualidade. Os binarisrnos, "as iihas"

episternologicas de explicaçào da vida, ao longo do tempo, deixarn evidente quo ha

sempre algo que transborda. Minha relaçao corn o conhecimento é urna busca para ter a

liberdade de questionar o aparentemente obvio como fazia o personagorn de Ruth Rocha3,

o Marcelo quo indagava o tempo intoiro sobre os objetos do cotidiano e seus respoctivos

nomes, mas nAo parava per al, ole ao mesmo tempo, criava renomeava-os. Nosso

processo, acredito que nAo perdi a capacidade de problematizar o cotidiano,

especialmente o oscolar, que tern sido palco da rninha trajetória profissional.

Conhecer, a ineu ver, inclui necessariamente necessidade poiltica no sentido rnais

arnpio do termo, de estar comprometido com o mundo e querer provocar rnudança, bem

corno, ao mesmo tempo, querer rocriar-se. Esse processo envolve as experiências

culturais quo imprimem toda carga de subjetividade do pesquisador da qual nAo podernos

elirninar. E importante destacar ainda, que tento lidar corn a minha subjetividado do forma

0	
dialogica, questionando o duvidando sempre das min has proprias posiçOes e intençOes em

relaçäo ao rnundo.

Ao pensar as caracterIsticas da pesquisa qualitativa, Brito e Leonardos(2001),

acreditarn quo o pesquisador deve ter consciência do sua subjetividade ao invés de tentar

negá-la. Na verdade, propOo quo duranto o processo de pesquisa a subjetividade soja rnais

urn dado, urna espécie de "psicanálise intelectual" quo porrnite ao pesquisador estar

consciente das influéncias de sua formaçAo e interessos. Essa análise auto reflexiva na

perspoctiva das autoras, deve ser constante o fazor parto do prOprio desenho da pesquisa.

Ao situar o rnou objeto de pesquisa no campo das ciéncias sociais, partilho da ideia

de Santos (2003) de que essas ciências "nfto sào objetivas porque o cientista social nAo

pode libertar-se, no ato de observação, dos valores quo inforrnarn a sua prática ern geral

A obra ë Marcelo, Marmelo, Martelo.

S
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e, portanto, também a sua prática de cientista". Na visào do autor, "Os fenôrnenos sociais

näo podern produzir previsOes fiáveis porque os seres hurnanos modificarn o seu

comportarnento em funçAo do conhecirnento que sobre ele se adquire", a natureza destes

fenôrnenos 6 assim de natureza subjetiva, pois nAo deixam captar a objetividade do

comportarnento.

A ideia de problematizar a signiflcaç&o da autonornia na construção do projeto

politico-pedagogico, exige muito mais que uma base teórica em disputa: marxismo e pos-

estruturalismo, mas uma "mistura rigorosa" na expressäo de Denzin (2006). A

cornpreensäo da cultura corno elernento que constitui práticas sociais e sirnbolicas será

importante no entendimento de constituiçAo politica dos discursos que envolvern a

autonornia nos processos de decisAo curricular. Para Denzin (2006), 6 evidente urn

comprornisso com a pesquisa empfrica quanto urn questionamento constante das

estruturas sociais e politicas nas quais essa 'pesquisa' 6 formulada e praticada. Tais

questOes continuarão sendo indispensaveis para urn campo corn preocupacOes tao vitais

quanto aos lirnites incertos da 'arte e da 'vida cotidiana' nas sociedades rnediadas..) 'o

fazer história' e o 'acontecer' nas econornias culturais contemporâneas.

Assim, a produçao teórica, em questäo, percebe inicialmente como tese, a ideia

que a autonornia no contexto docente assume uma multiplicidade discursiva que näo

significa apenas liberdade para fazer algo, rnas ainda urn ideal a ser alcançado. A

autonornia nos textos oficiais entendida corno movimento de liberdade necessário as

escolas democraticas, näo está configurada, corn o rnesmo sentido, nas práticas sociais

dos professores. A autonornia curricular depende tambérn da forrnaçao docente para que

seja possIvel (re)significar tal prática como ato profissional politico.

A partir das prernissas anunciadas, o recorte teórico do trabalho pressupOe apostas

ern torno do carnpo politico educacional que vfto dernarcar a feitura da educaçao e dos

processos de decisAo curricular na escola. Assirn, ao pensar na perspectiva

episternologica, a "cosrnovisão" que circunda as reflexoes constantes nesse percurso

estão delimitadas predominantemente pelo rnarxismo.

Educar 6 urna atividade social, requer responsabilidade e comprornetimento e o

marxismo entendido como filosofia fortalece a açAo humana, quando desenha o rnundo

em que as coisas nao säo fixas e apostarn na luta por transforrnaçao. Os autores que

apoiarn o presente estudo, carregarn e assurnem a tradiçao dessa corrente teOrica,

fllosOflca de pensarnento por motivos apontados por Boron (2011, p.01)
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(..)pela reiterada incapacidade do capitalismo de enfrentar e resolver os
problemas e desafios originados em sea prOprio funcionamento. Na
medida em que o sistema prossegue condenando segmentos crescentes
das sociedades contemporaneas a exploraçäo e a todas as formas de
opressào —corn suas sequelas de pobreza, marginalidade e exclusào
social— e agredindo sem pausa a natureza inediante a brutal
rnercantilização da ãgua, do at e da terra, as condiçOes de base que
exigem uma visAo alternativa da sociedade e uma metodologia prática
para pôr fim a esta ordem de coisas ( ... )

0 regresso a Marx também é justificado por Boron (2011), quando aponta a

capacidade que o corpus teórico tern em enriquecer-se em sintonia com o desenvolvirnento

histOrico e das lutas pela emancipaçäo e isso supOe "urn permanente "ir e vir" a mercé do

qual as teorias e os conceitos da tradição marxista são ap!icados para interpretar e mudar

a rea!idade e, simu!taneamente, ressignificados a !uz da experiéncia pratica das !utas

populares". Admite, no entanto, que esse como qualquer outro projeto teOrico filosOfico é

passive! de !imitaçOes, como tarnbérn interpretaçOes das mais variadas possfveis.

0 marxismo a que procuro me referir neste trabaiho, a partir das prOprias refiexOes

feitas por BorOn (2011), qual seja, "urn rnarxismo depurado dos vIcios do dogmatismo e

do sectarismo esco!ástico", traz de forma substancial referéncias, aportes daque!es que

seguirarn seus passos —como Friedrich Engels, Vladimir I. Lenin, Rosa Luxemburgo, LeOn

Trotsky, Nicolai Bujarin, Gyorg, Lukacs, Antonio Gramsci, entre tantos outros que

prosseguem em suas analises, redesenhando os postulados do seu fundador.

As tensOes que envolvem a nossa forma de ver o mundo e a dinâmica social é algo

muito particular e estão indissoluvelmente conectadas as nossas experiências e a maneira

corno fomos criados e educados. E dificil, neste estudo, incorporar teorias e pressuposicôes

teóricas "novas" ou em moda no seio da academia, sob o prefixo de "pOs", quando nfto

encontro correspondéncias mais vivas com a prática pedagogica da qual fiz parte. A escola

püblica e um espaco de possibilidades, sern dUvida, pois sou fllha dela, as subjetividades

são importantes de serern ana!isadas, especialmente as que corroboram com formas de

preconceito, mas nAo posso suprirnir, em minhas analises, a existéncia dos a!unos

famintos, da violéncia e da rnorte constante dos ado!escentes envolvidos corn o tráfico,

dos pais desempregados, dos professores que vivem trIplice jornada de trabalho, inc!uindo

os da pesquisa empIrica deste estudo.

A expropriacAo, a rnais valia e a exploraçao são fatos concretos. Nab consegui

tarnbérn, em rneu processo de visua!izaçao de perspectiva, enxergar a redução

econornicista a que o marxismo 6 alvo de criticas atualmente por Ernest Laclau, soció!ogo
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Argentino que o posicionam come, pós-marxista. Uma carta de Engels (1966, p.494 é

esciarecedora nesse sentido:

( ... )segundo a concepçào materialism da histOria, o fator que em tilt/ma
instdncia [tomar nota da ênfase posta por Engels nisso da "ültima
instância"] determina a história é a produçüo e a reproduçâo da vida real.
Nem Marx nem cu nunca afirmamos mais que isto. Se a!guém o distorce
dizendo que o fator econômico ë o an/co determinante [a cursiva também
e de Engels] converterá aquela tese em ama frase vacua, abstrata e
absurda. A situaçào econômica ë a base, mas os diversos fatores da
superestrutura que sobre cia se levantam —as formas politicas da Iota de
classes e seas resultados, as ConstituiçOes, [ ... ], as formasjuridicas, [...],
as teorias pollticas, juridicas, filosoficas, as idëias religiosas [...]-
exercem também sua influência sabre o curso das lutas históricas e
determinam, em muitos casos, sua forma.

0 estudo "ainda" pretende utilizar aportes que recorrem a fundarnentaçOes do

manismo, e do próprio Marx, pela riqueza que o autor destina ao estudo da totalidade

social, e pela frente que fez e "ainda" faz as visOes fragmentárias. 0 que nAo impOe

negaçAo do pluralismo, da diversidade, mas de forma concisa aponta para a complexidade

e historicidade do social. E pertinente tomar como adverténcia as palavras de Boron (2011,

p.17)

(...)Ante um clima de dpoca propenso a exitismos burgueses de todo
tipo —suas proclamaçOes do fim da historia c o triunfo da economia de
mercado e da democracia liberal, scm ir mais longe— convém tomar
devida nota das cr1 ticas do materialismo historico a tradiçao positivism
nas cléncias sociais e que hoje reaparecem, sob uma nova roupagem,
como orientaçOes supostamente inovadoras do pensamento cientffico
avançado.

A "curiosidade episternolOgica" sobre a qual procuro refletir a questäo de tese

recai sobre o que Freire (1976, p.135) chamou de contexto "teOrico verdadeiro", nAo

como urn modelo dotado de suprernacia cientifica, mas pelo cuidado que deviarnos ter

para nào perder de vista o contexto "concreto" dos fatos. Para Freire e preciso ir além da

rnera captaçAo da presença dos fatos, verificar nAo so a interdependencia que ha entre

des, mas tambérn o que ha entre as parcialidades constitutivas da totalidade de cada urn"

e assirn assumir o que dc charnou em seus escritos de "vigilância episternológica" sobre

nossa capacidade pensante.

A preocupaçAo de Freire (1987, p.131) é que alguns conceitos que estudamos,

particularmente no espaço da universidade, podern trabaihar no sentido de distanciar da

realidade na qual estamos merguihados, rnas näo necessariarnente molhados de sentidos

0

0
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que circundam tal contexto. Freire nAo compreende conhecirnento critico ou cientifico
S	 que surge corno "passe de rnágica on acidente" corno se fosse possIvel não submete-lo ao

teste da realidade.

0 percurso teórico da tese nAo se fecha sectariarnente em abordagens rnarxistas,

mas de forma despretensiosa reconhece as contribuiçOes das novas investidas epistémicas

no campo social e, especificamente, no do curriculo ao transitar por estudos de

• MOREIRA (1998), POPKEWITZ (1997,2008), 000DSON (1995), PEREIRA (2004),

DALE (2004) e da própria metodologia de Análise Critica do Discurso que recorre a

FOCAULT para traçar uma cornpreensAo de poder na constituiçäo discursiva.

Para uma cornpreensão da autonomia no momento de produçAo curricular por

meio do P.P.P, as contribuiçOes de 000DSON e POPKEWITZ (1997, 2008) säo bern-

vindas no sentido de deslindar a compreensäo do currfculo, a partir de urn processo de

ressignificaçao das teorias educacionais criticas para dar continuidade a um projeto

emancipatorio. As proposicOes dos autores estAo numa perspectiva educacional de

vertente educacional crftica, de vertente neomarxista, embora eles passem a incorporar

outros elementos de teorias sociais conternporâneas. Os autores ajudam a pensar a histOria

e a forma dos projetos curriculares.

Era (2008, p.195), percebe-se urna aposta major nas regras e padroes

discursivos que "produzern" os sujeitos, ao invés de focal izar a sua ação individual, esse

rearranjo teorico produz uma perspectiva histOrica e episternologica corn aproxirnaçOes

• corn as teorias do discurso, rnas que näo abre mao do "reconhecirnento iluminista de urn

rnundo socialmente construido; ou sern elirninar a razAo corno peça central a rnudança

social". Aproveito, assirn, essa cornpreensAo que se coaduna em boa parte corn os

propOsitos da análise crItica do discurso ao entender corno Popkewitz (1997, p. 24), que

"o papel da ciéncia das relaçOes hurnanas na dernocracia é identificar e situar

descontinuidades nos padrOes que estruturam a vida social".

• A perspectiva de Goodson (1995), ainda traz marcas crIticas de analise entre

conhecirnento e poder e sua interferéncia no controle social. Enquanto é possivel

identificar a produçao dele, nurna perspectiva sociohistOrica do cuniculo, a de Popkewitz

amplia a de Ivor Goodson e, ao rnesrno tempo, as contribuiçOes de autores corno Bourdieu

e Foucault, que, ernbora não sejarn historiadores, influenciararn diferentes vertentes

historicas.

0
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A partir das impressOes de Goodson e Popkewitz na problematizacäo do currIculo,

é possivel transitar entre as noçOes de historia e conhecirnento, bern corno da relaçâo

intrInseca de conhecirnento e poder no campo teórico educacional da teoria crItica e as

investidas continuas no compromisso e cornpreensão da escola dernocrática corno projeto

"ainda" inacabado.

Os estudos de Roger Dale (2004), no que tange as politicas educacionais que

envolvem o currIculo são importantes nessa analise para compreender padrOes de

governacão educacional e as possiveis fornias de desresponsabilizacao do Estado. Para

ele, "o processo de determinar o conteüdo e o processo da educaçAo são poderosarnente

moldados e lirnitadas pelas poilticas educativas". (pA36). E importante ainda destacar,

dentre suas análises, o entendirnento de que a globalizaçAo tern efeitos sobre os sisternas

educacionais nacionais. Ele entende a globalizacao como "urn conjunto de relaçOes

èconôrnicas, polfticas e culturais, caracterizado por urn hiper-liberalismo, por urna

governacão sem govemo e rnercadorização e consurnisrno" (idern, p. 436), o que se

coaduna corn a perspectiva da análise epistémica em questAo.

Ao abordar os processos de globalizacao e curriculo, Dale (2009, p.29-30)

considera importante analisar os mecanismos pelos quais a globalizacao influencia o

curriculo, pois "a 'globalizaçao' por si so não faz ou afeta coisa alguma", e reafirma que

ela nAo é urn processo sern agentes, o que pode ser verificado corn frequência em

discursos eloquentes sobre a "força" da globalizaçao, que acabarn por conflgurá-la

abstratarnente. Assim, "esses agentes, de forma ativa ou passiva, acionarn rnecanisrnos

especificos que, ou diretarnente, ou como é mais cornurn, indiretarnente, especialmente

nesta fase atual, afetam o ensino e a aprendizagem nas escolas ern todo rnundo".

O argurnento discursivarnente posto é que os currIculos não podern ser pensados

apenas em espectro nacional, urna vez que os problernas e poilticas não são gestados

"nacionairnente". Abre-se corn isso, urn suposto leque de "oportunidades" e

"possibilidades" de se planejar, em nivel transnacional, espaco que, para DALE (2009),

é preenchido por organizaçOes internacionais, come, o Banco Mundial e a Organizaçäo

para Cooperaçäo e Desenvolvimento Econornico - OCDE. Por fim, organismos

internacionais diflisores de soluçOes genéricas constituirarn sirnbolos e conceitos que

possibilitarn aos atores construirern esquernas de legitirnacao de suas propostas politicas.

O entendimento de Pereira e Macedo (2009, p.1 15) ë que os fluxos rnigratOrios

provocados pela globalização vérn, ao longo do tempo, arnpliando a troca cultural "não
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apenas entre as naçOes, mas dentro delas". Apesar disso, "näo tern garantido condiçOes

minimas de vida para os grupos periféricos". As autoras ilustram 0 caso brasileiro em

relaçâo ao desenvolvimento regional que vai acontecendo de forma desigual entre a

regiAo Sul e as demais, indicando retrocesso no indice de desenvolvimento humano.

Fica evident; a partir do discurso da globalizacAo que o trânsito de compreensao

das politicas e práticas educativas nAo poderá restringir-se em apenas uma direçao.

E nesse contexto que assurnimos a concepcäo de curriculo corno "artefato social

e cultural". Para Silva (1996, p. 83), a abordagem é mais ampla, pois incorpora as

determinaçOes sociais, historicas e a produçAo contextual. Assim afirma:

o currfculo no ë urn elernento inocente e neutro de transmissAo desinteressada
do conhecimento social. 0 curriculo está irnplicado nas relaçOes de poder, o
curriculo transmite visOes soclais particulares e interessadas, o curriculo
produz identidades individuals e sociais particulares. 0 curriculo Mo é urn
elemento transcendente e atemporal - ele tern uma historia, vinculada a formas
especificas e contingentes de organizaçAo da sociedade e da educaçao.

0 currIculo-projeto constrOi-se no enfrentamento das diferenças produzidas

historicamente. Nesse processo de trânsito discursivo em que busquei analisar 0 discurso

docente acerca da autonomia, dentro de urn eontexto global-local de produçao curricular,

assurno uma cornpreensào de curriculo come projeto cornplexo que envolve tessituras de

saber poder que estão arraigadas na formaçao social dos sujeitos e do contexto em que se

inserem.

Partilho ainda da compreensäo de PEREIRA (2004, p.52), quando entende o

curriculo como "urn projeto de açäo multidimensional da vida dos sujeitos", assim, para

a autora, "não ha fronteiras dernarcatorias entre o cognitive, fisico, afetivo, social e

historico. Essas dimensoes diluem-se quando pensamos o hornem e a muffler em toda sua

corporeidade".

0 entendimento da escola como espaço de mediaçào indispensável a formaçfto

das novas geraçOes, deslegitima a educaçAo como privilégio Para poucos e como exc!usão

para a rnaioria. A escola torna-se cada vez mais imprescindIvel, a medida que a sociedade

•	 como espaço dinamico de instituiçOes, de modos de relaçao e formas de organizaçAo

contraditorias, se expande e se torna mais complexa.

Diante do quadro teórico geral, o objetivo de buscar uma metodologia que nAo

dicotomizasse as dirnensoes do rnundo, preocupaçAo cara na obra freireana, fez corn que

optasse pela Análise CrItica do Diseurso, ou numa traduçAo feita per Resende e Ramalho

(2006), por Análise do Discurso-CrItica.
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A Analise CrItica do Discurso (ACD) de Fairclough (2001, 2003) que é urn

linguista britânico pode ser entendida, ao mesmo tempo, como urna teoria e urn método

de analise. Suas proposicOes indicarn que questOes sociais e politicas-chave tern urn

caráter parcialrnente linguIstico-discursivo. Percebemos a teoria de Fairclough (2001)

corno dialética, a rnedida que considera o discurso, por urn lado, moldado pela estrutura

social e, per outro, constitutive da estrutura social.

Para Fairclough (2001, p. 90), a linguagern (parole) é "desempenho". 0 autor

ip

destaca que, na tradiçao iniciada por Ferdinand Saussure (1959), a fala näo era

considerada acessivel para urn estudo sisternático, per ser urna atividade purarnente

individual. Urn estudo mais sisternatizado da lingua seria urn estudo do próprio sisterna e

nAo do uso da linguagern. Essa posiçäo saussureana foi criticada pelos sociolinguistas

que consideram a linguagern modelada socialrnente e nAo individualmente.

Quando Fairclough (2001, p. 90) utiliza o terrno "discurso", o faz considerando

o uso da linguagern corno forma e prática social. 0 discurso é urn "rnodo de açAo, urna

forma em que as pessoas podern agir sobre o mundo e, especialmente, sobre os outros

corno, tambérn, urn rnodo de representaçäo"; o discurso pode ser "moldado e restringido

pela estrutura social", enquanto significa e produz significados.

0 autor identifica trés aspectos constitutivos do discurso. 0 primeiro refere-se

As 'identidades sociais', o segundo contribui para a construçâo de relaçOes sociais entre

as pessoas, e o ültirno contribui para a construçao de sisternas de conhecirnentos e crenças.

A prática discursiva é concebida ern duplo sentido: "corno possibilidade de reproduçâo e

de transforrnaçao da sociedade" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 92).

Diante das pretensOes de análise (voz do educador), a abordagern ern questAo

pareceu pertinente, an considerar que, as formas discursivas e as estruturas sociais se

influenciarn mutuarnente, e per indicar que "os textos contérn traços e pistas de rotinas

sociais complexas" (FAIRCLOUGH, 2001, p.100). Para o autor, a Analise Critica do

Discurso investiga tais "traços e pistas", corn o objetivo de "tornar visiveis as relaçOes

entre linguagern e outras práticas sociais, muitas vezes naturalizadas e opacas" e,

portanto, nAo percebidas pelos individuos.

A partir do que compreendi, a ACD, alérn de evidenciar a perspectiva

ernancipatoria, podera despertar os individuos para o processo de mudanças do poder

constitutivo e ideologico do seu discurso. 0 sentido de enunciaçäo politica 6 abordado, a
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partir da compreensão de Bakhtin (1999) que apresenta a enunciação corno realidade da

linguagem e corno estrutura socioideológica que prioriza näo sO a atividade da linguagern,

mas também sua relaçao indissolUvel corn seus usuários.

A compreensAo da enunciação, como açAo polItica entrelaçada de sentidos perrnite

configura-la como mornento de busca em nossa cornpreensào da autonornia, a partir da

voz docente. A enunciaçAo é fenOmeno social e näo individual. Os sentidos vAo instalar-

se então, no espaço entre o eu e  tu, ou entre eu e o outro. Na visão de Bakhtin (1992, p.

316),

Urn enunciado é urn elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada esfera.
As fronteiras desse enunciado determinarn-se pela alternAncia dos sujeitos
falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são
autossuficientes, conhecem- Se uns aos outros, refletem-se rnutuamente. Sao
precisarnente esses reflexos reciprocos que Ihes determinant o caráter. 0
enunciado estã repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais
estd vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. 0
enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados
anteriores dentro de uma dada esfera.

Para Bakhtin (1999, p.129), a enunciação é constitulda por uma significaçao que

e composta por elernentos reiteráveis, Unicos toda vez que são repetidos e estão

intrinsecamente relacionados, dado o contexto em que se revelam. Nesta pesquisa, analiso

não sO o texto em si, rnas tambOm sua interação corn as estruturas sociais. Procuro

verificar o trânsito entre o dizer das professoras sobre a construção da autonornia politico

pedagOgica e, o que "sugere" a prática delas na organização da instituição escolar. Essa

-	 perspectiva converge para a abordagern em questAo, conforme sugere Meurer (2005, p.

84):

Fairclough acredita que uma vez que alguem se tome consciente do valor
ideolOgico de determinado discurso, pode resistir a ole, e o aspecto ideologico
pode consequentemente perder ou diminuir o seu efeito. A compreensão do
papel da linguagem como prätica social pode cooperar para a emancipação de
grupos menos privilegiados.

Na análise critica de Fairclough (2001), percebe-se, de forma explicita, a influéncia

• de Bakhtin (1999), no que diz respeito a cadeia de textos e a valorização da fala corn sua

natureza, indissoluvelmente ligada as condiçOes de comunicação, perante as estruturas sociais.

A linguagem e concebida como urn "produto social" e a palavra enfatizada como "carnpo de

batalba", que agrega varias ideologias, de acordo corn as mudanças do rneio social. 0 uso de

tal concepçAo justifica-se pela intençAo de relacionar, historicamente, o discurso cia autonomia

assimilado pelo professor, no momento de proposição do Projeto polftico-pedagOgico.
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- Parto do pressuposto que linguagem e sociedade se interpenetram e se constituent,

mutuamente. 0 indivfduo inserido na realidade social se constitui como ser de linguagem em

mültiplas relaçOes. Numa perspectiva bakhtiniana, "produz discursos e significados" que

procuram dar conta de interpretar a sua situaçAo e a do seu ambiente social. Nesse contexto,

uma analise do que diz as professoras, a respeito da autonomia, pode ser reveladora de uma

rede de comunicaçöes tecida de diferentes direçOes.

•	 Assim, entende Bakhtin (1999, p.41):

As palavras so tecidas a partir de uma multidào de fibs ideoiOgicos e servem
de trama a todas as relaçOes sociais em todos Os dominios. E, portanto, claro
que a palavra será sempre o indicador mais sensivel de todas astransformaçOes
sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram
forma, que ainda nâo abrirarn caminho para sistemas ideologicos estruturados
e bern formados. [ ... ] A palavra d capaz de registrar as fases transitOrias mais
Intimas, mais efémeras das mudanças sociais.

Existem tradiçOes na Analise critica do discurso que precisam ser diferenciadas.

No que diz respeito as mü!tiplas linhas de análise do discurso, Maingueneau (1993)

classifica-as, a partir de duas tradiçOes regionais, como se ye no Quadro 1.

AD franeesa	 AD anglosaxa

Tipo de discurso 	 Escrito	 Quadro Oral	 Conversaçao

institucional doutrinarjo 	 cotidiana comum

Objetivos determinados 	 Propositos	 textuais Propósitos

Explicaçäo	 —	 forma comunicacionais

Construçäo do Objeto 	 Descriçao — uso Imanencia

do objeto Método

Método	 "Estruturalismo"	 Interacionismo Psicologia

LinguIstica e Historia	 e Sociologia

Origem	 Linguistica	 Antropologia

Quadro 1 - Comparacao entre as TradicOes em Análise do Discurso Fonte:

MAINGUENEAU, 1993, p. 16.

A partir do quadro e possivel perceber que as duas tradiçoes apresentam visOes

distintas do que chamamos de análise do discurso. Enquanto a escola francesa prioriza o

texto escrito e a tradiçao estruturalista, a anglo-saxä, a sociologia de matriz interacionista

e os estudos etnometodologicos. 0 quadro expOe basicamente o foco de cada abordagem
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o que didaticamente auxilia na compreensâo da análise abordada na tese. Para uma

compreensâo mais detaihada de cada fase de análise do modelo tridimensional. A

adaptação abaixo foi feita, a partir do que Fairclough (2001) faz em sua obra para

dernonstrar o modelo tridimensional do discurso. Resolvi colocá-la em cIrculos para

acentuar o papel dialético da compreensão da ACD e das interpenetraçOes sociais da

linguagem, enquanto modeladora e modelada pela realidade.

0 modelo tridimensional é considerado por Fairclough (2001) como teoria social

do discurso, o que significa entender que, ao fazermos interpretacOes acerca de ideias,

crenças, identidades, relacOes, alocamos também elementos linguIsticos de modo a

fornecer evidências das interpretacOes que fazemos. Dentro da compreensão da ACD, os

modos de dorninacAo no contexto social configurado como democrático são mais

importantes dominar por meio de consentimento do que por coercão.

Embora a figura acima mostre as dimensOes de forma separada e a própria

investigacão siga esse curso, é importante ressaltar que elas são posteriormente inter-

relacionadas, a fim de explicitar como os significados são linguisticamente construldos,

no caso deste estudo, a autonomia na voz docente.
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1.2.1 Local, tempo e sujeitos e urn pouco do diário de carnpo
I.

A escoiha do locus de pesquisa, escolas püblicas do municipio de Campina

Grande, se deu em thnçào de ser por muito tempo o meu espaco de atuação profissional

e de problematização em estudos anteriores, a exemplo do mestrado. Alguns espaços

escolares do municipio nem sempre são acoihedores no sentido de recepcionar

pesquisadores. A aplicacao dos critërios estabelecidos no projeto de pesquisa para a

	

•	 seleçAo de uma escola-campo de investigação teve seus percalços.

A pesquisa de campo foi iniciada em agosto de 2012, quando telefonei para a

secretaria de educaçao do Municipio, informando da minha visita para assinatura do

termo de anuência. Em virtude de estarmos no perlodo prë-eieitorai fui atendida de forma

surpresa, porque falei a palavra "pesquisa", então fui logo indagada: "Pesquisa? Que

pesquisa? Vocé está trabaihando pra quern?". Percebi que a pesquisa de campo é, por si

sO, sempre uma aventura cheia de riscos, desaflos e, em tempos de eleiçOes, o terreno

	

I to
	 torna-se mais escorregadio.

A primeira visita oficial in loco da pesquisa ocorreu no dia 02 de agosto de 2012,

quando dei entrada no comité de ética. Procurei a Secretaria de Educaçao para assinar o

termo de anuéncia e fui recebida pela secretária adjunta, corn quem fiz pos-graduaçAo em

outros tempos. 0 acesso ao espaço da Secretaria de Educação sempre foi fácil por ter

muitas colegas de estudo e pelo fato de ter subsidiado o trabaiho pedagOgico no

planejamento de reuniOes dos supervisores da Rede. A secretária adjunta me informou, já

I nesse encontro, que havia uma pessoa responsável so para dar suporte na construção dos

P.P.Ps das escolas e que, dessa maneira, cia poderia me ajudar muito no encaminhamento

das minhas questOes de pesquisa.

Encontrei ainda, uma gestora nos corredores que me perguntava se eu já havia

começado a minha pesquisa. Ao afirmar que iria começar a visitar as escolas, cia

prontamente afirmou: "nem va na ininha! Forque de levanlamento de problemas nósjá

estainos cheias! A gente quer gente agora para resolver as problernas!". De imediato

disse pra eia que, se eia, como gestora, não estava conseguindo, quem era eu para

conseguir resolve-los?

Fui recebida com muita atençAo. A secretária adjuntajá havia conversado sobre o

motivo da minha visita a SEDUC - Secretaria de Educaçao e Cultura, alëm deja terem

contato com a pubhcacao do texto do mestrado, produzido em hvro "Projeto politico

pedagOgico: uma análise da prática discursiva docente". Percebi claramente na conversa,

1 ••
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a apropriação do rneu texto pela técnica que insistia que o projeto fosse concebido corn

"autonornia". Esse era urn princIpio que nAo podia ser ferido no processo de construção.

Fiquei fe!iz corn a forma dernocratica de chamamento dos técnicos e gestores para

pensarern o processo de construção coletiva na Rede Municipal, ate o mornento de ser

informada que na verdade esse trabalho de (re)pensar o P.P.P era movido pelo PAR -

Programa de AçOes Articuladas (2011-2014) do Ministério da Educação que, entre as

incurnbências colocadas para o municIpio, estava o acompanharnento e avaliaçAo do

projeto politico-pedagogico da escola.

A coordenadora deixava claro que, percebia que as docentes da Rede sabem muito

pouco sobre a Prova Brasil e outros programas e instrurnentos de avaliação a que são

submetidas. EntAo ela afirmava que era necessário que elas soubessern rnelhor esses

processos para atenderem de maneira rnais eficaz as exigéncias.

Ela tentou historicizar urn pouco suas açOes na secretaria e me informou que urna

reivindicação antiga dos gestores e professores era ter em mAos urna grade de conteüdos

• especIficos para cada série. Elas tinharn também necessidade de reformulaçAo dos

documentos das diretrizes curriculares do MunicIpio, que deixa claro as ternáticas que

devern ser trabalhadas, mas nao arrolarn os conteUdos.

A coordenadora informou das reuniOes que já haviarn sido feitas corn os técnicos

e percebeu no processo que era irnprescindivel a presença dos gestores. Na visAo dela era

necessário uma liderança no comando de (re)pensar o P.P.P da escola. Em urna das

reuniOes decidirarn que trabaihariarn por etapas de construção, então iriam corneçar pela

diagnose escolar. Muitas escolasjá tinham esses dados, porque, segundo ela, haviam feito

o LSE  - Levantarnento da SituaçAo Escolar que é urna ferrarnenta de Gestao do FNDE,

a necessidade de garantir reforrnas, construçOes e arnpliaçao de unidades escolares.

Ao procurar a Secretaria de Educaçao Municipal, recebi urna lista das escolas que

estavam de forma mais "ativa" discutindo o projeto politico-pedagogico. Recebi urna lista

de e-mails de gestoras, enviei uma e expliquei os objetivos da pesquisa solicitando

A RESOLTJçAO No 34, DES DE JULHO DE 2011, assirn vai aiterar a Resoiuçao no 15, de 7
dejunho de 2010, que aprova o critérlo de utilizaçao dos resuitados do LSE: Conforme Art. 1° Aiterar o
Artigo 40 cIa Resoluçao no 15, de 17 dejunho de 2010, que passa a vigorar coma seguinte redaçào: "Art.
4°.Os estados, municfpios e Distrito Federal que pieltearern recursos para infraestrutura (reforma;
arnpiiaço; adaptaçâo e adequaçao de espaços fisicos escolares) "sornente serâo atendidos se tiverem
aplicado o LSE era respectivas redes come exigëncia para a aprovaçào das açOes de apoio da Uniào
aos entes federativos que aderiram ao Piano de Metas Compromisso Todos pela Educaço".
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abertura para uma visita. Dos vinte c-mails enviados não recebi nenhuma resposta. 0

sentirnento de que são invadidas, monitoradas, julgadas permeia o cenário de muitas

instituiçOes püblicas municipais de Campina Grande, o que remete a urn ato de resistência

A entrada de pessoas de que tratarn alguns estudos antropolOgicos como "gigolos da

pesquisa". Invadem os ambientes, extraern a matéria prima, não voltam, nern muito

menos dao retorno ao espaço utilizado.

S A universidade precisa sair do padrao cultural e hegexnOnieo de produçao de

saberes "superiores" e, entender o espaço da pesquisa como espaço de aprendizagem e de

trabalho social acumulado. Algumas escolas, apesar de não anunciarem ou apresentarem

esse respeito a partir da própria estrutura de abandono, constitui urn lugar de producAo de

saberes da prática e do "movirnento real" que são imprescindiveis a boa pesquisa nesse

ambito. 0 retomo aos espaços de pesquisa deve ser uma obrigacão moral e intelectual da

universidade e, especificamente do pesquisador, as instituiçOes que foram centros de

acoihida.
S

0 sentimento em relaçao aos pesquisadores é que des vao verificar o que está

errado na escola. Talvez a ênfase negativa de algumas pesquisas acadêmicas e das

instituiçOes governamentais que expOem os rankings das escolas conduza a esse cenário.

A saida que encontrei foi visitar as instituiçOes pessoalmente e, dessa maneira,

consegui adesão de quatro instituiçOes, incluindo a escola em que fiz o estudo de caso no

mestrado. Procurei escoJas em espaços geográflcos diferenciados, pois a escola püblica é

0 multip!a e, em Campina Grande, o lugar é determinante na configuracao dos sonhos e dos

projetos educativos. Não preciso evidenciar que a amostra é ou não significativa, porque

acredito que o objeto sobre qual me debruço, qual seja a autonomia no momento de

proposicão curricular, pode ser extraldo de forma a suscitar consideraveis reflexoes em

qualquer nñmero de espacos.

Das escolas que aderirarn, a que já havia desenvolvido pesquisa estava em

S reforma, mas foi possIvel acompanhar reuniOes de avaliaçAo e atualização do Projeto

politico pedagOgico no retorno das au!as, o que foi significativo no processo de captar

elementos importantes na proposição "autOnoma" da construção curricular, como

veremos adiante nas aná!ises.

As entrevistas também aconteceram por adesao dos professores de cada

instituição, a gestora fazia a apresentação da pesquisadora e dos objetivos do estudo e

0
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elas se habilitavam a conceder a entrevista. Na primeira escola, foram feitas quatro

entrevistas, na segunda e na terceira, em ambas, foram feitas trés.

Para realizaçäo da entrevista foi feito urn roteiro semi-estruturado corn doze

questOes (ver apéndice), no intuito de aprofundar a reflexAo e rearticular os discursos das

educadoras a alguns direcionamentos da politica oficial. As entrevistas ocorrerarn na

própria escola, per opçAo das professoras. Foram agendadas, previamente, tambem, per

elas.

Busquei priorizar professoras que estavarn atuando, pelo menos, ha cinco anos,

no Ensino Fundamental I, por entender que, durante esse tempo, elas conheciam a

organizaçao do ensino municipal e os projetos ern execução na escola. A faixa etária das

professoras variou entre 32 e 53 anos. 0 género feminino foi preponderante o que nos

perrnitiu destacar o feminino na acepçAo sernântica de professora, sempre que for me

referir aos sujeitos da pesquisa.

S

1.2.2 Análise dos Dados

Para a sisternatizaçâo dos dados, adotei a concepcäo de Fairclough (2001, p.

276), acerca do discurso como empreendimento "essencialrnente interdisciplinar". Essa

concepcäo envolve interesse nos processos sOciocognitivos de produçao e interpretaçâo

de textos, no "relacionamento da prática social corn as relaçOes de poder" e "nos projetos

ip hegernonicos no nivel social". Para isso, utilizei as transcriçOes das entrevistas semi-

estruturadas e registros de algumas reuniOes realizadas no perlodo de investigacAo, para

a elaboraçao de um quadro temático, conforrne as questOes abordadas, conforme

apéndice.

A elaboraçäo da análise envolve os passes seguintes: Ordenaçao, classiflcaçao e

analise. Para isso, rnontei urn quadro de verificaçao para o processo se tornar didático. De

cada questAo colocada para as docentes, extrai o que considerei irnportante para cornpor

o "corpus" de análise. A partir do quadro de registro, procedi a análise das falas, per

ternática abordada. Nesse processo, conformaçao, contradiçäo e resisténcias estao sendo

evidenciadas.

A montagern do quadro analitico tem ajudado na visualizaço dos aspectos que

precise considerar na Análise Critica do discurso. Coloquei questOes-chave da proposta
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metodolOgica e, desdejá lembro que a énfase de análise recairá sobre a prática discursiva

e social, embora os elementos dos textos já estejam contidos nesse processo de

compreensAo do discurso docente.

Questoes norteadoras para análise critica do discurso

ProblematizaçAo da autonomia docente.

Vocabulario

1- lJá palavras qua parmitam classificar as passoas no taxto quanto an tipo do
profissão a do papeis sociais.

2- Ha palavras formais ou informais no texto (formas do tratamento, por
axemplo)?
Qua valor exprassivo d dado as palavras como as palavras avaliativas são

usadas, por exemplo)?
Qua metaforas são usadas?

Gramática

Texto 1- Que tipos do processos varbais a participantes são pradominantes na intaração? 2- 0
agenciamento é explicito (quem faz o qué)? 3- Que tipos do nominalizaçOes são usados?
4- As oraçOes An ativas ou passivas? 5- Qua modos (declarativo, interrogativo,
imperativo) são usados? 6- Como a modalidade é feita? 7- Que tipos de pronomes são
usados? B como? 8- As oraçOes An positivas ou negativas?

Prática discursiva Interdiscursividade (intertextualidade constitutiva): os tipos de discurso qua astão na
amostra discursiva Intertextualidade manifesta: Como ocorre a reprasantação discursiva:
dirata ou indireta? 0 discurso representado est6 demarcado claramente? Como os taxtos
transformam textos anteriores a reastruturam as convençOas existentes a fim de originar
novos textos?

Prática social	 Analisa dos circunsténcias institucionais a organizacionais do evanto discursivo ada qua
inaneira elas moldam a natureza da prática discursiva.

Visualização das marcas idaologicas a hegamonicas do discurso - rasisténcias a
possibilidadas

yuaaro 2 - Questoes norteadoras - Seleção a partir das sugestOes de Caldas-Coulthard (2008, p. 33,

F 0	 34), e de Fairclough (2001).

Para Fairclough(2001), em termos de análise surge sempre a düvida quanto ao

que fazer primeiro, se a análise textual, se a discursiva, se a social, pois elas vAo estar

superpostas na prática, mas sugere que adotar uma sequéncia ë Util para conduzir o

trabaiho. Assim, resolvi deixar explIcitos os marcadores ideolOgicos e hegemônicos do

discurso ao fazer a opcdo pela prática social, como primeiro elemento a ser analisado.

I.

V.

'I
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Por fim, destaco urna intençAo na elaboração de tese, a partir das palavras de Van

Dijk (1997, p. 23), ao se referir aos analistas criticos do discurso como sujeitos que

"objetivam ser agentes de mudança, e o fazern em solidariedade Aqueles que mais

necessitam dessa mudança". Nesse momento, acredito que as professoras do Ensino

Fundamental precisam ser meihor ouvidas e visualizadas nos processos de avaliaçao da

"qualidade do ensino", bern corno nos mornentos de proposicão curricular. Se a

proposiçAo de autonomia no discurso das politicas e das práticas educativas naturalizou-

se nos ültirnos anos, faz-se necessário entender de que modo são reforçadas e legitimadas

e quern sabe desafiá-las, a partir também do discurso docente.

1.2.3 "Filigranas" de colaboraçào ao campo socloeducativo

A necessidade de socialização da análise dos dados nas escolas pesquisadas foi algo

intencionado, desde o inicio da pesquisa. Além de "devolver" urna resposta sobre minha

pesquisa, .partilho do que Fairclough (2001, p.292) charna de Consciéncia LinguIstica Crifica

(CLC), que é urna forma de recorrer a propria Jinguagern e experiências discursivas dos

sujeitos, a fin de se tornarem mais conscientes da prática na qual estAo envolvidos corno

produtores e consurnidores de textos e das forças e relaçOes de poder que estarAo imbricadas

nesse processo.

Rouve uma proposta pan as gestoras do men retomo em outubro, por acreditar que

seria urn més interessante, considerando o dia dos professores. Nesse encontro, informei que

levaria urn pouco das reflexoes ate entAo realizadas sobre a pesquisa e urn relatorio. Das trés

escolas, apenas uma conseguiu agendar urna data em dezembro. As outras ficaram de enviar

urna proposta de data per e-mail, rnas Mo foi feito. As gestoras alegavarn, desde a prirneira

resposta que o tempo estava corrido com as eleicOes para ceder as escolas e todas as outras

demandas de uma escola em final de ano. De toda forma, enviei o re!atório per escrito e me

disponibiizei pan retornar, quando achassern urn "espaço-tempo".

0 retorno a escola 1, que se propôs a me receber, ocorreu em urn dia de planejamento.

A gestora me deu a prirneira hora da rnanhA para que eu fizesse a abertura dos trabaihos corn

a minha pesquisa. A receptividade foi muito boa, as professoras se envolverarn no processo

de discussAo. Perguntei per que nas entrevistas elas ainda reivindicarn mais autonornia.

Houve urn mornento de siléncio, em seguida elas começaram a falar e urna professora deu

urn depoimento sobre uma experiéncia que teve na universidade, sobre o rechaço ao

tradicionalismo, quando ela conseguiu alfabetizar denim desse "método". Ela exemplificou

S
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-	 cont isso que esse pode ser urn exemplo de autonornia. "Eu não abri mao dci minhaforma,

• por que dava certo". A voz docente, mesmo sern responder de forma direta a pergunta inicial,

deixou explicita que ha urn embate na escoiha da abordagem feita pelos outros e sobre o que

eta acredita que dá certo.

Outra explicou que o problema é que "jogam experiéncias que sào de fora, ate do

pals, para a escola" e querern que a gente trabaihe sent ter rnuito a ver corn a realidade. Admite

• que "a gente não tern procurado pensar essas questOes da escola". "A gente precisa ir buscar

a raiz do problema" Eu consegui alfabetizar porque fbi atrás da raiz... "A gente tá sern essa

autonornia por que falta tempo, a gente nAo tern urn rnornento para avaliar" - "Nós ternos

autonornia em sala, rnas nao pararnos pam decidirjuntos as questOes da escola."

Ao apresentar, de forma breve, o relatorio, antes que terminasse, fbi indagada sobre

as minhas conclusoes da pesquisa. Etas me exigiram uma resposta e, corn isso, Liz uma

discussAo sobre a forma come, foi cornpreendida pelo grupo de professoras e lancei novas 	
LL

•	 questOes sobre a forma como assumimos essa autonomia.

A reivindicaçäo sobre a falta de estudo, os pacotes de forrnaçao fizerarn parte desse

momento, o que vai confirmar a necessidade de pensar autonomia de forma articulada as

formas de saber poder que estão embutidas nesses receituários que pouco oferecern

possibilidade de vez e voz as docentes. Flouve momentos de crItica a esses forrnatos corn

frases do tipo: "Eu soupequena. Eles é que estão corn a ratho"... (ironia)

- A insisténcia na ideia de que, quando fecha a porta, tern autonomia, numa

cornpreensAo individual e relativa, foram momentos que demarcaram, mais uma vez, as vozes

docentes. As significaçOes relativas, parciais e instaveis colocarn a autonornia dentro de urn

rnosaico de desejos do querer ser mats da açào docente, mas ao mesmo tempo preocupa a

dirnensao individual em que eta é signifleada.

Assirn, os professores, ao se depararern corn os próprios discursos, colocaram nos

-.	 circuitos de reflexao pedagogica outras fonnas de perceber a autonomia, no mornento de

•	 decisao curricular que poderAo ser rnelhor visualizados no capitulo cinco deste estudo.

A seguir, explicito os fios condutores que motivararn e sustentarn a pretensAo de

tese, a partir de urna discussão histOrica e problematizadora do conceito de autonoinia. A

enfase na autonomia escolar no percurso de levantamento do tema demonstrou que a

perspectiva de autonornia na voz docente rnerece ser ampliada no contexto de produçao

das práticas educativas, sobretudo, no rnornento de proposiçAo curricular.

•



CAP! TULO II- AUTONOMIA E EDUCAçAO -
RETORICAS SOBRE AUTONOMIA NA PROPOSIçAO

CURRICULAR: TEMPOS, IIISTO1UAS E HORIZONTES

o respeito a autonomia C a dignidade de cada urn é urn
irnperativo etico e flo urn favor que podernos on nAo conceder

• uns aos outros. Precisarnente porque eticos podernos
desrespeitar a rigorosidade da etica e resvalar para a sua
negacâo, por isso e imprescindIvel deixar claro que a
possibilidade do desvio ético nAo pode receber outra
designaçAo senAo a de transgressAo. (FREIRE, 1996, p.35)

r
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2.1 Autonomia e Educação: tempos e histOrias

A necessidade de problernatizar a ternática da autonomia advdm de estudos

anteriores ALBINO (2010), a despeito da construçAo do curriculo projeto em escolas

municipais. Ensejo urn entendimento da autonornia curricular, a partir da açäo docente

que garanta principios minirnos de cornpreensäo e de profissionalismo sobre sua prática

curricular. A autonornia corno urn processo continuo de busca e decisao docente sobre a

tarefa de socializar conhecimento, bern como de problematizar sobre o tipo de

cothecimento e a que püblico sua açäo se destina.

Ha, nesse rneu percurso de investigaço, uma preocupaçäo relacionada a ternática

da autonomia que se refere ao negligenciarnento e abandono da profissionalizaçAo

docente no momento de pensar o seu planejarnento e desempenhar sua açäo pedagogica.

0 discurso da "espera", de que "se fosse de outra forma", de "nAo saber mais o que fazer",

vai demarcar significativamente algurnas práticas discursivas na escola püblica.

0 discurso da autonomia nas prerrogativas legais no Brasil parece nos alertar

sobre o que Apple e Beane (2001) discutern sobre a ambiguidade do termo "democracia",

uma vez que rem sido utilizado corn frequéncia para justificar alguns arranjos politicos,

I econômicos e rnilitares. Dessa rnaneira, é irnportante pensar o terrno, não apenas como

urn slogan retórico. Os autores tentarn estabelecer algurnas condiçOes de um processo

dernocrático, seja pensando no aspecto mais amplo da sociedade, seja nas instituiçOes

locais e destacarn o livre fluxo de ideias; o estirnulo a capacidade individual e coletiva de

analisar criticarnente e resolver problernas; a preocupaç&o com o "bem comum",

entendido como reconhecimento da dignidade e dos direitos de todos os indivIduos e,

•	 sobremaneira, dos grupos rninoritarios, entre outras.

Eles considerarn que, escolas democráticas resultarn, dentre outros fatores, de

apostas práticas dos educadores para redimensionar o controle centralizado. Assirn, a

padronizaçAo dos conteüdos e do rnodo de avaliar, nao se reduz, portanto, a urna

autonornia delegada. Ao entendermos o curriculo na proposiçäo de urn projeto politico-

pedagOgico, teriarnos uma ferrarnenta importante para conquista e efetivaçào de práticas

mais autônornas de construçAo do conhecimento escolar.
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No percurso histOrico, a terminologia da autonomia apareccu incessanternente,

• tanto nos discursos docentes, bern corno em textos que configuram a poiltica educacional

brasileira. A Constituição Federal (1988) pode ser considerada urn marco importante

desse processo quando institui no Art. 205, a educação come, direito de todos e dever do

Estado, mas em processo de colaboração e movimento de preparo para cidadania. Ainda

no Art. 206, a liberdade, igualdade, gestão democrática e valorização docente são

considerados principios básicos para ministração do ensino. Tais formulaçOes são

expectativas que estão referendadas desde a Conferéncia de Jontien na Tailândia em 1990,

ate composicão de documento base da CONAE - Conferéncia Nacional de EducaçAo para

elaboração do PNE - Piano Nacional de Educação (2014-2024).

No atual estágio de pensamento sobre o curriculo e o discurso da autonornia,

penso ser perigoso assumir posicOes teoricoepistemoiogicas que me classifiquem como

moderna, pós, neo, uma vez que a insisténcia da fluidez'contingéncia dos iaços sociais

pode set também urna forma ditatorial de amarrar e dizer o que é a minha reatidade e

• como posso respondé-la. Ao desejarmos empreender urn olbar sobre perspectivas teóricas

na produção curricular critica e pOs-criticas já me posiciono na crença de que, tais teorias,

ao empreender a descoberta do real, do implicito, da subjetividade terão desenvolvido

uma noçAo de realidade sempre mimética, representaciona!, especular (SILVA, 1999).

Assim, não podemos apostar que uma Unica noção de análise conceitual ernpirica

da realidade educacional seja capaz de dar "respostas" sobre o que problematizo, mas

tencionar as próprias teorias seja uma das tarefas primordiais frente a tarefa de aproffindar

• - capilarizar- (des)conectar - (re)conceituar a realidade corno pesquisadora. Nesse

percurso de análise da autonomia, a partir do que propOem as docentes no mornento de

producao do seu curriculo-projeto, you recorrer a fontes de teoria que são de base crItica

scm deixar de reconhecer os "estalos", "insights" da teoria pós-critica em Educação pan

entender rnelhor o movimento que constrOi as práticas curriculares no interior das escolas.

A Autonornia aparece como sinOnimo de liberdade para fazer algo. Na escola

alguns sentidos são apontados nessa direção de escoiher o que ensinar e como ensinar

sem interferéncias de outrem. 0 conceito de autonornia foi e continua sendo discutido por

vários autores em várias perspectivas. E um conceito amplo e de mUitiplo de sentido, mas

indubitavelmente ancorado as formas de compreensão dernocrãtica de sociedade. Dada a

amplitude semântica do conceito, a discussão estará centrada ern aspectos históricos das

lutas por uma escola dernocrática, entendendo a autonornia como prerrogativa necessária.

1]
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Autonornia, sernanticarnente, vern do grego autonomia, palavra formada pelo

adjetivo pronominal autos - que significa ao mesmo tempo 0 mesmo", ele rnesmo' e

"por si mesmo" (13) e nomos - que significa "compartilhamento", 'lei do cornpartilhar',

"instituiçäo, "uso", lei, "convenção" (14). Assim, autonomia significa propriamente a

competenciahumana em "dar-se suas prOprias leis. Ainda, filosoficamente, autonomia

indica a condicao de uma pessoa ou c/c uma coletividade, capaz de determinarpor cia

mesma a lei a qual se submeter. Seu antônimo é Theteronomia" (LALANDE, 1999).

Os conceitos de emancipaçäo e autonomia são extensOes do que historicarnente

tern sido bandeira de lutas sociais, como liberdade e dernocracia. Na obra de

LAFER(1 997) " Ensaios sobre a liberdade", ele faz uma diferenciaçao conceitual entre a

liberdade que foi vivenciada da antiguidade, corn a que surgiu na era rnoderna. Para ele

não se constituiu em urn conceito filosOfico, tendo sido urna experiëncia existencial dos

cidadaos de Atenas nos séculos V e IV a.c. no exercIcio de participacão polItica. Naquele

0 perIodo näo era possIvel considerar um individuo livre, se ele não tivesse participacAo

ativa e direta na polftica de sua cidade. Assim, Lafer defende que essa foi uma experiéncia

que so aconteceu na Polls grega, por ter sido aquele um espaco em que a dernocracia era

pratica cotidiana e regular.

Partilha deste rnesmo entendirnento, Hanna Arendt ac, destacar que "simplesmente

porque uma liberdade vivenciada apenas no processo de açAo e em nada rnais - ernbora,

é claro, a humanidade nunca tenha Perdido inteiramente tal experiência - nunca rnais foi

articulada com a mesrna clareza clássica" (ARENDT, 1968, p. 213).

A liberdade Para os antigos era sinônimo de autonomia, on seja, "do direito de se

reger pela própria lei" (LAFER, 1997, p. 14), e estava completamente vinculada a ação.

"porque a liberdade antiga resulta da organização da comunidade polItica, o todo (a

comunidade) é major e mais relevante que a parte (o individuo)." (LAFER, 1997, p. 17),

palavra "eleuteria" que, em grego e "aquele que pertenee ao povo", que denota que a

liberdade somente tern a ver corn a conduta hurnana na polls.

Na obra Kantiana (1974), a autonomia ë preconizada como açäo individual,

embora não esteja isolada no indivIduo ac, implicar sernpre numa rnoralidade, uma

escoiha racional que se preocupa corn o born. Essa atitude, supôe uma postura relacional.

Assim, então, "a autonomia é o fimdamento da dignidade da natureza humana e de toda

a natureza racional" (p. 79). Como se ye, o conceito individual izado de autonomia em

Kant supOe a possibilidade de sua construçào, a partir da rnoralidade que é ato coletivo.

I .
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Cambi(1 999), ao historicizar a Pedagogia, situa a modemidade e sua ruptura corn

a Made Media corno uma "revoluçAo" em muitos aspectos, quais sejarn: geografico,

politico, social, ideolOgico, cultural e pedagogico. E nesse movimento que:

o mundo moderno e atravessado por uma profunda ambiguidade: deixa-se guiar
pela ideia de liberdade, mas efetua também uma exam e constante açäo de
governo; pretende libertar o homem, a sociedade e a cultura de vInculos, ordens
e limites, fazendo viver de maneira completa esta liberdade, mas ao mesmo
tempo, tende a moldar profUndamente o indivIduo segundo modelos soclais de
comportamento, tornando-o produtivo e integrado (p.200).

A historia da modernidade e marcada por suas antinomias: libertaçAo e

regulamentaçao da sociedade e dos individuos. Para Cambi (1999, p.200), é na

contemporaneidade (da revoluçAo francesa ate os dias de hoje) que essa contradiçAo,

assumida como "estrutura inquieta" revela a "incompletude" da modernidade.

A educaçao moderna ousa reclamar os direitos do individuo contra o poder do

Estado, como também, vai expressar liberdade nas formulaçoes de Rousseau e Locke ao

intencionar a formaçAo do sujeito. Para Cambi (idem, p.216), "dal em diante se torna

liberdade da cultura escolar, a qual é permitida reprogramar-se nas diversas situaçOes e

em relação a finalidades também individuals; torna-se liberdade da escola, liberdade do

ensino, liberdade do aluno" que justificam na sua concepcão alguns slogans recorrentes

da educaçao moderna.

A emancipacAo e a conformaçAo na educação modema tiveram funçOes

importantes. A primeira como possibilidade de resgate do individuo que é o "centro motor

da modernidade" para Cambi (1999, p.218) e consciência de uma "complexa dialética

• entre alienaçäo e redençAo" que vai inervar a pedagogia que, embora se reconheça por

um "desejo de emancipacAo" aja de forma conformista para realizar esse processo. 0 fato

é que o projeto da modernidade revela-se incompleto e a oposiçAo, conformaçAo e

emancipação ao constituirem a identidade pedagogica moderna, vai para o referido autor

animar "os fluxes dos fenomenos educativos e das elaboraçOes pedagógicas por muitos

séculos".

Para Cambi, (1999, p.219), "emancipação e conformaçao" ainda se confrontam

como dois nucleos em torno dos quais dew trabaihar o pensamento educativo

contemporâneo (e a praxis)" Assim, conscientizaçAo e Emancipaçao surgem fortemente

como ideário iluminista, são reforçados na Teoria Critica (Adorno) e reinventados em

autores brasileiros, como Paulo Freire, Florestan Fernandes e os que compunham na

década de 20, o grupo dos pioneiros.

Is
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- Para Azanha (1993), algumas palavras "sagradas" vâo marcar a mentalidade de

uma determinada época e, assirn, sugere que autonornia poderia ser a palavra que marcou

o fim do século XX. Embora esvaziada de sentido pela multiplicidade de significados,

acreditarnos que a palavra autonomia continua acentuada nos textos da poiltica

educacional brasileira, pot isso neste estudo a necessidade de empreender novos olhares,

acerca desses significados, especialmente, a partir da voz docente na configuraçAo do

eurrfculo-projeto.

2.1.1 - Autonomia: discorrendo sobre o conceito

A busca pelo entendirnento a autonomia, nAo simplesrnente corno conceito abstrato,

mas condiçAo humana de decidir dentro do movirnento politico de construçäo curricular,

me faz pensar sobre os mültiplos entendimentos que engendrarn o tema, bern como abre

possibilidades de conceituar etimologicamente pan fomecer major clareza no momento

de discussão teOrica em que perpassam entendimentos: fllosoficos, sociologicos e

antropologicos da educaçAo.

0 entendirnento da autonomia que you defender, vai alérn de urn movimento de

simples escoiha e açäo humana independente. A minha concepçAo de homernjustifica tal

compreensAo por acreditar que ele, em sua complexidade, é cambiante e dependente

sociocultural das mais diversas formas de manifestaçao dos seus pares. 0 hornern é urn

set entrecruzado de valores e opçOes que estAo o tempo todo em movirnento e

(re)significaçAo. Ele é sujeito, rnas também assujeitado e é, por isso, que compreendo

• autonomia como exercIcio de decisao, a partir de condiçOes racionais, conscientes,

consequentes de urn devir histOrico-social do hornern, apesar das mültiplas faces corn que

um objeto e apresentado e configurado politica e ideologicamente. Entendo ainda que, a

nossa açAo sobre esse objeto, será sernpre parcial e incompleta, mas acredito que existem

seres mais aptos a exercerem a autonomia, como ato consequente do que outros.

A autonornia é compreendida, muitas vezes, como liberdade total de fazer o que se

quer, independente do outro. Um direito de escolha e liberdade que se superpOe as

dirnensOes éticas de convivéncia humana. Era situaçOes, os sujeitos agem movidos

por interesses dos outros on ate mesrno pelos seus parajustificarem seus prOprios vicios

e criarern uma ilusao de felicidade e autonomia. Ern outras situaçOes, ter autonornia passa

pela capacidade de viver, sem ter que prestar comas a seas pares e, ate rnesrno, de

eonsumir o que quiserem e quando quiserern.



47

São modelos de simpliflcação da autonomia que vão tambérn constituir o imaginario

dos professores em suas escolas, mas tambérn, a percepçAo de incoeréncias sobre os

interesses de algumas politicas curriculares para a emancipacão humana e sua autonomia.

Nesse interim, compartilho do entendimento de autonomia numa perspectiva

aristotélica, por supor conhecimento e escoihas cônscias, distantes do discurso

educacional dübio que insiste em reaflimar e conceder autonomia como se fosse urn

acessório em que todos podem, a partir de agora, usar em suas vestes.

Como vimos, o tenno autonomia vem do grego autós+nómos que em primeira

acepção indica liberdade politica e uma sociedade capaz de govemar-se pot si mesma e

de forma independente. A partir desse entendimento, fica claro porque muitas vezes,

quando falamos de autonomia, as pessoas em geral remetem a um sentido mais amplo de

independéncia.(JAPIASSU e MARCONDES, 2008)

A autonomia, como conceito fundamental, aparece em obras importantes no campo

filosófico Realista e Idealista, mas optei por extrair alguns elernentos de AristOteles e

Kant, apesar de serem encampados nessas distintas perspectivas de razão objetiva e razão

subjetiva, por oferecerem subsidios teOricos relevantes na consolidaçao de urn

entendimento da autonomia como movimento de prática éticopolitica. Tat envergadura

de pensamento se articula com o que considero importante para refletir os processos de

decisao curricular na escola da EducaçAo Básica.

Contudo, é irnportante destacar o sentido fllosofico de autonomia em Castoriadis

(1991, p.123), ao aborda-la como empreendimento da humanidade de reflexao fllosoflca

• ha 27 séculos, corno modo de oposiçAo a heteronomia, a Iegislação on a regulação pelo

outro, resisténcia a regulação pelo inconsciente de urna outra lei que não é a que desejo.

Assirn, a noção de autonomia revela sempre uma tensão entre o seu movimento e as

instituiçOes cuja thnçao é de garantir a reproducao de classes.

A autonomia, nessa perspectiva, so pode ser definida como relaçao social, "...nào

podernos desejar a autonomia sern desejá-la pan todos e sua realizaçAo sO pode conceber-

se como empreitada coletiva..." (Castoriadis, 1991, p. 130). Em termos gerais, a visão do

autor é extremarnente positiva em relaçAo a construçAo de processos autônomos ao

defende-la como eixo de um projeto revolucionário de luta para contestaçAo da classe

trabalhadora.

No campo da filosofla antiga grega, Aristoteles ao destacar a ética corno ciéncia das

condutas apresentou um conjunto de valores e conceitos como caminho para que o

cidadão pudesse conhecer o mundo e distinguir entre o que é lIcito e o que não é na vida
[]
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dapolis. 0 que foi fundamental no passado bern remoto, ainda é bandeira dos movirnentos

ernancipatórios do presente. A experiência ética sempre transitando no percurso

existencial do homem e do seu devir, corno veremos mais adiante em Paulo Freire.

A politica em Aristoteles é urn desdobrarnento natural da ëtica que vai compor a

unidade designada como filosofia prática. Enquanto a ética estd preocupada corn a

felicidade individual do hornern, a preocupação da politica será corn a felicidade dapolis.

Assirn, cabe a poiltica buscar quais são as forrnas de governos e instituiçOes possiveis,

capazes de assegurar a felicidade coletiva. (ARISTOTELES, 2003)

A autonornia ern AristOteles aparece corno condição da felicidade do hornern é

entendida como a meihor, a mais nobre e a mais aprazivel coisa do rnundo". Para dc, é

necessário compreender as form as de ação hurnana no rnundo, conhecer o que se faz Para

buscar serjusto e exercitar a felicidade. 0 caminho das açOes ëticas precisa ser ensinado

para percorrer, de forma feliz, o caminho traçado pela polls, mas scm esse percurso o

homern nAo conhecerá a autonornia e terá sernpre urna perspectiva ilusoria de pensar -

0	 agir corn autonomia. (ARISTOTELES, 2003).

A autonornia corno condiçAo para felicidade na obra: Etica a Nicôrnaco é abordada,

a partir dos ideais de razão e justiça da pOlis corn vistas ao bern de todos e do todo. A

possibilidade de passagem do hornern cidadäo ao homern livre vai ser possivel por meio

da educaçao. E por rneio de hábitos excrcitados que a educaçao familiar e formal vai

possibilitar a caminhada para o Bern supremo. Para AristOteles, o sumo bem é entendido

como a felicidade ern que, so ao hornem é possIvel deseja-la, pois é fruto do raciocInio

lógico e inteligente, é topo das realizaçOes. (ARISTOTELES, 2003).

Dentre as muitas compreensOes conternporâneas de autonornia em AristOteles, cia é

urna experiência existenciaJ de busca do ser humano e envolve escoihas para os rneios

possiveis e os fins desejados. A escoiha entre urna vida feliz e infeliz se dá, a partir do

conhecirnento das duas realidades, é nesse processo de resultado da educação do

individuo que a autonornia e cornpreendida corno qualidade do ser contemplativo, que se

abstérn de interesses pessoais e objetiva o bern cornurn, a harrnonia da polis. A autonomia,

nessa perspectiva, supera a cornpreensão rasteira de ser entendida apenas corno direito de

escolha, scm elernentos basicos para uma avaliaçAo racional do seu entorno. A autonomia

pressupOe escolha consciente. Se a liberdade de pensarnento proceder de modo

thdependente da razäo, destrOi a si rnesma, cai em heteronornia.

Assirn, historicarnente o conceito de autonornia ja está presente na filosofia grega,

rnas corn o sentido de poder autárquico, on seja, das cidades-estado compor suas leis sem
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estar submetidas as leis ou vontades de outras cidades-estado. A autonornia, no sentido

de referir-se a individuos so se torna possivel durante o ilurninismo, corn as grandes

contribuiçOes de Kant no século XVIII em que formula sisternaticarnente a ideia de que

o sujeito moral é a pessoa, ou seja, o individuo racional e livre. Na obra, FundarnentaçAo

da Metafisica dos Costumes (1785), ele discorrerá sobre tal fundamentaçao, o que podera

auxiliar a leitura que ternos do conceito autonomia nas construçOes discursivas

contemporâneas que envolvem a escola e a produçAo curricular docente, como veremos

a seguir.

2.1.2 - Autonomia numa perspeetiva Kantiana

A tematica autonomia, eorno vimos anteriormente, está bem ancorada as bases

iluministas da razäo e que tern Kant (1724-1804) e sua perspectiva filosofica como

aparato desse projeto universal de liberdade. Neste trabaiho de tese, Kant torna-se urn

• autor importante per ter pensado a autonomia corno exercfcio da razão e, rnesrno corn

algurnas ressalvas a alguns aspectos de seu idealisrno, algumas premissas do seu pensar

filosOfico nos oferecem "luzes" importantes Para repensarrnos o nosso projeto

educacional curricular na contemporaneidade. Aproveito tais prernissas Para refletir sobre

a açAo pedagogica ante as limitaçOes que a prática impOe de ser e existir na profissAo

docente.

0 contexto do pensamento Kantiano e o iluminisrno, perlodo em que o problema

educativo ë potencializado, ocupando o centro da vida social. Para Cambi (1999, p.236)

é da educaçao a" funçäo de homologar classes e grupos sociais, de recuperar todos os

cidadAos para a produtividade social, de construir em cada hornern a consciência do

cidadAo, de promover uma emancipacäo (sobretudo intelectuafl", pois nessa perspectiva

haveria possibilidade de libertaçao dos hornens dos preconceitos, tradiçOes acriticas e de

maneira geral, crenças irracionais.

Kant nAo é um autor de leitura fácil, corno filosofo ele passou a vida tentando

entender a nossa relaçào corn a realidade. Havia um interesse em visualizar os limites do

pensarnento. Ern urn dos seus livros mais famosos, "Critica da Razao Pura" (1781), ele

proprio o descreveu como uma leitura "severa e obscura", por isso que, aqui tentarei expor

de forma geral urn pouco do seu liensamento em seu contexto, em que ilurnina o sentido

da autonornia em sua trajetOria filosOfica.

AD
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No século XVIII, percebe-se a configuraçao de urna nova pedagogia moderna

orientada para valores sociais civis e critica em relaçao a tradiçOes. Cambi (1999, p.329)

argumenta que "trata-se de urna pedagogia critico racionalista, capaz de rever

radicalmente os prOprios principios tradicionais e repensá-los". Para ele, surge nesse

tempo na Europa urna nova pedagogia, teoricarnente mais livre, socialmente mais ativa

que vai tentar recolocar o sujeito na vida social. No entanto, vale lembrar que, embora

essa seja pedagogia do iluminismo, o iluminismo nAo é todo o século XVIII. A historia

nAo costuma percorrer urna Unica direçäo, por isso é oportuno lembrar das formas de

oposicâo ao ilUminismo: historicismo de Vico e de Herder, tradicionalisrno cató!ico de

Gerdil. Assim, nao podernos falar de urn ilurninismo coerente, consensual em todos os

sentidos e direçOes.

A resposta de Kant (2005, 63,64), publicada em urn periodico alernAo Berlinische

Monatschrift, em dezembro de 1784, a partir da pergunta: "Was ist Aufklarung?", nos faz

entender rnelhor sua compreensAo de Iluminismo:

•

	

	 Iluminismo [Aufklurung] ë a salda do hornern de sua menoridade, da qual ole
prOprio é culpado. A menoridade d a incapacidade de fazer uso do seu

• entendirnento sern a direçAo de outro individuo. 0 homern d o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela nào se encontra na falta de entendimento, mas
na falta de deciso e coragem de sen'ir-se de si mesmo sent a direçao de outrem.
Sapere aude! Tern coragem do fazer uso de teu prOprio entendimento, tat é o
lema do esciarecimento [AufklEirung].

A compreensAo de hornem no contexto do iluminisrno se distancia da visAo cristâ

e racionalista clássica. A prioridade nào é mais a sua relaçAo corn o divino, mas corn os

outros homens. A ideia de progresso guiado pela razAo se difunde no decorrer do século
i•

XVIII em que, a rnudança é articulada pelo homern, a partir de fins racionais. A mola

propulsora do ideal cientifico moderno é livrar-se do medo em relaçAo ao mito, do

desconhecido, esse seria o aspecto do ilurninismo a apontar para urn processo

ernancipatório de autonomia, a partir da ciéncia e da técnica. Assim, a educaçäo nesse

contexto está ancorada a urn ideal de sujeito unitário e moralmente autônomo.

0 iluminismo, antes de ser urn prograrna politico da modernidade foi urn cultural

(filosofico). No século XVIII, na educação, "fortalecia-se a idéia liberal e laica, ern que

se buscavarn novos caminhos para a aprendizagern e a autonornia do educando"

(ARANIHA, 2006, p. 171).

A compreensão de autonomia em Kant passa indubitavelrnente pela questo

moral, conforme Abbagnano (2000, p. 97), o termo autonornia é "introduzido por Kant

para designar a independéncia da vontade em relaçao a qualquer desejo on objeto de
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desejo e a sua capacidade de detenninar-se em conformidade corn a lei própria, que é a

da razão". A palavra autonomia, etimologicarnente implica a capacidade de se

autogovernar, sendo que, do grego, 'autos' significa ele mesmo, ou por si mesmo

enquanto que 'nOrnos' e apresentado ern dois sentidos: primeiro, corno conhecirnento, e,

em segundo, como lei.

0 entendirnento acerca da autonomia na obra Kantiana é abordado originalmente

em Fundamentação da Metafisica dos Costumes (1785) em que explicita como principio

de autonornia o ato de "escoiher sempre de modo tal que as máxima.s de nossa escoiha

estejam cornpreendidas, ao mesmo tempo, como leis universals, no ato de querer".

Conforme Kant, 1978, p. 74-75

Se agora lançarmos urn olhar para trás sobre todos os esforços ate agora
empreendidos para descobrir o princlpio da moralidade, no nos admirernos ao
ver que todos des tinham necessariamente que faihar. Via-se o hornern ligado a
leis pelo seu dever, mas nao tinha a ideia do ninguërn quo ole estava sujeito so a
sua prOpria Iegislaçào, embora essa Iegislaçao seja universal.

'S A compreensAo da autonomia preconizada por Kant parece enveredar por dois

carninhos: ontolOgico, uma vez que algurnas esferas da realidade são autônomas em

relaçao a outras, bern corno no percurso ético, ao acreditar que uma lei moral é autônorna,

quando tern em si mesma a prOpria razAo e thndamento. Ele redirnensiona o sèntido de

liberdade como autonomia da vontade e esta corno supremo da moralidade. E importante

destacar que a vontade nesse entendimento pode ser determinada pela razAo, pois a sua

preocupação era com as incJinaçOes sensiveis que, de certo modo, a contaminavam. A

missAo era conduzir o homem a sair do estado em que, o sensivel, se superpôe e aprender

a usar a razão para se autodeterminar.

A autonomia em Kant(1974) é a razão que decorre pelo principio da moralidade,

obrigação prática que tern corno principio o dever. Com isso, a submissao da razão as leis

ernpiricarnente condicionadas implica em heteronomia. Essa sujeição a tais

condicionantes, se alguém está sujeito a esses condicionantes não terá possibilidades de

acionar a razão prática. A autonomia está no suprassensivel e na existéncia da razäo, a

partir de leis independentes de tais condicionantes ernpiricos.

Considero importante o percurso filosOfico kantiano para pensar a autonomia no

cotidiano escolar, nao por oferecer respostas ao nosso anseio por liberdade, mas

sobretudo, pEra questionar o nosso proprio papel como sujeitos profissionais produtores

de urn curriculo. A proposição de Kant é que o homem aprenda a pensar por Si mesmo.

"Pensar por si mesmo significa procurar em si rnesmo a suprema pedra de toque da
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verdade (isto ó, em sua própria razäo); e a maxima que manda pensar sempre por si

mesmo e o esciarecirnento [Aufklarung]" (KANT, 2005, p. 61).

Em Kant (2005), o ato de "aprender a pensar por si mesmo" come, ato de recorrer

A própria razão é um exercicio de autonomia, mas a pergunta deveria ocorrer sempre na

direçAo, se a nossa regra ou maxima pode se estabelecer corno princIpio universal. Isso

ajudaria ao individuo a se libertar de superstiçOes, muito embora reconheça que esse

processo nAo seja simples frente aos obstaculos que são cornuns a esse ato pedagogico de

- auto libertar-se. 0 ato de pensar por si mesmo, é a maxima da filosofia pratica Kantiana

que busca a rnoralização da ação humana por meio de urn processo racional. Liberdade

para pensar, na perspectiva de Kant, supOe condição da liberdade para agir.

Na trajetória de Kant, é possivel perceber que ele assirnila o conceito de liberdade

de Rousseau, mas quer tomar central a ideia da liberdade enquanto autonomia da vontade.

0 projeto de sociedade de Kant se dá nurna perspectiva universal ern que a paz é o ideal

supremo de rea!izaçäo hurnana. A autonomia corno principio categorico da moralidade

deve possivelmente ilurninar algurnas questOes que se sobressaem, quando pensamos

autonornia na produçao curricular dos docentes.

Nao concordo corn a ideia de princIpio categOrico de Kant, de impor rnáxirnas a

um coletivo, porque considero que ela seja considerada uma lei universal, mas entendo

que podernos submeter nossas rnaxirnas aos outros Para apreciar se ela tern ou nAo algurna

base que possa torná-la universal. Para ele, a moralidade é fruto de urna construção social

argurnentativa, no entanto, é possivel visualizar a força e o poder do sujeito no instante

S em que Kant ousa conferir urn principio moral ern seus atos. Ha uma reveréncia pela

dignidade, pelo valor dos seres humanos come, sujeitos individuais. Assim, essa seria a

grande contribuição de Kant para a filosofia moral e aqui, neste contexto de tese, no

sentido de recuperar essa disposiçao para pensar por si mesrno as açOes que envolvern a

pratica curricular no ato docente.

No momento em que, Kant nos diferencia dos outros animais, a partir do fato de

• pensarmos reflexivarnente sobre nossas escolhas. Ele confere poder a razAo, pois é por

rneio dela que temos meioS de conhecer o que caracteriza nossa experiëncia. A reflexão

a que ele se refere, no entanto, trata-se de urn processo arduo de pensar sobre as coisas.

A preocupaçäo de Kant, no entanto, se da em funçao do seu contexto em que

demonstrava inconformidade com as doutrinas vigentes, em matéria de ética.

Influenciado tambërn por Descartes, ele atribui a racionalidade moderna a tarefa de

explicar o fim ü!timo ou o de urn hem supremo, desejado pelo homem, como o fim
•
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absolute de rude a que aspira. E importante destacar que, tomar para si a responsabilidade

de governar a própria vida, n&o e algo simples que implica apenas em uma babilidade ou

conhecimento. Pam Kant (2005, p.64), "é dificil, portanto, para urn hornem em particular

desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza", isso implica

abrir mAo de prazeres estritarnente individuais e se projetar, de certa forma, nurna razAo

moral que implica urn coletivo.

Nesse percurso de reflexAo filosOfica da tese ë importante ressaltar que ao acolher

pensamentos nAo estou abarcando totalidades teoricas, mas procuro fazer urn percurso em

que, ora me aproximo e ora, me afasto das proposicOes sern ter necessariamente que me

tornar escrava de urna reflexAo que traz em seu cerne urn tempo, uma trajetOria particular,

urna relaçAo intersubjetiva que eu possiveirnente jamais darei conta. EntAo, da filosofia

kantiana, frefreana e de todos os estudiosos das ciências humanas e sociais, buscarei

construir urna dialogia possivel, mas nAo sectária e submissa frente aos dilernas

curriculares e docentes.

ó Aqui e irnportante destacar, sobretudo a força do principio moral kantiano em

tempos de fluidez dos laços sociais, come nos IembraBAUIMAN (2011). Ajuda-nos ainda

a pensar sobre o princfpio moral que regulamenta, que desenha os significados de

autonornia na produçAo curricular docente. NAo estarfarnos ern urn estado de

"rnenoridade" profissional quando nAb assumimos o fazer didatico pedagOgico como

nosso? As reflexoes kantianas sobrc a possibilidade de pensar uma razAo moral que

implica num coletivo nAo seriajusta diante da produçAo curricular que acontece no chAo

	

I 0	 da escola?

De forma geral, considero importante o pensamento de Kant ao pensar a

autonomia como exercfcio prático de liberdade. Tal liberdade supOe a capacidade de

enxergar alguns princIpios éticos que se colocam come necessidade de convivência

coletiva e hurnana. Considero validos tais prinelpios per nAo perceber que muitas das

tentativas de Kant em pensar a liberdade ainda se encontram, sem respostas, no atual

I 19 
contexto sociopolItico. Outro fator que foi preocupacAo de Kant no seu percurso teórico

filosOfico e que talvez mereça atençAo, sAo as doutrinaçOes teOricas que nAo encaminham

nenhurna perspectiva ética para pensarmos o lugar do humano.

A hurnanidade para Kant nAo deve ser reconhecida apenas em rninha pessoa, corno

projeto individual, mas ern todos os seres racionais. Esse é o principio da "hurnanidade

em Si" que na forrnulaçAo do terceiro principio categórico traz corno máxirna de

sustentaçAo filosOfica: "Procede de rnaneira que trates a hurnanidade, tanto na tua pessoa
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corno na pessoa de todos Os outros, sempre ao mesmo tempo como firn, e nunca como

puro meio" (KANT, 1978, p.92). Assirn, ao trazer o outro para compor seu pensamento,

o ser humano concretiza um valor moral, pois sai da ordem do individualismo e passa a

entender os direitos corno sendo tambern, de outros.

A teoria de Kant torna-se assim atual, a men ver, per transitar de rnaneira muito

incisiva na racionalidade, mas scm desconsiderar a sensibilidade da relaçAo e do projetar-

se sempre no outro. Autonornia nessa perspectivajá supôe urn valor relacional que torno

- como princIpio de liberdade no decorrer de toda a tese e foi por esse princfpio que Kant

e, particularrnente, a obra "Metafisica dos Costumes" foi charnada a ilurninar tal percurso

de reflexao teoricofilosOflca, bern corno o Sapere aude! Que é o charnarnento de Kant

para ter coragern de fazer uso do nosso prOprio entendimento, corno anuncia no lema do

esclarecirnento (Aufklarung). (KANT, 2005, p. 99).

Considero importante, a partir de tais reflexoes trazer algurnas das principais

contribuiçOes de estudos em torno da questAo da autonornia, agora muito mais na

• perspectiva de pensar as relaçOes da docéncia, do curriculo e da gestAo escolar. Isso

implica verificar sentidos já postos na pesquisa acadérnica, ciente da énfase dada a

autonomia da escola e tentar reconduzir, pelo carninho já percorrido, urna nova feitura

para a ternática da autonornia, a partir da voz docente.

2.1.3 ProposiçOes sobre autonomia 110 campo educacional: discursos que Sc
entrecruzam

A autonomia corno princIpio de construção curricular, seja na perspectiva de gestar

a escola, bern corno na proposição de conhecimento per parte dos docentes tern sido

pensadas ao longo dos anos. A producAo ern torno da cornpreensäo e lutas per mais

autonornia na escola e para os professores, se deu de forma bern significativa nas ültirnas

décadas no território portugués, nas produçOes de MORGADO (1998, 2003, 2011), desde

• a sua dissertaçAo de mestrado (1998) ate dias atuais. De autoria portuguesa ainda ternos,

BARROSO (1996, 2003). Na Espanha, as producOes de CONTRERAS (2002), e no

Brasil, na perspectiva da gestão MARTINS (2001), AZANHA (1993, 2000, 2004) e na

perspectiva filosOfica e didática, corn FREIRE (1996, 1992, 1991,1987).

Os enfoques ern torno da questão da autonomia são diversos, rnas destaco aquelas

que tern urna relaçao mais próxirna corn a constituição curricular do fazer docente. São

0
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muitas as polIticas que requerern da escola uma reestruturaçAo na perspectiva do "bern

gestar", bern como nas mais variadas formas de ajustes do curriculo em consideraçäo as

identidades e diversidade, presentes neste espaço.

0 autor, José Carlos Morgado (1998, 2003, 2011) costuma encaminhar sus

discussOes sobre autonomia, afirmando que a elaboração do projeto curricular ë urn dos

caminhos que possibilitarn a construçAo processual da autonornia curricular da escola e

dos professores. Para isso, ele contextualiza as dinârnicas sociais que desafiam a escola e

os professores no século XXI.

A sociedade do Conhecimento, assim corno é enunciada, na perspectiva de Morgado

(2011), é urn espaco em que a informaçAo e o conhecimento desempenham urn papel

preponderante. Por ser mais dinârnica, multidimensional e acelerada em terrnos de

circulaçao de conhecimento, tern se tornado mais exigente, embora näo consiga na rnesrna

proporçào erradicar as forrnas de desigualdade e exclusAo "que pululam em seu interior".

Para Morgado (2011), as mais variadas formas de cornunicaçAo e produçao e, ate rnesrno,

•	 a aproxirnaço corn a diversidade cultural nao conseguiram:

( ... )evitar uma certa desordem axiológica - onde as racionalidades econOmicas e
financeiras prevalecem sobre os valores sociais e politicos - nem impedir a afirmaço de
uma cultura mediática feroz, onde a imagem prevalece sobre o discurso e a razâo e se
descuram frequentemente os ideais de igualdade, de justiça e de liberdade, quo deviam
configurar a sociedade actual.(p. 392)

0 discurso que é encaminhado pela pos-modernidade, na visAo de Morgado (2011,

p.393), ernbora tenha dado destaque a falta de credibilidade das grandes certezas

cientIficas e a urgente necessidade que as escolas desenvolvessern urna educaçAo

multicultural, os saberes produzidos ainda continuam a desvalorizar a produçao dos

setores marginalizados da populaçào, bern corno "a repartir a producfto entre eles de

forma desigual corn base em critérios distributivos tais corno: o grupo social, o género, a

etnia on rnesrno a idade". E por isso que ele destaca a importância da escola na forrnaço

das novas geraçOes para urn fUturo rnais justo.

A cornpreensäo de Projeto curricular de Morgado (2003), corno mornento

• privilegiado de luta pela autonornia e, basicarnente, a que temos difundida no Brasil sob

a norneaçäo de Projeto polftico-pedagOgico, nas producôes de Veiga (1995, 2001),

Vasconcelos (2002), Gadotti (1994, 2000), hem como de SANTIAGO (1997, 2003,

2012). Etc entende esse "instrurnento de renovaçao pedagOgica" como urn objeto

materializado pelos professores corn o objetivo de fixar critérios cornuns sobre os
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seguintes aspectos: o que, quando, corno, para que ensinar e o qué, quando, corno e para

qué avaliar. Assirn define autonomia curricular como:( ... )possibilidade dos professores tomarern decisOes no processo de desenvolvimento
curricular, tanto no que diz respeito a adaptaçäo curriculo proposto a nivel nacional as
caracteristicas e necessidades dos estudantes e as especificidades do meio em que a escola
se insere, corno no que se refere a defrniçao de linhas de açâo e a introduçâo de ternáticas
que julguem imprescindiveis para a sua plena formaçAo. A autonornia ë aqui vista "numa
perspectiva de territorializaçao das poilticas educativas e reconhecida como urn valor
intrinseco a prOpria escola ou agruparnento de escolas, ( ... ) constituindo no urn fim em
si mesrna, rnas urn meio de perseguir em rnelhores condiçOes as finalidades educativas.
(p. 338)

A autonomia curricular é vista como a possibilidade dos professores tomarem para

si a producAo de urn currfculo que responda rneihor as dernandas de sua instituiçäo. Para

isso, na percepcão de Morgado (2003), é preciso que o professor tenha algumas garantias

para "assumir algurnas responsabilidades que Ihes são outorgada" como:

1.Uma boa formação debase e urna permanente atualizaçAo pedagogica e cultural

que permitarn tomar decisoes flindarnentadas e implicar-se em iflovaçôes consonantes

I.	 corn as rnudanças que se pretendern impiementar;

2. Possibihdade de acessar a recursos imprescindiveis meihoria da qualidade do

ensino;

3. CondiçOes laborais que permitarn a mudança dos ritmos e das forrnas de

traballio - tempo e espaços fisicos para poderem reunir-se corn colegas, estudantes,

farnilias e outros agentes educativos, bern como para delinearem estratégias e pianos de

ação educativa;

4. Poifticas educativas e curriculares que permitam que a escola se assurna corno

urn verdadeiro espaço de decisâo curricular, deixando de ser um mero local de

implementacào de decisOes tornadas no seu exterior.

Ao enunciar forrnas e limites da autonomia na produçao curricular da escola,

Morgado (1998) afirma que tal postulado nao anula as responsabilidades. Ainda se

referindo a escola, defende os principios e valores globais que orientam a construçAo da

realidade escolar", no sentido de melhorar todo o processo ensino-aprendizagern, não

signiflcando, por isso, liberdade total dos sujeitos.

Morgado (1998, p.1 16) recorre a Bernstein para denorninar os processos de feitura

da autonomia como recontextualizaçAo pedagógica. Isso irnplica em organizar, selecionar

e contextualizar o currIculo, mesmo que as politicas educativas e curriculares prescrevam

orientaçOes globais. Assim, a recontextuahzação pedagOgica corresponde ao momento de

decisAo curricular no chao da escola.

0
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A autonomia curricular é processo construido, a partir da autonornia da escola e

concretiza-se na elaboraçäo do projeto educativo de forma deliberativa e comprornetida,

sem perder de vista a comunidade e seus contornos. No Brasil, o discurso da autonomia

ganhou força, sobretudo, na década de 1990, mas acima de qualquer cornpreensào da

autonomia coma enunciaçAo estéril, concordo corn Morgado (2003b, p.337) quando

afirma que, "pelo menos em tennos de retórica, conferem-se novos poderes a escola, abre-

se espaço para a concepção, desenvolvirnento e avaliação de projectos e asseguram-se

margens de liberdade que permitam afirmar as especificidades dos diferentes contextos

locais". Esse principio ja é válido pelo menos no sentido de posicionar a escola frente aos

desafios das proposicOes curriculares (des)centrdlizadas.

A autonomia também é urn tema trabaihado pelo espanhol José Contreras

Domingo, ele ama Desde 1992, na Universidade de Barcelona, no Departamento de

Didatica e Organizaçao Educacional. Diferente de Morgado, em alguns aspectos,

Contreras investe numa discussão de proposiçAo de autonornia na perspectiva de

•	 profissionalizaçao e decisäo docente, que é o foco major deste estudo.

Para contribuiçao com o tema mais especifico da tese, aproveitei as reflexOes

desenvolvidas por ele na obra "Autonomia de Professores" que consta de uma reflexao

sobre a profissionalização e a proletarizaçAo do trabaiho docente. A obra coloca coma

desaflo o exercicio de articular as significados e práticas curriculares que engendram a

tematica da autonomia e é isso a que venho me propondo neste percurso: deslindar os

sentidos da autonomia no momenta de proposicão curricular.

• No estudo de Contreras (2002), ele verifica que a temática da autonomia docente

são temas recorrentes nos discursos de proposiçAo politico-pedagogic; mas assume

formato de slogans, pontuais e descontextualizados. 0 termo autonornia assume

diferentcs sentidos que variam de acordo corn o contexto e a concepção educativa que se

defende.

A autonomia dos professores é um terna recorrente, mas para Contreras (2002,

• p.27) ele tern acontecido na forma de slogans corn desgaste de sentidos e significados. Os

sentidos funcionam como "palavra corn aura, que evocam ideias que parecem positivas e

aO redor das quais se pretende criar consenso e identiflcação". 0 slogan da autonornia

esconde pretensOes e significados diferentes, embora haja uma aparente hornogeneidade

no discurso. São esses elementos de signiflcaçao não "clarificadas" apontados par

Contreras que tomo como objeto, uma vez que sua obra evidencia a temática, a partir de
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urn vies anailtico bibliografico sobre a profissionalizacao docente e nAo a partir das vozes

dos sujeitos que estAo realizando curriculo escolar.

Contreras assume urna posicäo politica de defesa a profissionalizaçAo docente e

desenvolve algumas criticas .ao que chama de proletarizaçao e os diversos sentidos

atribuidos ao significado de "set profissional", bern como as arnbiguidades e contradiçOes

em torno da construçäo da profissionalidade. Ele tenta analisar os trés modelos dessa

profissionalidade, quais sejam: o professor corno técnico, o ensino como uma profissao

de caráter reflexivo e o papel do professor corno intelectual critico, no sentido de

compreender as várias faces da autonomia.

A analise de Contreras (2002) sobre autonomia docente dá enfoque a problernatica

da proletarizaçao, corn cautela ao evidenciar que, embora a analise desse processo

costume fazer referencia a perda de "competéncias técnicas", faz-se necessãrio

compreender tambérn que ha um elemento importante nesse processo que é de natureza

ideologica. A proletarizaçao docente em rneio a tantos significados é "sobretudo a perda

• de sentido ético irnplicito no trabaiho do professor" (p.57). Essa cornpreensâo resgata a

importância de se pensar a dimensao ética no pensamento de Kant, abordado neste estudo,

bern como nas proposiçOes freireanas que resguardam esse sentido corno dimensAo

fundamental de ser e estar na profissAo docente.

A abordagem de Contreras (2002), no entanto, ao evidenciar a falta de controle

sobre o próprio trabalho corno desorientaçao ideológica e perda de categoria profissional,

afirma que ë impossivel a subtraçAo de todas as funçOes intelectuais dos professores, o

S	 que o faz depositar confiança na possibilidade de resisténcia e resgate de signifieado e

direçAo no trabalbo docente.

Na perspectiva de Contreras (2002, p.89), alinhada a perspectiva deste estudo, a

autonomia 6 destacada como urna categoria-chave para compreensao das funçOes do

trabaiho educativo escolar por meio do profissionalismo. Esse entendirnento nos

possibilita arnpliar nossa visao e "fugir de ideias simplistas relativas a essa noçào,

reduzindo-a a mera oportunidade de agir sern condicionantes, quando o ensino ë urn

trabaiho irremediavelmente cheio de condicionantes articulados, rnuitos deles tarnbém

plenamentejustificaveis, dada a natureza social, püblica, da educaçao", bern corno prática

politica que se exerce nurna perspectiva de (re)produço de forças.

0 autor, ao tratar de contexto social, destaca o processo de racionalizaçao e

uniformizaçAo do ensino, sobretudo nos anos 60, corn forte influéncia do tecnicismo e

0
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sua nova roupagem (neotecnicismo) 5 como objetivo do projeto neoliberal, a partir da

década de 1990. Para Contreras (2002, p.90):
A ideia bSica do modelo de racionalidade tëcnica é que a pratica profissional
consiste na soluçAo instrumental de problernas mediante a aplicaçào de urn
conhecimento teOrico e técnico, previarnente disponivel, que precede da
pesquisa cientifica. ( ... ) A prática suporia a aplicaçao inteligente desse
conhecirnento, aos problernas enfrentados por urn profissional, corn o objetivo
de encontrar urna soluçào satisfatOria.

I 0 modelo de formaçao tdcnica para os docentes parece eficiente, mas se esvazia

do que constitui o caráter do trabalho docente que são as relaçOes humanas, a criação

corn, para e sobre o outro. Na perspectiva neotecnicista, a autonomia parece estar

conectada a competéncia profissional que se revela na execuçAo de técnicas e formas de

conhecimento de maneira individualizada. Para Contreras (2002, p. 272),

( ... ) urn dos problernas que a politica do isolarnento dos escolas provoca ë a sua
incapacidade para perceber os processes de desigualdade social que a
competitividade entre elas ocasiona. A forma pela qual vern sendo proposta a
descentralizaçao habitua os professores e a sociedade a pensar na educaçao ern
termos particulares.

Assim, nas analises de Contreras (2002, p.247) e, a partir da perspectiva que

aborda, "não parece possivel uma autonomia profissional sem o desenvolvimento de uma

voz própria por parte dos professores", o que fortalece o debruçar sobre os aspectos

discursivos deste trabaiho de tese. He valoriza a participação dos professores no debate

pUblico da educação, a partir de sua especificidade como docentes, nas opcOes que fazem

sobre o que ensinam, a fim de estabelecer relaçOes entre seu fazer e as repercussOes

sociais.

0 esthdo em torno da problematica da autonomia envolve retoricas variadas, o

que torna possivel identificar formas de linguagem utilizadas no sentido de conferir o

discurso da autonomia como vantagem profissional on beneficio governamental na

"autorização" da liberdade de proposicão curricular docente. A ideia de profissionalismo,

também deve ser refletida no sentido de pensar se essa artimanha discursiva Mo é tambem

uma forma de controle dos professores, como alternativa a proletarizaçao.

Para Freitas (1992), na perspectiva do neotecnicisrno, a educaçao sornente pode rnelhorar por adiçAo de
tecnologia e aurnento de controle - sobre diretores, professores e alunos - via avaliaçao de "standards"
internacionais de desernpenho, responsabilizaçao e tëcnicas de pagamento per meritocracia cornbinadas
corn privatização. Largarnente testada nos Estados Unidos, amplia-se agora na Inglaterra corn a volta dos
conservadores an poder e, no Brasil, ganha força no nivel dos Estados e Municipios. Freitas, L. C. (1992a).
Neotecnicisrno e forrnaçao do educador. In: N. Alves, Fonnação de professores: pensar e fazer (pp. 89-
102). São Paulo: Cortez,
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o direcionamento de Contreras (2002) coaduna-se corn a perspectiva fiiosofica

critica de Angela Maria Martins6 , embora cIa discorra sobre a temática da autonornia no

Brasil, corn énfase rnaior nos rnodelos de gestão e participacão nas escolas püblicas.

Assim, aproveito tarnbém algumas reflexoes de Martins nesse percurso de tese, por

acreditar que suas proposiçOes teóricas contribuem para pensarmos a autonomia como

processo relacionai em que estão contidas variadas forrnas de entendirnento politico.

o conceito de autonomia na visAo de Martins (2002) demanda melhor

qualificacAo, pois o uso do termo tornou-se comurn no contexto de forrnuiação das

politicas educacionais no Brasil. Ela procura, a partir de aspectos histOricos, politicos e

filosOflcos encaminhar algurnas reflexOes, no sentido de captar come, o conceito vai sendo

apropriado pelas politicas educacionais e como isso se reflete nas forrnas de gestAo

escolar.

A autora discorre sobre a cornpreensAo da autonornia, especialmente, em sua tese

(2001) de doutorado intitulada: "Autonomia e gestAo da escola püblica: entre a teoria e a

prática". Nesse texto, cia discute as diretrizes do governo do Estado de SAO Paulo entre

os anos de 1995 e 1999 e como essas práticas são rnaterializadas peios sujeitos que estão

na escola. Na pesquisa de campo realizada, cia analisou a dinamica da gestão da escola

pUblica paulista no exercicio da autonomia.

Martins lança, a partir da tese, o livro: "Autonornia da escola: a (ex)tensão do tema

nas politicas püblicas" (2002a), bern como arnplia a discussão conceitual no texto

"Autonornia e Educação: a trajetoria de urn conceito". A produçao faz urn mapeamento

do conceito de autonornia e eta atesta que urna ressigniflcação de um conceito como o de

autonornia no contexto das tendéncias internacionais de conternporâneas para a educaçAo

não pode ser analisada, sern a devida atenção a rnudança de paradigrna na gestAo de

polIticas páblicas que circunscrevem o cenário politico e econôrnico conternporâneo.

A importância da trajetória conceitual sobre autonornia desenvolvida por Martins

(2002a, 2002b), observando a dinârnica da gestão escoiar é valiosa por considerar nesse

intercurso a dirnensão histOrica e plural do tema. Eia procura desveiar aigumas tensOes

6 A professora Angela Maria Martins 6 pesquisadora da Fundaçao Carlos Chagas, desde 1996 code integra

come, vice-lider, o grupo de pesquisa 'Politicas de Educaçao Básica e Educaçao Profissional". E Ilder do Grupo de

Pesquisa lnstituiçöes educacionais: politicas e prãticas pedagogicas. Sum reflexoes tern Se dade no campo da gestâo

educacional, bern come em tome dos temas de politicas educacionais e formaçâo de professores.
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na reiaçAo autonomialautogestäo, a partir da segunda metade do seculo XIX e no seculo

XX. Corneça a concluir em seu trabaiho que:
No debate da area da educaçao, efetivarnente, o conceito de autonomia encontra-
se reduzido a redefiniçAo de procedimentos administrativos e financeiros da rede
de escoJas, corn ampliaçao de encargos e responsabilidades para elas. Como
elucidou o prOprio documento da Unesco (1981), os fins sociais da educaçao
esto determinados, trata-se, portanto, de indagar, agora, a quais interesses serve
o processo recente de ressignificacäo da autonomia escolar.(p.23 Ib).

A autora deixa claro em seu texto que as escolas näo podem ser completamente

autônomas, pois quando pensa autogestão como conceito que nâo está restrito apenas a

técnicas e formas de ensino, mas também aos seus objetivos "a escola continua sendo

uma instituiçfto a serviço de fins sociais determinados por amplo conjunto de fatores

gerais que impregnam a dinâmica de funcionamento das sociedades". (p.232b)

Martins (2002a) traça um panorama historico, politico e filosoftco e adverte que

o termo autonomia passou a conter uma pluralidade de significados utilizados por

teenocratas, anarquistas, comunistas, proletários, cientistas para justificar a

descentralizaçao, negaçAo do Estado e ate criaçAo de conselhos e, atualmente vent

consolidando como uma tendéncia internacional que "expressa em diretrizes de

organismos multilaterais e programas de governo - que consagra formas mais livres de

organizacAo dos sistemas educativos"(p.48).

0 conceito de autonornia na perspectiva de Martins (2002a, p.48) (re)significado

pelas politicas educacionais, em meados dos anos 1980, passou a ser utilizado como

sinônimo de descentralizaçao e desconcentração, e por outro lado como etapa posterior

I • de processos descentralizadores em que a escoia finalmente poderia "elaborar seu próprio

piano de voo". Por firn, acredita que o conceito vem sofrendo urn processo de sacralizaçâo

que se reduz, rnuitas vezes, a redefiniçâo de procedimentos administrativos e financeiros

da rede de escolas cont ampliacAo de eneargos e responsabilizaçäo para elas.

Assim, Martins (2002a) faz uma eonvite a pensar o processo de ressignificacOes

da autonomia no âmbito da escola, que foi o locus privilegiado ern suas análises e, neste

estudo, aproveito a oportunidade em meio a essa (re)textualização para indagar as (re)

significaçOes docentes sobre a autonomia, ancorada ao princfpio legal de producao

curricular por meio do projeto politico-pedagogico.
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No rol dos autores brasileiros que discutiram corn rnais afinco sobre a ternática

0 autonomia, é pertinente ainda destacar o trabaiho de José Mario Pires Azanha 7 , sobretudo

por se debruçar sobre a temática da autonornia, desde a década de 60, reflexOes que são

revigoradas por Martins (2002), sobre a autonomia escolar, quando faz referéncia ao

conceito colocando-o no rot das palavras sagradas de uma época. Tais palavras na visAo

de Azanha nos permite a captação de sentirnentos e valores que vão irnpregnar a

mentalidade de urna época, assim corno acreditarn tambern os analistas do discurso crItico

(ADC), quando destacam a persuasão e a producao de consentirnento como exercicio,

disseminado por meio de verdades veiculadas discursivamente. Assim, vale a pena

verificar as maneiras pelas quais os discursos eriam, confirmam, legitimam, reproduzem

on desafiarn relaçOes de poder e dominação na sociedade.

0 primeiro livro de Azanha foi fruto de sua tese de doutoramento em 1972 em que

trazia uma reflexao sobre "Experirnentaçao educacional", questionando os significados

sobre a qualidade do ensino das escolas experimentais em tempo de ditadura no Brasil.

Ele fez estudos consideráveis em torno das categorias dernocratizaçAo, qualidade de

ensino, bern como as análises sobre a autonornia da escola. Ele postulava o estudo da vida

cotidiana como opção analitica e ferrarnenta rnetodológica para se apreender práticas e

rituals escolares. Dava ênfase aos pequenos episodios ocorridos na escola, o que conferia

urna rnaior compreensão desse espaço.

A autonomia, na cornpreensão de Azanha, é urn requisito politico que extrapola

as instâncias de regulamentaçao institucional, como tern sido compreendida neste

trabaiho. Concordo que não ha nenhurna dimensao legal on normativa que possa

"arnarrar" todos os aspectos que constituent a escola e o fazer docente. Isso faz corn que

valorizernos nossa reflexao sobre autonornia docente, considerando-a como requisito

ainda irnportante a ser pensado e valorizado nas práticas curriculares da escola.

A escola com potencial de autonomia, dentro do que postula Azanha em seus

escritos, elabora o seu próprio projeto pedagOgico, de forma a envolver o que ele charna

de "protagonistas da vida escolar". Esse processo de interação é urna maneira estratégica

em que pode estabelecer negociaçOes e conferir redirecionamentos curriculares

irnportantes, mesrno reconhecendo que dc, por si so, seth sempre insuficiente para

José Mario Pires Azanha, foi professor na Universidade de São Paulo, desde 1966, na Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras, hem como professor da Faculdade de EducaçAo, a partir de 1974. Faleceu em 2004 e e
considerado urn teórico da educaçâo com muita sensibilidade as formas de educar no escola pUblica brasileira.
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interpretar a realidade do cotidiano institucional. Ainda assirn, valorizo neste estudo, esse

momento come instância provocativa da escola em se pensar dentro de urn projeto

democrático que, a meu vet, repOe um pouco da profissionalidade perdida da ação

docente.

0 estudo da cultura escolar foi tornado per Azanha (1991) come, categoria de

análise em que, demonstrava a possibilidade de compreender Os USOS e costumes da

escola, em suas mUltiplas dinãmicas, como saberes escolares importantes que nem sempre

estAo codificados nos padroes classicos de conhecimento. Tais ritos configurarn formas

próprias de cultura, que Azanha considera importantes de serem valorizados entre os

estudiosos da pedagogia. Essa imersão na propria escola, em busca de uma configuraçao

curricular Unica, faz de Azanha um autor irnportante nesse rnovirnento que tento fazer de

significaçAo da autonornia, especialmente quando coloca como desaflo a nOs intelectuais,

educadores decifrarmos a escola como um lugar tarnbém nosso.

Assim, palavras como autonornia, participação, gestäo democratica e outras

I • correlatas são, corn frequência apresentadas nas discussOes e proposiçOes poifticas que

evidenciam soluçOes para problemas educacionais contemporâneos. Para Azanha 8 (1992,

p.37), na prática social, ninguém se contrapOe a ideia de participacão, autonomia e gestão

democratica na escola, no entanto "nâo é dificil mostrar que, rnuitas vezes, essas palavras

"sagradas" transformararn-se em meros slogans e nAo numa indicaçAo de soluçoes", para

isso ele torna alguns exemplos documentais na história da educação brasileira e,

especificarnente, em São Paulo.

I • As reflexoes de Azanha (1992), a partir das práticas sociais verificadas nos

processos de decisao curricular em São Paulo são esciarecedoras e coadunam-se corn

reflexoes feitas em pesquisa anteriores(ALBIN0, 2006, 2010) no municipio de Campina

Grande - PB, quando apontam a forma autoritãria de produzir uma perspectiva curricular

que não representa a decisao e participação dos sujeitos que estão no chAo da escola.

Ao relatar a implantaçfto do sistema de ciclos em Sao Paulo, Azanha (1992)

discorre sobre o papel da Administraçao do Ensino, cujo papel deveria, em sua opiniAo,

set de "esclarecimento e de orientação" sobre as vantagens e desvantagens da substituição

das series anuais per ciclos prolongados. Se no âmbito da escola, os professores, pals,

alunos não discutem entre si o processo de reestruturação curricular e muito menos tomam

realizada no Seminário A Autonomia na Escola PUblica, promovido pela Fundação para o
Desenvolvimento daEducaçao, Secretaria de Estado daEducaçao, São Paulo, 1992

I,
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decisoes sobre esse "novo fazer" (grifos meus), não ternos uma ação democrática que

reflete os compromissos pessoais e profissionais da comunidade.

Esses mementos são bern ilustrativos, nas reflexoes que Azanha (1992) faze que

me propotho fazer neste trabaiho de tese, quando reporto a nossa inexperiência

dernocratica, alvo de rnuitas reflexOes freireanas no sentido de esciarecer numa

perspectiva socioantropo!ogica as relaçOes da forrnação do nosso povo corn algumas corn

posicionarnentos que temos nas questOes educacionais. Para Azanha:

Ora, a Administraçâo PUblica do Ensino, em qualquer nivel, Mo cabe fazer
opçOes em matéria de concepçOes pedagOgicas, mas, sim, esciarecer, orientar e
ate mesmo impedir, caso a concepcào pedagogica que se pretenda adotar possa,
eventualmente, representar prejuizo a personalidade do educando ou afrontar
valores sociais predominantes. (p. 41 )

Azanha (1992) ainda acrescenta urna critica interessante a respeito do texto de

proposicão curricular, na época analisado pot ele, quando a AdrninistraçAo de ensino

expOe os rnotivos da escolha da proposta de ciclos, afirmando que e urna escolha dentro

de uma concepcão construtivista. No entendirnento dele, a AdrninistraçAo Püblica

desqualifica o seu papel "essencialrnente politico" ao fazer opcOes pedagógicas, pois "a

opção construtivista pode e deve ser dithndida, discutida e ate mesmo defendida, rnas nAo

ser objeto de uma adesao por parte de urna Adrninistraçâo Püblica de Ensino". Reforça

corn isso que, orientaçOes pedagogicas do ensino por decreto, não produzem urn curiculo

vivo que conternple de forma dernocrãtica as visOes de rnundo dos sujeitos mais

interessados no processo, qual seja, alunos e professores.

Nesse processo de reflexão do significado da autonornia que Azanha (1992) faz

ancorado aos desdobrarnentos do processo de decisao curricular ern São Paulo, revela que

a autonornia precisa ser problematizada, no sentido de colocar novamente em pauta esses

significados tao caros a uma escola que se propOe dernocrática. Ele lernbra corn isso, urn

disposto irnportante que cornurnente e infringido come o art.206 que estabelece "o

pluralisrno de ideias e de concepcOes pedagôgicas" corno principio básico e obrigatório

do ensino.

A autonomia entendida per Azanha (1992) como palavra sagrada, desde o

Manifesto dos Pioneiros vem sendo alargada em termos de significados, o que lhe confere

tarnbérn arnbiguidade. Ele acredita que a "busca pela autonornia" 6 irnportante para cada

escola corno oportunidade de "revisão de cornprornissos do rnagistdrio corn a tarefa

educativa", trânsito que aqui assume corno cornprornisso ao me proper problernatizar essa

cornpreensão no discurso docente. 0 que a palavra autonomia abriga de significados no
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-	 processo de decisAo curricular, a men ver, potencializa e pode repor uma açào docente

mais emancipatOria de produçäo de conhecimento.

A partir do exposto, é importante lembrar ainda, que as reflexoes sobre autonomia,

Azanha (1995) nAo coloca o professor, nem como santo e nem como demonio, mas

reconhece, a partir dos estudos focaultianos, o poder para além do entendimento das

grandes instituiçOes estatais, ou muito menos numa direçao mecânica classista de

I . dominantes e dominados, o que permite colocar esse profissional também em exercicio

na esfera de relaçOes de dominaçAo nos micros espacos do seu exercicio profissional. Ele

destaca a possibilidade de autocritica como tarefa profissional, o que considero um

desdobramento possivel no estudo que me proponho, qual seja, co!ocar discursivamente

os significados da autonomia no momento de proposição curricular.

Por fun, Azanha (2001, p.32) faz uma análise da ampla difüsao de métodos e

técnicas difUndidas e adotadas por secretarias de educaçao no Brasil, particularmente

aque!as que estiveram imbuidas da perspectiva construtivista, o que induz o professor a

	

•	 alterar práticas de ensino sem estudar as "inovaçôes". Ele ye isso

urna difuso de slogans e expressOes metafOricas que, por si rnesrnas, sào
incapazes de set operativas na situaçao de sala de aula. 0 desastre serã se
conseguirmos apenas criar insegurança nos professores corn relaçao as próprias
práticas a partir de urn patrulhamento pretensamente fundado em verdades
definitivas.

A questAo que mobilizou o meu estudo sobre autonomia pode ser bem ilustrativo

do que atestava Azanha em 2001. A pergunta constante dos professores sobre o que fazer

e como fazer nos planejamentos pedagogicos do Municipio de Campina Grande, de certa

forma me intrigava, porque demonstrava exterioridade do fazer próprio da docéncia, o

que me remetia a diferentes nIveis de desprofissiona!izaçAo. Se eu nAo consigo responder

qual o tema mais interessante para a amostra pedagógica da minha turma, quern poderia

faze-b? Essa constante designaçao do outro para decidir sobre a prática pedagogica

especIfica, merece atençâo constante em nossas análises sobre a cultura escolar e o papel

da formaçAo do pedagogo no contexto de (re)produçAo curricular.

A cidade de Campina Grande foi espaço em que consultores definiram a proposta

pedagOgica em 2001 e isso se refletiu, de forma bem negativa, em termos

discursivos/praticos, quando se historiciza tal periodo na fala dos professores como

veremos mais adiante. Outros estudos recentes, como os de Santiago e BatistaNeto (2012,

p.126), continuam a informar que, ha algum tempo, percebem certo esvaziamento do

papel das instâncias gestoras dos sistemas de ensino (Secretarias de EducaçAo), quando
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tratarnos de formulaçâo de politicas educacionais. Verificarn, nesse percurso que ainda

ha muita transferéncia dessa responsabilidade para grupos externos aos sisternas de

ensino e as escolas. Assim, os efeitos desse modus operandi,

(...)se fazem sentir em varies niveis dos sistemas de ensino, corn rebatimentos,
dentre outros, sobre a autonomia dos profissionais da educação, importando
ainda em series riscos de desproflssiona!izacão docente. Enquanto isso, grupos
assessores externos aos sistemas de ensino e A escola são fortalecidos em seu
papel de atores das poifticas educacionais de qualidade. (p.126)

S A partir dos estudos desenvolvidos por Santiago e Batista Neto (2012), percebo

de forma esperançosa algumas observaçOes importantes, quando analisaram alguns

discursos em torno da poiltica de educaçäo da Secretaria de Educaçao da Cidade do

Recife, no periodo 2001-2008. Eles observararn tipos de "resisténcia propositiva", apesar

do esvaziarnento politico que se tem verificado no âmbito das secretarias de educaçAo.

Reforçam o caráter da materializaçäo do curriculo local, sem perder de vista as influencias

globais que na circularidade hegemonica que explicita as proposiçOes curriculares. E em

busca dessa materializaçao da autonomia que, procuro dar sentido ao que Azanha (2001)

e os autores perrnitern refletir sobre "o local" como espaco de poténcia e agir educativo,

especialmente, ricos e com possibilidades nem sempre previsIveis aos ditames globais.

Ao fazer o percurso por textos, producOes e pesquisas que considerei assertivas

para constituiçfto da pesquisa, verifico que os autores assurnern urn conceito de autonomia

nurna dimensAo relacional, corno requer a noçäo de Castoriadis (1991). A autonornia é

colocada, näo corno urn fim em Si rnesrna, mas como possibilidade que aqui chamo de

poténcia discursiva. E na instância do pensamento sobre como tais conceitos habitam a

nossa prática que varnos enxergando meihor os efeitos dos discursos como práticas

sociais, como defende Fairclough (2001), que vão constituir o outro e, particularmente,

urna politica curricular sob a égide da liberdade.

Os estudos que antecedem a esta pesquisa so revigoram o potencial da tematica

ern questào, quando ensejo tornar visIveis práticas discursivas e sociais que existern sob

a "outorga" da autonornia nas instituiçOes escolares. Ernbora alguns textos tratern da

I16 autonornia da escola, pensando muito na perspectiva de gestäo dernocrática de urn sujeito

ou de urna entidade abstrata, no caso da escola, considero importante o valor que tern

esses estudos no sentido de problernatizar a tematica no panorama de elaboraçao das

politicas educacionais. Acredito, no entanto, que a autonornia precisa ser significada

tambérn na produçao acadérnica pelas "gentes" que sentem e constroem os processos

didáticos pedagOgicos da escola. E preciso ouvir os que "corporificam" os saberes nas
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instituiçOes escolares para que o sentido da autonornia faça parte de urn projeto coletivo

e corn vistas emancipatórias. Para isso, considerei importante destacar o pensarnento de

Paulo Freire come, autor brasileiro que trabalhou a perspectiva da autonomia de forma

relacional e nAo subjugou a dirnensào ética e politica do trabaiho docente.

2.2 - Autonomia docente na perspectiva de Paulo Freire: urn

•	
pensamento singular-plural

0 terna da liberdade está presente em toda producAo teórica de Paulo Freire

quando trabalha sua concepçAo filosofica de hornern e educaçao. A liberdade é condiçao

para ernancipação do hornern, para a leitura do seu contexto historico e politico e para

urna educaçao existencial que faça sentido corn e para o rnundo.

A autonomia será considerada urn exercfcio de liberdade, quando pensamos o

currIculo da escola e, é por isso, que Paulo Freire, como sujeito que pensou

constanternente os movirnentos de liberdade e libertaçao do hornem na açAo educativa
S

tern espaco respeitado nesse percurso de desnudamento do conceito de autonomia. Nesse

sentido, tornarernos algurnas alusoes mais explicitas de autonornia e liberdade no

pensarnento freireano.

No percurso de analise conceitual de autonomia e liberdade ern Paulo Freire,

questiona-se, se o projeto politico-pedagogico da escola entendido corno rnornento

irnportante de decisao e construção curricular tern sido uma prática de liberdade. Se a

educação para Freire pode ser urna prática de liberdade, que carninhos ele aponta? Que

desafios são colocados a prática docente?

Ao pensar nas cornpreensOes freireanas de liberdade, tenho percebido que é

importante "dar voz" ao professor, urna vez que, boa parte das discussoes ate então

realizadas no chao da escola püblica, tern enfatizado a necessidade de urn projeto que

configure a autonornia da escola, rnas não deixarn ressoar a voz desse profissional, que

apesar da quantidade de "pacotes curriculares", e o responsavel pelos rurnos do trabalho
1	 pedagogico por ele realizado e pelo perfil da escola onde este trabalho se efetiva.

A obra Educaçao na Cidade (1991) é urn texto irnportante para analisar a ternática

da autonornia por conter entrevistas da época ern que ele assume a secretaria de Educaçao

de São Paulo, e esboça todo rnovirnento feito para construir urn sisterna de ensino rnais

dernocratico, bern como os desafios que se apresentava diante dos seus projetos.
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A escola foi situada como urn espaço de elaboraçAo cultural em que a cornunidade

deveria estar necessariarnente a desenhando. A escola para Freire (1991, p.16) deveria"

set também urn centro irradiador da cultura popular, a disposiçao da comunidade, não

para consumi-la, rnas para recria-la". A autonornia, nesse sentido está imbricada ao

sentido que Freire eonfere a prática educativa, corno prátiea politica e sua necessária

diretividade. Resta saber, como configuramos essa autonomia no momento de propor

tambérn o currIculo a partir das questOes que considero fundarnentais do pensamento

freireano: a favor de qué e de quern? Contra o qué e contra quern se realiza?

Autonomia esta relacionada a diretividade e politicidade da prática educativa

corno pratica libertadora em que os docentes sao os sujeitos desse processo complexo de

luta e batalha ideolOgica. Freire (1991, p.44), estava certo de que ao pensar sobre as

mudanças necessárias a frente de uma secretaria não poderia ganhar a adesao das

professoras "a urna forma", era necessário conveneer e, para isso a forrnaçao permanente

constitui assim urn "espaço singular". Assim, "a gente se faz educador, a gente se forma,

F 
ip	como educador, permanentemente, na prática e na reflexao sobre a prática. (p.58).

0 entendirnento de Freire (1991) na configuracAo dos espaços educativos mais

autônornos em sua experiéncia como secretário foi a reestruturaçâo dos conselhos, bern

corno no espaço da escola, a gestacäo dos projetos pedagOgicos. Isso significa avanço e

urn "nivel major" da autonornia da escola.

Nesse percurso prático de gestor de Freire (1991. p.80) é possivel pereeber que a

autonomia docente está irrernediavelrnente ancorada a urn projéto de forrnaçao. Não se

pode falar em liberdade e autonornia de sujeitos quando não se tern possibilidade e espaco

de escoiha. A possibilidade, no caso das docentes, está fundamentada na ideia que " o

educador é sujeito de sua prática, cumprindo a ele cria-la e recria-la" urna vez que a

prática pedagogica "requer a cornpreensäo da prOpria génese do conhecirnento" o que

exige uma forrnaçao "constante e sisternatizada" quando considerarnos a cornplexidade e

dinamicidade das formas de conhecer.

Acredito que no presente, ainda estamos aprendendo a fazer democracia como

acreditava Freire na década de 1980. 0 estudo que envolve a ternática da autonornia corno

movirnento dernocratico de pensar o curriculo escolar se relaciona, ern rnuitos aspectos

tarnbérn, corn a obra "Educaçao corno Prática da liberdade", por lançar urn olhar sobre a

sociedade brasileira que ainda se alinha corn o olhar de Freire (1992, p.42) de estar ainda,

"intensarnente cambiante e drarnaticarnente contraditoria".



A producão curricular da escola é mediada por urna relaçAo assimétrica de poder

representada por açöes práticas desenvolvidas pelos professores, isso nAo significa que as

rnudanças politico educativas possam, voluntaristicarnente e heroicamente, ser apenas

concretizadas por eles, de forma isolada face a outros atores e poderes educativos,

sobretudo num quadro global e perante opcOes politicas orientadas, mesmo outros atores

educativos, seriam desta forma unilaterairnente responsabilizados, ignorando-se os

constrangirnentos existentes, desprezando-se assirnetrias de poder, hornogeneizando-se

objetivos e interesses e, simultaneamente, atribuindo ao estado, aos governos e

administraçOes, urn papel pretensamente neutro (LIMA, 1998)

Concordo corn SILVA (1994, p. 257), quando afirrna que "o conhecirnento

corporificado no curriculo precisa estar rnais atento As vozes e As narrativas de grupos ate

entAo excjuIdos de participar de sua produçào e criaçAo". Urna construçAo coletiva e

sistemática pode nos ajudar a, pelo menos, desconfiar dos "saberes poderes" que chegarn

de paraquedas A escola.

I 0 Acredito que no contexto institucional da escola, a açAo dos professores constitui

urna dinamica identitária que precisa ser rnais bern visualizada na relaçao corn o Estado.

Irnporta hoje conhecer de que rnodo e ate que ponto os contextos globais influenciam as

politicas educativas, a ideia de professor e os papéis que lhe são atribuidos e exigidos, a

açAo e os modos de intervençAo que eles desenvolvem na comunidade escolar e o seu

próprio estatuto profissional e social. Nesses contextos e nas interaçOes entre eles, estão

os destinos identitários.

I 0 Ao me referir A identidade docente me apoio no que propOe Martin Lawn (2001,

p. 118) ao entendé-la corno componente essencial do sistema educativo que pode ser

"manobrada pelo Estado, através do discurso". Para ele, nurn regime dernocrático existem

poucas formas de "gerir eflcazmente os professores e, a criaçAo, através do discurso

oficial, da identidade do professor é urna delas".

A autonornia ern Freire (2005, p. 108) está relacionada corn a libertaçao e tern

relaçAo intrInseca corn o que considera "ser para si". A consciéncia hospedeira do

oprimido percorre urn carninho estranho a si, trilhado pelos opressores. Pam ele, 'toda

prescriçAo é a imposiçAo da opçäo de urna consciéncia a outra", o que faz crer que as

relaçOes que se dAo em espaços restritivos, autoritãrios e alienantes geram a heteronornia.

A temática autonornia recebe centralidade nas reflexoes do autor. Na obra

Pedagogia da Autonoinia destaca que o educador que trabaiha corn crianças deve "estar

atento A dificil passagem ou caminhada da heteronomia Para a autonomia" (1996, p.78).
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A autonomia aparece corno condiçâo sociohistorica de urn povo que tenha se

libertado das lirnitaçoes que anularn a liberdade dos sujeitos. Ao destacar os "saberes

necessarios a prática pedagogica", denuncia situaçOes de heteronomia que inipedem o

sentido politico da açAo educativa, da vocaçäo do sujeito ser inais.

Freire (1996, p.210) convida a pensar as condiçOes de ser menos, a partir da teoria

da açfto dialogica e antidiálogica e propOe a sintese cultural corno forma de organizar-se

a firn de requerer o que ë "hurnanarnente humano". Para dc, "na sintese cultural não ha

invasores, nâo ha modelos impostos, os atores, fazendo da realidade objeto de sua análise

crItica, jarnais dicotornizada, se vao inserindo no processo historico, corno sujeitos".

Ressalta ainda a "insegurança vital" dos oprimidos como fragilidade constituIda pelos

opressores, exemplificando de forma direta o que ocorre no cotidiano.

Assim, o estudo visa a analisar os meandros do discurso sobre decisao curricular,

a partir do pensarnento freireano de liberdade e autonomia na construção de urna educaçäo

libertadora, quando pensarnos o fazer docente. Autonornia para Freire (2007, p.50), está

no reconhecimento da cultura do outro. E importante entender as resistências, "a

semântica e a sintaxe" das classes populares. Scm esse reconhecimento nAo seria possivel

"organizar prograrnas de açAo politico-pedagOgica" corn e para elas. A luta pela escola

pUblica, como tarefa progressista e por processos de autonomia requer, no conjunto deste

pensamento, "claridade polItica e competéncia cientifica".

Acredito que pensar a voz docente, a partir do cotidiano, assim representado pode

ajudar-nos a criar urna nova cultura, urna vez que nAo significa apenas fazer

• individualmente descobertas "originais"; significa tambérn, e, sobretudo, diflindir

criticamente verdades já descobertas, "socializá-las" por assirn dizer; e, portanto,

transforrná-las ern bases de açOcs vitais, em elernento de coordenaçäo e de ordem

intelectual e moral, a partir de uma proposicão Grarnsciana. 0 fato de urna rnultidAo de

homens ser conduzido a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente

é urn fato "filosofico", bern rnais importante e "original" do que a descoberta, por parte

de urn "gênio" filosoflco, de urna verdade que permaneça como patrirnônio de pequenos

grupos intelectuais. (GRAMSCI, 1999, p. 95-96).

2.2.1- Autonomia no pensamento freireano
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- No campo educacional brasileiro, Paulo Freire é urn autor de referéncia em

estudos e praticas dernocráticas que evidenciarn a autonomia corno condiçAo fundamental

do sujeito "5cr mats". 0 conceito de autonornia ern Freire nào está restrito a apenas urna

de suas obras, ernbora sua ültirna publicacAo tenha sido a "Pcdagogia da Autonomia:

saberes necessários a prática educativa".

A autonornia na produção freireana está ancorada a urn processo de vir a ser. Ao

transitar pelo pensamento freireano, é possivel perceber sua constante preocupaçAo em

estar revendo e reformulando suas ideias. A humildade epistemolOgica do autor faz corn

que a obra permaneça viva, e a sua filosofia da praxis tome-se hoje extrernamente amal

para compreenderrnos os problemas e a vida que ha na escola.

0 contexto do discurso freireano ern seus prirneiros escritos ocorre no Brasil, a

partir de análise antropologica da nossa "inexperiência dernocrática" na obra EducaçJo c

Atualidade Brasilcira. 0 texto já apontava elernentos necessários a construção de uma

educaçAo democratica, apesar de não conter ainda ern suas concepçOes a força discursiva

	

•	 em torno do caráter politico da educaçao. Em seu exercicio permanente de autocrftica e a

medida que continua suas producOes, destaca:

Em meus primeiros trabaihos, nao fiz quase nenhuma referéncia an candler
politico da educaçAo. Mais ainda, não me referi, tampouco, an problema das
classes sociais, scm a luta de classes ( ... ). Esta divida refere-se so fato de nAo ter
dito essas coisas e reconhecer, também, que so nao liz porque estava
ideologizado, era ingênuo como pequeno burgués intelectual. (1979, p.43)

E importante considerar o contexto na produçao do discurso freireano, a partir do

que ressalta Fairclough (2001, p.71):

Os textos postulam sujeitos intdrpretes e implicitamente estabelecem posiçOes
interpretativas para des que são 'capazes' de usar suposiçOes de son experiéncia
anterior, para fazer conexOes entre os diversos elementos intertextuais de urn
texto e gerar interpretaçOes coerentes. Não se deve entender com isso que os
intërpretes sempre resolvam plenamente as contradiçOes de toxins.
(FAIRCLOUGH, 2001: 171, grifos do autor)

As condiçOes da prática discursiva de Freire são as mais diversas, não é possIvel

estabelecé-las apenas em urn contexto geopolitico. Para compreender o pensarnento

freireano, dada sua complexidade, faz-se necessário percorrer suas propostas em tempo e

espaço determinados (no Brasil, no Chile, nos EUA, na Europa e na Africa).

Ao discutir autonornia corno empreitada coletiva, percebe-se que, ernbora a obra

não (re)(des)vele a força discursiva em torno da politicidade da educação, elabora urn
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excelente convite para pensarmos a educação brasileira a partir de condicionantes

culturais, que por sua força marcarn 0 saber-fazer politico-pedagógico ate os dias atuais.

Embora não haja no texto referéncia a "autonornia", Educaçdo e Atualidade

Brasileira revela-se corno obra reivindicatoria de os sujeitos (existencialmente) definirern

a si mesmos, a partir da cornpreensão cultural/contextual. Tal atitude, segundo Freire

(2002, p.60), pressupOe a luta pela autonornia dos sujeitos a medida que entende "que

dernocracia nao é especificamente urna 'ideia' ou urna 'teoria', mas urn 'clima cultural"

em que "não será possivel urn trabalho educativo dernocrático verdadeiro ao qual faltem

condiçOes que constituarn esse clirna".

Paulo Freire, inserido no contexto de trânsito dernocrático, acreditava que havia

"condiçOes externas" ou culturais para a dernocratização no Brasil (década de 60).

Naquele contexto, aflrrnava que tmnhamos as condiçOes externas, rnas faltava-nos

"organicidade educativa".

Continuamos a insistir numa educaçào vertical, autoritária fundada numa
autoridade externa que, desta forma, não pode 'intro] etar-se' no educando
brasileiro, dando surgimento a autoridade interna, on a razào, ou a consciéncia

transitivo -critica, indispensavel a nossa formaçao democrãtica. (2002, p.60)

As denUncias ern torno da subrnissAo e falta de autonomia dos sujeitos em relaçao

aos problernas do pals e ern especial da educação são enfatizadas ao apropriar-se do

conceito de "mutisrno brasileiro" corno posicäo "meramente expectante".

Ao situar 0 inicio do nosso processo civilizatorio, ficarnos na condiçäo de

"ajustados acornodados". Nessa postura nos e exigida "urna dose minima de razão ao

I 0 hornern ern troca de urn rnaxirno de ernocionalidade". Esse "ajustarnento" vinculado ao

"rnutisrno" constitula-se o olhar de Freire (idem p.69) sobre nossa "inexperiéncia

dernocrática".

Naquele contexto (nacional desenvolvimentismo), Freire convoca a escola que, ao

seu ver, está "desatualizada e ineficiente" para a criaçAo de atitudes no sentido da

democracia. Havia urna clareza historica da transiçäo democrática brasileira no seu

discurso de exigência latente de forças. Para ele, nAo podia haver democracia numa

sociedade escravocrata, e na obra Educaçâo Como Frática de Liberdade rememora que

a nossa colonização foi, sobretudo, urna ernpreitada "comercial" (1992,_p.67). Esse

reconhecimento é imprescindivel para qualquer prática educativa set autônorna,

abordando seu tempo-espaço e conferindo significado ao traçado pedagogico.

A autonomia ainda nos prirneiros escritos de Freire pode ser verificada na prática

social constitutiva do que propOs corno rnétodo de alfabetização. Autonomia corno
ig
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conceito "em si" e "para si", de apreensâo individual e coletiva do saber fazer reconhecida

na proposta relacional que, traz como marca sua "essencialidade dialética", o que

possibilita recriaçAo, reinvençAo e ampliacAo por parte dos que optarem por tal proposta.

Paulo Freire entende que a autonomia é atributo da liberdade, uma vez que todo

am educativo é urn ato politico pelo fato de ser rnanifestaçAo de poder. Poder dos que

possuem e poder no processo de interaçAo, mediaçao dos saberes corn os sujeitos do

processo educative.

As relaçOes hurnanas, na perspectiva freireana, podem nos remeter a urn ideal

muito forte de responsabilidade e autonomia, quando pensarnos a prática pedagOgica

come, uma prática de decisao. Ao afirrnar as conotaçOes de pluralidade, transcendência,

criticidade, consequência e temporalidade, Freire (1992, pAl) recoloca o homern em sua

integralidade politica como set de relaçOes consequentes, "não apenas está no mundo,

mas corn o rnundo", rnas aproveita para lembrar que esse "estar nele e corn ele nAo se

esgota em rnera passividade". 0 homem come ser de relaçOes, näo pode ser reduzido a

•	 apenas urna das suas dirnensOes, natural e cultural. E na dimensäo cultural que o sujeito

pode ser cotidianarnente "interferidor". p.(49).

A análise antropofilosOfica que Freire far do homern na obra Educacdo conio

Prática de Liberdcede, revela as nuances do seu trânsito existencialista.ern Karl Jaspers,

Paulo Freire mostra que no mundo o homern é chamado a existir e näo apenas viver.

Existir implica sair de si mesmo e estabelecer corn o mundo urna relaçAo que seja critica

aberta e cornunicativa.

•	 Sua ingerência, senAo quando distorcida e acidentalmente, nAo Ihe permite
urn simples expectador, a quem nAo fosse licito interferir sobre a realidade para
modifica-la. Herdando a experiëncia adquirida, criando e recriando, integrando-
se as condiçOes de scu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a
Si próprio, discemindo, transcendendo, lança-se o homem num dominio que Ihe
e exciusivo - o da história e da cultura" (FREIRE, 1992. p 49).

0 pensarnento de Paulo Freire, ainda ern sua prirneira fase é importante para

refietir a participaçAo docente do processo curricular da escola na medida em que elas

transitarn por uma análise filosofica existencial de homem. Esse convite natural que é

feito ao homem, mesmo de forma dual de apresentá-lo corno: desumanizado-hurnanizado,

acomodado-integrado, nos ajuda a rever posturas e posicionamentos na relaçâo eu-

comigo, eu-corn os outros, eu corn as escolhas que faço para o outro, bern como implica

em sair do que Freire (1992) considera como "esfera de contatos" que supôe a nâo

absolutizaçào na forma de julgar o mundo.
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A forma de pensar o projeto curricular da escola, na perspectiva de urn projeto, a

qual venho defendendo está ancorada na ideia freireana de liberdade corno capacidade

criadora que enxerga ainda posicOcs de "desenraizarnento" e "destemporalizaçAo" no

momento que é prOprio e que pertence a profissao docente: ler a escola, ler seus alunos,

fazer escoihas, decidir e avaliar coletivaniente seu trabaiho. Freire (1992, p.50) insiste no

entendimento de "integraçAo" como supremacia ontolOgica do homern, pois "a integraçAo

resulta da capacidade de ajustar-se a realidade acrescida dade transforrná-la a que sejunta

a de optar, cuja nota fundamental ó a criticidade". Assim Freire (1991, p.123) compreende

o curriculo de forma ampliada:

Não reduzimos a cornpreensão de currfculo explicito a urna pura relaçAo
de conteüdos prograrnãticos. Na verdade, a compreensào do eurrfculo
abarca a vida mesma da Escola, o que nela se faz ou que näo se faz, as
relaçOes entre todos e todas as que fazem a Escola. Abarca a força da
ideologia e sua representaçâo nao sO enquanto idelas mas corno pratica
concreta.

0 curriculo pensado e decidido apenas pelo outro, remete-nos a uma descriçAo de

Freire (1992, p. 50) de acomodaçäo, "na medida em que o homem perde a capacidade de

optar e vai sendo submetido a prescriçOes alheias que o minimizam e as decisoes já não

são suas, porque resultadas de comandos estranhos, ja não se integra. Assim, para Freire,

"o hornem integrado ë o homem sujeito" o que pode servir de reflexao no contexto de

produçao do currfculo ao questionar: ate que ponto temos sido sujeitos no momento de

decisao curricular? Como me configuro nesse processo no sentido de acornodaçAo on

integração?

No momento em que, alguns discurso docentes revelam que o projeto curricular é

feito por outro, não verifico apenas urn processo de assujcitamento profissional, mas em

alguns momentos uma forma de adaptacao, como Freire (1992, p.50) norneou de " debil

ação defensiva" que consiste na percepção equivocada de incapacidade de alteraçao da

realidade e, consequentemente uma ação processual de alteraçao de si para adaptar-se. A

falta de urn "ânirno revoluciondrio" e consciência de sujeito cultural, colabora corn a

S	 incapacidade de decidir. Não e demais evocar urna cornpreensào de curriculo dentro de

urna padronizacão em Freire (1992, p 97)

o curriculo padrao, o curriculo de transferência é uma forma rnecãnica
autoritária de pensar sabre corno organizar urn programs, que implica, acirna de
tudo, numa tremenda falta de confiança na criatividade dos estudantes e na
capacidade dos professores! Porque, em Oltirna análise, quando certos centros de
poder estabelecern o que deve ser feito em classe, sua maneira autoritária nega o
exercicio da criatividade entre professores e estudantes. 0 centro, acima de tudo,

0
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está cornandando e manipulando, a distância, as atividades dos educadores e dos

0
	 educandos.

A atividade de pensar a produçfto curricular, a partir da açäo docente nAo é tao

simples. Os processos sirnbolicos, culturais que constroem e reconstroern a trajetória

docente nem sempre são tao faceis visualizados no contexto escolar. 0 assujeitarnento

docente tambérn decorre de urn processo de "integração" as avessas da publicidade da

politica educacional que o coloca como autônomo e capaz de mobilizar urn curriculo vivo

eativo.

Os docentes näo são meros reprodutores de uma politica de producao curricular,

mas urn formato insistente de outorgar autonornia e contraditoriarnente encharcar as

escolas corn programas e projetos gestados fora dela, colaborarn indubitavelmente para

urna posicão de autodesvalia e de inferioridade caracteristico da alienaçao, que numa

proposiçAo freireana "arnortece o ânirno criador".(idem, p.62).

A autonornia aparece na obra freireana como principio basico da escola

• democrática, corn isso Saul e Silva (2011, p.08) lembra que "todos os sujeitos envolvidos

corn a escola: professores, educandos (jovens, crianças e adultos) e tarnbérn os pais on

responsáveis pelos alunos, tern o direito de tomar decisoes, tanto na elaboração como na

prática das politicas de curriculo". Ac abordar a autonornia, os autores lernbrarn o quanto

o pensarnento de Freire destaca a importância de os educadores terern voz para participar,

efetivamente, do processo de decisAo sobre as politicas curriculares.

A crItica aos pacotes curriculares na obra freireana ainda é lembrada per Saul e

• Silva (2011, plO), quando em nome da "sabedoria pedagOgica" des são construidos e

silenciarn os docentes, privando-os de sua liberdade e autoridade. Não é muito destacar

que, pan Freire (1996, p.103) "liberdade e a autoridade docentes, democráticas, precisam

estar apoiadas na competéncia profissional dos professores". Isso significa reconhecer o

potencial docente na configuraçao de urn cenário curricular mais dernocratico. Conclui-

se assim, conforme Saul e Silva (ibid):

( ... )que a autonomia da escola näo é urna concessão ou benesse de
. determinadas adrninistraçOes, nem tampouco urna conquista

beligerante que tern como objetivo a inversào do poder. A autonomia,
na moldura de urna educaçao e adrninistração dernocraticas, se constitui
na tensAo entre a autoridade e a liberdade.

Ern Freire (1996), a autonornia tern seu significado definido na perspectiva

politica e ideolOgica, algo pouco visto antes das suas obras. Ha urn entrelaçarnento de

exigéncias a thnçao de ser rnediador de conhecimento que transita da amorosidade a
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politicidade. Autonomia é movimento de IibertaçAo das cadeias do determinismo

neoliberal, ao reconhecer que a historia é tempo de possibilidades.

A metodologia de trabaiho dos circulos de cultura assume uma dinârnica que

principia os sujeitos no interagir crftico e consciente. Esse movimento representa para

Freire (2005, p. 70) urn contraponto a educaçAo bancária que se configura corno urn

"estranho humanisrno que reduz a educaçao a tentativa de fazer dos hornens o seu

contrário - o autôrnato, que e a negaçAo de sua ontologica vocaço de ser mais".

Os circulos de cultura sao inegaveirnente ideologicos, pois refletem as posiçOes

dos grupos que os constituern e são geradores de autonornia e liberdade, uma vez que

suscita, nas pessoas, a consciência de que liberdade e autonomia são conquistas e não

acontecem por decretos, corno vem ocorrendo no Brash, sobretudo a partir da década de

1990.

A temática autonomia recebe centralidade nas reflexoes do autor. Na obra

Pedagogia da Autonomia destaca que o educador que trabalha corn crianças deve 'estar

atento a dificil passagem on caminhada da heteronomia para a autonomia' (1996, p.78).

A autonomia aparece come condição sociohistorica de um povo que tenha se

Jibertado das !irnitaçOes que anularn a liberdade dos sujeitos. Ao destacar os "saberes

necessários a prática pedagOgica", denuncia situaçOes de heteronornia que irnpedern o

sentido politico da ação educativa, da vocação do sujeito ser mais.

Assirn, Freire (idem, p.210) convida a pensar as condiçOes de ser rnenos. a partir

da teoria da ação dialogica e antidialogica e propOe a sintese cultural como forma de

organizar-se, a fim de requerer o que é "hurnanamente hurnano". Para ele, "na sintese

cultural não ha invasores, não ha rnodelos impostos, os atores, fazendo da realidade objeto

de sua análise critica,jarnais dicotomizada, se vao inserindo no processo histOrico, corno

sujeitos". Ressalta ainda a "insegurança vital" dos oprirnidos corno fragilidade constituida

pelos opressores, exemplificando de forma direta o que ocone no cotidiano.

•	
A ohm Pedagogia do oprimido, apesar de trazer dialogos contextualizados de urn

- dado rnomento historico que enfatizarn algurnas "viradas necessárias" de tornada do

poder, tanto em Lenin quanto em Marx revela-se conternporânea especialmente por

retratar a açAo cultural como "urna forma sisternatizada e deliberada de açäo que incide

sobre a estrutura social, ora no sentido de rnantê-la ( ... ), ora no de transformá-la." E

reforça que "a ação cultural" ou está a serviço da dorninaçao - consciente on

thconscienternente per parte de seus agentes - ou estã a serviço da libertaçao dos hornens.

0
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o diálogo corn Freire (Idern, p. 44) é pertinente diante do depoirnento, quando
1* lernbra: "quanto mais as rnassas populares desvelarn a realidade objetiva e desafiadora

sobre a qual elas devern incidir sua açAo transforrnadora, tanto mais se inserern nela

criticarnente", e continua afirrnando que, "dessa forma, estarão ativando 'consciemment

Ic développement ultéricur' de suas experiências".

Adverte-nos que "ha por outro lado, ern certo rnornento da experiência existencial

dos oprirnidos, urna irresistIvel atraçäo pelo opressor. ( ... ) Participar desses padroes

constitui urna incontida aspiraçäo. Na sua alienaçâo querern a todo custo parecer corn o

opressor". Ha também o propOsito de desconstruir urn pouco a prOpria imagern que

atualmente caracteriza a obra de Paulo Freire, a de urn menino trabalhador, mas ampliar

para outras formas, rnuito mais sutis de opressäo ern nosso contexto social. (2005, p.55).

Ha urn discurso de superaçao ern sua obra, principalmente no que diz respeito ao

desejo de suplantaçao de urn rnodelo social por outro, e é irnportante refletir sobre a

superaçAo total, a partir do próprio convite de Freire ern seus escritos, quando pede para

1	 que os leitores carninhern alérn, a firn de superá-lo.

Talvez a metáfora do patio usada para tratar da libertaçao tenha levado a

interpretaçOes radicais por parte de alguns. Freire (2005, p.38) afirrna que a libertação é

urn patio doloroso. "0 hornern que nasce desse patio é urn hornern novo que so e viável

na e pela superacäo da contradiçAo opressores-oprirnidos que é a libertaçao de todos."

Mas confere a ideia de trânsito, dinarnica e perrnanéncia de luta hurnana, quando rernete

a urn hornern näo rnais opressor e nâo rnais oprirnido, "mas urn hornem libertando-se".

As histOrias são construidas e é irnportante destacar que, as reflexoes sobre os

relatos dos sujeitos, corno toda análise hurnana e parcial, lirnitada corno indica Freire

(Idern, p.41) as forrnas de anãlise que "se alonga ern posicOes solipsistas" que negarn a

realidade objetiva. Por isso, o cuidado de nAo cair nurn "sirnplisrno ingênuo" que

descaracteriza a subjetividade ern fünção de "subjetivisrno" e "psicologisrno".

No decorrer de sua obra, ele continua a reclamar autonomia corno conquista a ser

alcançada. Instrurnentalrnente ternos constituido "legalrnente" o poder de a escola

elaborar seu projeto politico-pedagOgico. Tal projeto ajudaria a escola a entender urn

pouco rnais de sua cultura, de sua dinârnica interna. Ern Medo e Ousadia (1986, p.76)

Freire, ao dialogar corn Shor e problernatizar a politicidade que constitui o cerne da ação

educativa, sublinha a irnportancia de o professor não ter medo no espaco de trabalho e

reitera que urna das "coisas boas" para controlá-lo é fazer urn "rnapa ideologico da

instituição". Situa que urna das prirneiras coisas que se deve fazer, ao se tratar de educaçAo
ip
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como ação poiltica e conhecer o espaço que se ocupa. Em seguida, conhecendo as pessoas

corn as quais se pode contar, "a sensaçào de não estar so dirninui o medo". Els mais uma

dirnensao de autonomia entendida por Freire no piano da coletividade.

0 medo aparece em Freire (1986, p.72) como obstáculo a autonomia dos sujeitos

do processo educativo. E preciso "entender os limites do medo", urna vez que ele apenas

sinaliza nossa humanidade. No entanto, é assertivo ao lernbrar que "uma das questOes

mais sérias é aprender a posiçào em que esta o limite. Vocé nao aprende isso nos livros...

voce aprende através da prãtica ... Vocé aprende sendo punido!".

Autonomia para Freire (2007) está no reconhecimento da cultura do outro. E

importante entender as resisténcias, "a semântica e a sintaxe" das classes populates. Sem

esse reconhecimento nab seria possIvel "organizar programas de açäo politico-

pedagOgica" corn e para elas (p.50). A luta pela escola püblica como tarefa progressista e

por processos de autonornia requer, no conjunto deste pensamento, "claridade politica e

competéncia cientifica".

Autonomia como processo de construçâo de "unidade dialética entre teoria e

pratica" requer necessariamente "o major nivel de participacäo dernocratica" de todos os

envolvidos no processo educativo, quais sejam: pais/mães alunos/alunas,

professores/professoras, cornunidade local (idern, p.76).

Em seus ültirnos escritos, autonornia aparece como processo dialogal e cultural,

em que a linguagem, considerada por ele como uma questäo de classe, "pode emperrar a

• prática educativa, progressista" (p.560). Paz-se necessário, portanto, entender as

"metaforas e as parabolas do meio popular". A linguagem para Freire relaciona-se corn a

Analise Critica do Discurso, ao verificar que Fairclough (2001, p.126) a entende como

"modo de luta hegemonica, que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens de discurso

existentes".

Embora Fairclough (2001, p. 90), considere que nAo ha urn método perfeito,

procurou desenvolver uma abordagem de análise da linguagem, o que considera util aos

estudos de mudança cultural e social. Quando utiliza o termo "discurso", o faz

considerando o uso da linguagem corno forma e prática social. 0 discurso é urn "modo

de açäo, uma forma através da qual as pessoas podem agir sobre o mundo e,

especialmente, sobre os outros, como também urn modo de representaçAo"; o discurso

pode ser "moldado e restringido pela estrutura social", enquanto significa e produz

significados.



Figura 2 - Cotegorios do pensomento freireano para compor uma compreensào de autonomia - 0 termo "categoria" é empregodo neste
estudo signifi condo closse de idéias que caracterizom o pensomento de Paulo Freire.. Albino 2015.
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Entendo assim, esse processo de ressignificaçao discursiva do conceito

autonomia ainda nurna perspectiva de dessemantização polItica, ainda repleto de

possibilidades de outras reflexOes por seu conteiido polIfônico e muitas vezes

metanarrativo. Mesmo assim, aposto na possibilidade de continuar colocar em xeque

algumas práticas discursivas que pretendem definir quern faz e corno pode ser o currIculo

escolar.

Nessa perspectiva, a incursão pela producao freireana, serve de base para

fundamentar filosoficamente as minhas análises contInuas nesse processo de

configuraçAo da autonomia curricular. Assim, Freire entende a autonomia como processo

de construção coletiva e democrática, constante vir-a-ser que pressupOe forcas

linguIsticas, conhecimento local, intercultural e entendimento politico da tarefa de educar.

E movimento em busca de conquista na escola e no cotidiano do professor, e precisa ser

constantemente problematizada. A autonomia como urn movimento de esperanca e

liberdade crItica pde ser também representada no esquema a seguir: UL

S

S Or
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Nesse trânsito discursivo, em que o docente é recolocado em urn processo de

"dono" de uma autonornia profissional, ha que se refletir sobre os desdobramentos da

prática pedagogica e signiflcaçäo polItica do que se considera autonornia, a partir do

sujeito ern questäo. Assim, e importante reafirmar o trânsito politico discursivo que

envolve o significado da autonornia nas proposicOes curriculares a firn de recolocar a
-	

perspectiva epistemolOgica assumida no processo de construçAo de tese.

2.3 - Autonomia curricular em discurso: contributos de reflexäo da
teoria crItica e pés-crItica: ReafirmaçAo de urn lugar

0 currfculo e permeado por relaçOes de saber-poder quo instaura modos de praticar

educaçAo, distribuir e organizar conteüdos. Tal dinâmica, em termos operacionais,

• aparece em textos da polftica educacional, sob a forma de projeto politico-pedagOgico. E

esse instrumental que aparece como garantia de participacão e autonomia na propositura

curricular das instituiçOes de ensino.

A analise que pressupOe os contributos da teoria critica e pós-crItica, se dá no intuito

de pensar o (con)texto discursivo da autonomia pensada como urn significante importante

no jogo politico que envolve as diretrizes politicas no carnpo educacional, sobretudo

aquelas que valorizarn a produçao curricular como producäo coletiva. Para isso, ha que

S se considerar o apelo teOrico episternológico de problematizar o currIculo, a partir dos

vazios, singularidades, exclusOes e diferenças e também questionar como tern acontecido

essa problematizacäo no rol da teoria critica e pOs-crftica do curriculo. Faz sentido ainda

pensar o curriculo sob a égide da autonomia, a partir da teoria crItica?

A necessidade de articular a temática da autonornia ao rol das teorias criticas e

pós-crIticas do campo, surge das inquietacOes académicas diante de exposiçOes duais e

• fervorosas em tomo de qual teoria curricular responde meihor a realidade. Ao

vislumbrarmos os binarismos e as ilhas epistemologicas do carnpo, entendernos que a

forrnulaçAo de uma teoria está sernpre na direção de conseguirrnos enxergar meihor a(s)

realidade(s), bem como de nos questionarmos diante do papel dos sujeitos a quern está

endereçado tais formas de saber-poder.

As preocupaçOes corn o purisrno epistemolOgico e as amarras teóricas que se

superpOem o pesquisador nos levain a crer que a realidade educacional e,
6
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especificarnente, a curricular, necessita dar pistas meihores aqueles quo estäo na base da

producfto do curriculo. Os problemas que onvolvem a seleçao do saber merocem mais

atençäo quanto a escuta necessária a formulaçAo de polIticas curriculares mais coerentes

corn a realidado oducacional brasileira em suas especificidades. Precisarnos usar meihor

os esquemas teoricos propostos, sem necessariamente nos aprisionarmos em urna forma

ñnica, fechada, universal e ate mesmo sob o rOtulo de "aberta" de proposicAo curricular.

No percurso da tese, tonho tontado trabaihar corn algumas pistas sobre o discurso

da autonomia nas proposicOes curriculares na contemporaneidade. Para isso, faço o

tränsito entre corrontos e linhas do pensamento que VAO circunscrever tais produçOes

discursivas. Tal prob!ematizaçao traz, ern seu ceme, a prerrogativa do individuo

autônorno, tipica do programa Iluminista, quo segundo os frankfurtianos devoria ser

criticado no que diz respeito no aprisionamento a apenas urn tipo do racionalidade quo

soria executada pela razão instrumental.

E interessante fazor o percurso da teorizaçAo curricular, pensando a obra Dialética
it do Iluminisrno (1995) Horkhoimor e Adorno como forma também alegorica aqui de

pensannos o campo. Nessa porspectiva, cada movimento fllosOfico da historia da cultura

vai tomando para si a tarefa de desrnitologizaçao do pensamento, um caminhar que acusa

sempre a antecedente (no sentido cronolOgico). Esse processo seria autofagico e

incessante do denüncia a anterior, no campo de produçäo teórica curricular em que

surgem denüncias constantes acerca do poder de algumas teorias. Uhiraldelli (2008) vai

questionar, a partir dessas representaçOes, so a propria condiçAo de denunciante no é

também um modo do conquista do podor. B continua: "nAo seria esse mecanismo talvez

tao mistificador quanto o outro?" Nesse procosso do teorizaçAo curricular, a alegoria pode

nos deixar mais atentos sobre as novas formas de representaçäo e validaçao da roalidado

quo väo pormear as novas filosofias contemporâneas.

Autonomia: algumas bases da teoria curricular critica e pOs-crItica do curriculo

I

A abordagem da temática autonomia atrelada ao pensamento de proposiçAo

curricular no cenário brasileiro está presente nos mais diferentes referenciais quo foram

lançados, a partir da década de 1990, na expectativa de cenários mais descentralizados e

autônomos de educaçao. No campo discursivo das reformas, verificamos apropriaçäo

forte do principios da teoria crftica. E relevante destacar alguns nomes importantes na
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discussäo de preservacâo de princIpios da teoria critica, a exemplo de Antonio Flávio

Barbosa MOREIRA e Tomaz Tadeu da SILVA.

Na década de 1990, producOes de SILVA (1999) e MOREIRA (1997) discutem a

influência do pensamento pOs-modemo no disburso curricular. Para Silva, esse

reconhecimento vern, a partir da ideia de que diante de narrativas mestras "nâo ha como

reflitar, tampouco, a critica feita pelo pos-modemismo quanto pelo pós-estruturalisrno ao

sujeito autOnomo e centrado das narrativas modernas". (p.145). No entendimento de

Moreira (1997), existe possibilidade de incorporaçäo de principios pos-modernistas a

teorizaçâo critica do curriculo, ressaltando a condiçao que seja garantida a preservacAo

de determinados ideais da modernidade. (p.10).

Ao nos reportamos a teoria CrItica, me refiro ao grupo de intelectuais rnarxistas

nfto ortodoxos alernâes que desenvolveram pesquisas e intervençOes teóricas a partir da

dos anos 1920 solve questOes culturais, sociais, filosoficas, estéticas gerados pelo

capitalismo tardio e que influenciararn o pensamento ocidental nos anos 40, ate por volta

• dos anos 1970 do século anterior. Esse grupo constituiu a chamada "Escola de Frankfurt",

pelo fato de se estabelecer enquanto tim grupo de pesquisadores nessa cidade alema,

criando a Revista de Pesquisa Social, bern corno seu instituto de investigaçào e o órgAo

de divulgaçäo de suas produçOes.

A partir da metade do século XX, a teoria critica exerceu urna grande influência

nos estudos sobre currIculo corn os estudos direcionados para uma análise de cunho

marxista que procurava demonstrar como o curriculo contribula para reproduzir a

I 0 ideologia das classes dominantes, seguindo a linha teOrica de Althusser(1979). A teoria

da reproduçao tarnbérn se revelou em estudos de cunho näo "propriarnente" rnarxista,

focalizados na reproduçäo cultural, a exemplo de Bourdieu (1978).

Quando grifo "propriamente" é no sentido de lembrar o que diz o próprio Bourdieu

(2004), sobre nossa pretensa categorizaçâo de posiçOes na academia, o que näo colabora

muito para o arnadurecimento cientIfico:

Acho que ë possivel pensar corn Marx e contra Marx ou corn Durkheirn
contra Durkheirn, e tambérn, ë claro, corn Marx e Durkheirn contra
Weber, e vice-versa. E assim que funciona a ciéncia.
Consequentemente, ser ou näo marxista é urna alternativa religiosa e de
modo algum cientifica. (p.65,66)

A postura de Bourdieu e interessante no sentido de perceber que nâo se olvidou a

estabelecer relaçOes corn areas e teoricos distintos na intençAo de elucidar suas questOes

de pesquisa. Esse, ainda é uma desaflo de postura cientifica que precisa ser desenvolvido

I.

1.
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na academia, a fim de que, o peso da "correntes" epistémicas, nAo sobrecarregue a relação

corn o objeto e enrijeca a capacidade sensivel de perceber o mundo.

Em um momento posterior, as analises do currIculo de caráter "mais"

reprodutivista foram ampliadas Para reconhecer a dimensAo da ação dos individuos dentro

das instituiçOes e espaços de concretizaçAo das polIticas de curriculo, priorizando-se o

significado subjetivo das experiéncias pedagogicas e curriculares de cada individuo.

Conceitos como resisténcia em Giroux, (1986); reconceptualizacAo do curriculo,

Pinar(1975); currIculo oficial e oculto em Apple, (1997); nova sociologia do currfculo,

Young (1989) adquirem urn caráter fundamental em teorias que pressupOem uma

capacidade de agência do sujeito que o habilita a it além da simples reproducão social

para assumir uma postura crItica, em direçAo a transformaçAo das politicas curriculares

0 contexto mundial que nos reporta aos anos 1960, corn seus importantes

movimentos é também o terreno em que vai colocar em xeque o pensamento e estrutura

educacional tradicional. As teorias criticas do currIculo vão emergir na contramão dos

modelos mais tradicionais, como ode Tyler, que segundo Silva (1999, p.29) nAo estavam

preocupados em desenvolver um "questionamento mais radical" direcionado aos arranjos

educacionais existentes, ou ainda as "formas dominantes de conhecimento" ou ainda

"forma social dominante".

0 que chamamos de teoria crItica do currfculo nAo traz urn Unico arcabouço

analitico social, mas de maneira geral vai se contrapor aos rnodelos tradicionais de

curriculo que o restringiam a atividade meramente técnica de como processar o

I Ip conhecimento, em modelos de ajuste e adaptaçAo. A teoria crItica vai questionar o status

quo, vai problematizar as desigualdades e injustiças sociais. Para Silva (1999, p.30), as

teorias crIticas "são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical", o

foco nao é o que tern que fazer o curriculo, mas necessariamente o que o currIculo tem

feito no cotidiano educacional.

A teoria critica do curriculo vai buscar seus fundamentos em teorias criticas mais

gerais sobre educaçAo, a exemplo da obra de Althusser ( A ideologia e os aparelhos de

estado), Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (A reprodução), Baudelot e Establet ( L'

école capitaliste en France), Basil Bernstein (class, codes and control). Outras abordagens

mais especificas vão marcar a teoria critica do curriculo ainda na decada de 1970, como

as produçOes de Michael Young (Knowledge and control: news directions for the

sociology of education), Pinar e Grurnet (Toward a poor curriculum) e Michael Apple

(ideologia e currIculo).
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Moreira (2010, p.98), afirma que no Brasil na primeira metade da década de 1980,

a produçAo curricular vai refletir pouco a influência das teorias da reproduçao e das

abordagens sociolOgicas desenvolvidas nos EUA e na Inglaterra. Para ele, "nem mesmo

a obra de Paulo Freire, bastante influente nos pensarnentos de teoricos como Ira Shor,

Henry Giroux e Peter Mclaren, recebe lugar de destaque nas analises dos nossos

especialistas". Paulo Freire, embora pouco apropriado no Brasil nessa década e apesar de

nAo ter tratado especificamente dos estudos curriculares, tampouco tenha sido

considerado especialista no campo do curriculo, influenciou estudiosos desse campo,

particularmente osjá citados. (SANTIAGO, 2007)

A teoria curricular critica no Brasil é situada por Moreira (2010) como

emergencial no final da década de 70, apOs o processo de abertura politica, pois é nesse

contexto que se percebe a propagação da literatura pedagogica de cunho mais

progressista.

Na década de 1980, Moreira (2010, p.99) destaca a publicaçAo de importante

artigo no campo de currIculo que configura, de certa forma, o cenário. Trata-se do texto

correspondente an primeiro capitulo da tese do doutorado de José Luiz Domingues. E
ncsse texto que o autor vai apontar que a produçao critica vai se caracterizar mats pela

intenção de desarticular o modelo de Tyler do que explicitar uma nova proposta

curricular. 0 autor, ja nessa década, traz a preocupacAo que se reflete muito nos trabalhos

produzidos por Moreira no campo do currIculo, que é o da "traduçAo" da complexidade

conceitual, bern corno da implementaçAcrS'isualizaçäo dos aspectos teóricos em termos

práticos. Sern esta percepçâo intercambiada do curriculo, os professores não podem

"assumir" aquilo que näo compreendern.

Na década de 1990, percebe-se uma intensiflcação e diversificação teOrica dos

estudos curriculares no Brasil, no entanto é nesse contexto que se visualiza a crise da

teoria curricular crItica, que também nos Estados Unidos vai se refletir no problema

evidenciado anteriormente que é o distanciamento entre o que se produz no campo teOrico

daquilo que se faz no cotidiano escolar.

Os ideais da modernidade pautados numa perspectiva democrática de liberdade,

igualdade e justiça social fundarnentam a teoria critica de curriculo e são destoantes,

segundo alguns autores, corn os principios pOs-modernos e pós-estruturais. Em outros

casos, tern se verificado a possibilidade de enriquecimento e retroalimentaçao entre os

principios que norteiam as citadas perspectivas.
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o que é definido como pOs-estruturalismo tern sido constantemente conhmndido

corn urn termo afim que é o pOs-rnodernismo. Entendemos tais conceitos de forma

relacional que se mesciam, a partir de reflexoes que envolvem viradas epistérnicas,

filosóficas de "viradas" no modo de conhecer, ser, saber.

o pOs-rnodernisrno, segundo Peters (2000, p.13) tern dois significados

relacionados aos dois sentidos atribuidos ao que se considera 'modernisrno': pode referir-

se, de forma estetica, as transforrnaçOes nas artes ocorridas após o rnodernisrno ou em

reaço a ele. No sentido filosofico, para se referir a urn periodo on urn ethos, qual seja, a

pOs-modernidade. De forma direta, o autor estabelece diferenças entre os objetos teóricos

das duas vertentes e adianta que o pos-estruturalisnio tern corno objeto teOrico 'o

estruturalismo', enquanto o pós-rnodemisrno, o objeto e o 'rnodernisrno'. No caso dos

dois movimentos, o que é clararnente cornurn é a busca pela superacão daquilo que foi

precedido.

0 pOs-rnodernismo para Giroux (1993) se refere a urn conjunto de rnudánças

I ocorridas no contexto social e que vAo reconfigurar as rnapas social, cultural e geográfico

do mundo, gerando novas forrnas de crItica sociocultural. 0 curriculo nesse cenário passa

a ser concebido e interpretado corno urn todo significativo, como instrurnento delineador

de identidades e subjetividades, passIvel de ser contestado em sua rnultiplicidade de

sentidos.

Pensado coma modo, forma, estilo, descritor, o pos-estruturalisrno se afasta de

qualquer deflniçAo que tenha em suas bases explicacOes causais de homogeneidade,

unidade, fixidez. Tern suas bases de critica na tradiçAo estruturalista da linguistica de

Ferdinad de Saussure e de Roman Jakobson. Segundo Peters (2000, p.30), foi central para

a ernergéncia do pos-estruturalismo a redescoberta da obra de Nietzsche, coma também

das interpretacOes de Heidegger sabre sua obra. Nietzsche, diferente de Freud corn a ideia

do desejo e de Marx corn a ideia de poder, não privilegiou apenas urn dos conceitos,

procurou cornbiná-los.

Pam Silva (1999), a pOs-estruturalisrno "alern de urna reaçAo ao estruturalisrno,

constitui-se numa rejeiçAo da dialética - tanto hegeliana quanto a marxista". De forma

resurnida, a autor situa a pos-rnodernisrno coma relativo a mudança de uma época e o

pos- estruturalismo, a "urn genera de teorizaç&o social".

Ao situar o pOs-estruturalismo e seu desenvolvimento no contexto frances, Peters

(2000, p. 33) destaca que representou uma reaçäo e tambérn urna fuga do pensarnento

I.
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hegeliano que pode ser percebida na obra de Deleuze, Nietzsche e afilosofia que carrega
ib	 "a celebraçao do 'jogo da diferença' contra o 'trabaiho da dialética".

A partir das leituras das obras de de Nietzsche, feitas por Heidegger, Deleuze e

Den-ida na Franca entre as décadas de 1960, 1970, 1980 Peters (2000) dernarca esse novo

modo de pensar a pluralidade de interpretaçOes defendidas per Nietzsche em

contraposiçAo a verdade ünica e metafisica das tendéncias universalizantes postuladas

anteriormente. Os pos-estruturalistas vAo cornpartilhar corn os estruturalistas a critica a

filosofla hurnanista, que depositava crença no sujeito autônorno e racional, capaz de ter

urn ativo papel historico, livre de deterrninaçOes estruturais. Ha uma nitida negação de

pressupostos epistemologicos do pensamento moderno, como a crença na razão e no

progresso, no poder ernancipador da ciência e na verdade das metanarrativas.

A perspectiva pOs-estruturalista aborda o sujeito come invenção sociocultural que

nAo tern necessariarnente urna propriedade essencial ou originária. Silva (1999) destaca

0 as influëncias de Foucault na própria definiçao do que é considerado hoje como pOs-

estruturalismo, pois a noção de poder como algo näo fixo e descentrado vai definir as

tipologias de sujeito. Eles nAo constroern identidades, mas são definidos per aparatos

discursivos e institucionais, não pensarn, são pensados.

A indeterminação c a incerteza vão, dessa maneira, consubstanciar uma

perspectiva de curriculo e as noçOes de conhecimento e suas inextrincáveis conexOes

como o poder. As definiçOes fllosoficas de verdade serão abandonadas. Irnporta

questionar os rneios pelos quais alguns conhecimentos são considerados verdadeiros.

A desconstrução dos binarismos ern torno do conhecirnento vai culminar tarnbém,

no questionamento da concepção de sujeito rnodemo. A propria teoria crItica de curriculo

que traz como alvo, autonomia e as ideias de emancipaçAo serão contestadas.

No Brasil, percebemos uma crescente adoçao de principios da teoria pos-

estruturalista, pos-colonial, nas analises das polIticas curriculares. 0 discurso pos vai

influenciar a teorizaçào critica, no que diz respeito as questOes de poiltica, identidade e

significado. Os ideais da modernidade, nos quais a teoria critica Se funda serão vistos por

alguns curriculistas come incongruentes corn os novos processos de teorizaçOes. Moreira

(2010) coloca-se "a favor de uma apropriaço critica" dos neos epós, da abertura de urn

diálogo. Nesse sentido, para ele, a abordagem neomarxista continuará ütil, "tanto por

propiciar urna cornpreensão mais aguda da sociedade e da escola capitalistas, corno per

conclarnar a curnplicidade na proposição de novas alternativas".
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- Outro autor que se posiciona de forma similar é Giroux (1993) que busca por meio

de uma sintese angariar rneios mais áteis de compreensAo curricular da teoria crItica e

pos-crItica:
a preocupação modernista corn sujeitos lucidos,quando combinada corn a

ênfase pOs-rnodernista na diversidade, na contingéncia e no pluralismo cultural
aponta para o objetivo de se educar os estudantes para urn tipo de cidadania que
não faça urna separaçAo entre direitos abstratos e dorninio do cotidiano ( ... ). A
ênfase pOs-moderna na rejeicão de formas de conhecirnento e pedagogia que
ven±arn envolvidas no discurso legitimador do sagrado e do consagrado, sua
rejeição darazao universal corno urn flindarnento para as questoes humanas, sua
asserção de que todas as narrativas são parciais e sea apelo para que se realize
uma leitura critica de lodes os textos cientificos, culturais e sociais corno
construçOes histOricas e politicas, fornecem as bases pedagOgicas para
radicalizar as possibilidades ernancipatOrias do ensino e da aprendizagern come
parte de uma luta rnais ampla pela vida pUblica democrática e pets cidadania
critica(GIROUX, 1993, p.65).

No rol das teorias curriculares de nuances pós, Giroux (1993) se posiciona de

forma cuidadosa em re!açAo as concepçôes de descentramento de sujeito, pois ha nessa

panaceia discursiva possibilidades de enfraquecimento de grupos menos favorecidos na

•	 busca de uma identidade e na luta como agentes coletivos. Ele critica a discurso da "morte

do sujeito moderno" por enfatizar muitas vezes uma visäo despolitizada da subjetividade

o que pode comprometer sua dimensao histOrica e politica.

0 poder e sua estratificaçAo no entendimento de Giroux, (1993) Mo podem ter

corno referente ünico a linguagern, pois Mo é a ünica fonte de significaçao, uma vez que

coexiste corn habitos, prãticas e realizaçOes Mo discursivas. Ele aposta na sintese das

vertentes como meio de melhorar a visão dos educadores sobre os vInculos entre poder,

cultura e conhecirnento, associadas as reivindicaçOes mais democraticas do modernismo.

No contexto discursive, que envolve autonomia, pressupostos teóricos

estruturalistas e pOs-estruturalistas vAo efetuar urn desmonte aos pressupostos

universalistas de racionalidade, individualidade e a propria constituiçào de uma

autonomia que estavam subjacentes ao sujeito hurnanista. Peters (2000, p.360) argumenta

que para o pós-estruturalismo a énfase na autoconsciência absoluta é parte integrante das

proposituras de exclusao do "Outro", como grupos culturais que vão agir de forma

"diferente". No lugar da autoconsciência, privilegiam-se as constituiçOes discursivas do

eu, os aspectos inconscientes, suas contingéncias. A desconstruçao é primordial em

termos de posicão epistemolOgica, Mo existe nesta perspectiva nenhum discurso mestre

on que possa representar utna sintese. Nesse contexto de rnutaçOes teOricas que envolvern

.
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o prOprio pos-estruturalismo, atestamos como Peters (2000) de que realmente é "uma obra

em andamento" permanente, continuo.

Não é possIvel saber se, diante da atual profbsão teOrica e de luta pelo poder

teórico de entender "melhor" o curriculo, podemos argumentar em favor de uma

coeréncia teorica on afirmar a (im)possibilidade de nos mantermos associados a uma

matriz teórica original, mas uma questão nos impele a pensar sobre nosso compromisso

corn uma teoria que, mais que responder as demandas do mercado académico,

publicitario, possa de forma nab voluntarista, atender as necessidades mais básicas de

atuaçAo e sobrevivéncia profissional docente no atual contexto de propositura curricular.

Autonomia em configuraçOes discursivas Pés

A partir do entendimento das nuances que caracterizam posicOes

teoricoepistemologicas no campo curricular, entendemos ser interessante pensar o

discurso da autonomia nas atuais politicas de curriculo, sobretudo aquelas que
0	

referenciam o projeto politico pedagOgico como condição necessária para construção de

espaços educativos mais democraticos.

A autonomia, no rol da teoria critica, está ancorada nos ideals dejustiça, igualdade

e liberdade que são referentes do projeto modemo. A autonomia curricular em

pressuposiçOes pós-estruturais pode ser compreendida, a partir de novos arranjos

discursivos de descentramento e transitoriedade politica.

Ao analisar estudos curriculares desenvolvidos numa perspectiva pós-estrutural,

-. pOs-colonial no Brasil, podemos citar as producOes de MACEDO, LOPES( 2006, 2010)

em âmbito nacional e na Paraiba, especificamente, na Paraiba com PEREIRA ( 2007,

2009 ). Nao queremos com isso homogeneizar a produçao nas referidas autoras, mas

apenas de ressaltar como elas vém influenciando e produzindo, a partir dos inUmeros

trabaihos e orientaçOes de teses e dissertaçOes na ñltima década.

Em termos de teorização curricular pOs-critica não ha homogeneidade em termos

de autores e proposiçOes defendidas, mas neste estudo destacaremos algumas análises dos

trabaihos de Lopes e Macedo, bem come, de Pereira sobre algumas apostas em tomo de

novas apropriaçôes teóricas para se pensar o currfculo na contemporaneidade.

Para Pereira (2009), a emancipação, hem como a autonomia é vista como fim de

horizonte, ao destruir o poder torna impossiv& sua realização. Mas acredita que ha outras

possibilidades de realização, porque ela própria tem que se constituir como poder e

I.
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permitir corn isso que urna pluralidade de poderes consiga realizar urna pluralidade de

formas de emancipação que, ao se apoiar em Laclau(1996)as conceitua corno

"contingentes e parciais". Como se ye, nAo existe no entendimento da autora uma

concepçAo de emancipaçâo como significante ünico fechado a urn ideal de justica ou

liberdade.

Em resurno, a nossa segunda inferéncia, neste texto, demonstra que a totalidade
(enquanto ernancipaçAo de toda sociedade) nAo pode set erradicada, porque,

	

-	 como uma totalidade falida, constitui urn horizonte e nao urn fundamento. Se,
• fosse diferente e a sociedade estivesse unificada por urn conteUdo Ontico

determinado -determinaçâo- em ültirna instância pela economia, 0 espirito do
povo, a coeréncia sistémica, etc, a totalidade poderia ser diretamente
representada por urn nivel estritaniente conceitual.

Como se ye, ha urn sentido discursivo e plural a emancipacAo entendida como

significante vazio. A autora considera os vinculos que esses significantes tern corn poder

permite-nos compreender que algumas conquistas particularistas näo se fazem por rneio

do consenso e sim, através do conflito que se origina nas relaçOes de poder e das inUmeras

posiçOes de sujeito que podem sofrer alteraçôes pela pluralidade de formas contingenciais

e parciais de emancipaçOes, tendo a emancipacäo como "incomensurabilidade

inalcançavel".

Lopes e Macedo (2002,2003, 2006) já afirmaram em estudos anteriores que o

campo do curriculo vem se caracterizando por um processo hibrido de tendéncias teOricas

distintas. As autoras acreditam que as teorias pos-crIticas desenvolvem uma aná!ise mais

instigante do carater produtivo de cultura, da redefiniçAo na compreensão da linguagem.

Destacam, no entanto que a referéncia a teoria critica ainda está presente nas aná!ises que

buscam nao desconsiderar, ou visam a salientar, questOes polIticas, bern corno uma

agenda para a mudança social.

Ao tentarem incorporar discussoes pOs-estruturalistas e pós-coloniais no

entendimento do curriculo, afastam-se de concepçOes pós-modemas que se limitam a

valorizar o particularisrno. Buscarn, nesse sentido questionar algumas dicotomias entre 0

enfoque cultural e politico, o simbolico e o material, as politicas e práticas curriculares.

Tais questionamentos sao potencializados pela teoria do discurso de Ernesto Laclau que

traz em sua génese conceitual a ideia de totalidade relacional de significantes que vao

limitar a signiflcacAo de praticas e que, quando articulados hegemonicamente constituem

uma formaçAo discursiva.

Para Laclau e Mouffe(2001), entender uma formaçao discursiva implica em

compreender urn processo hegemonico, as agendas e açOes que estAo sendo priorizadas,
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que normas, instituiçOes e diretrizes são criadas. Toda prática social é urn discurso bern

como, todo discurso constitui uma prática na acepcão dos autores. Assim, o entendirnento

de discurso não está restrito a linguagem, mas está representado nas açOes e instituiçOes

e nao separa o individuo, da linguagem e do politico.

Lopes e Macedo (2002, 2006) vAo perceber o currIculo corno hibridos culturais o

de fronteira, no qual culturas negociam sua existéncia (e inexisténcia em formas puras).

Compreendem, que pensar urn curriculo da diferença e sua relaçao entre universal e

particular, corno propöe Laclau (1996), seja considerada num espaço cultural lirninar em

que cada identidade cultural ë marcada pela auséncia 'de rnuitos outros', que são

constitutivos de sua presenca.

Macedo (2006), ao reconhecer a irnportãncia dos estudos de Silva (1999) e

Moreira (2001), na articulação de cuff iculo e cultura afirma que Moreira permanece tendo

como referéncia questOes pontuadas pela teoria politica do curriculo sobre seleção e

conhecimento escolar e sobre as relaçOes de poder decorrentes.

Para Macedo (2006), Silva e Moreira ao situarern seus estudos curriculares na

perspectiva da cultura, ao afirmarem o afastarnento de algurnas lirnitaçOes da teoria crItica

a adesao a matriz pos-estrutural, deu-se de forma parcial, corn a rnanutençAo de

categorias da teoria critica. Ela lernbra urn pequeno trecho do texto de Silva (1999) que

defende que nos, professores, precisarnos saber "qual é nosso lado nessejogo?", umjogo

de poder que, corno lembrava Young (1973, p. 29), envolve "decisäo moral, ëtica e

poiltica", Para entâo afirrnar que nAo ha espaco para ambiguidade, "própria de uma

S	 concepção da poiltica curricular mais processual".

Pensar autonomia curricular nessa perspectiva, irnplica compreendé-la corn

discurso que transita nas instituiçOes e na cultura escolar que se distancia da ideia de

liberdade individual do "ser para si". Para refletir sobre a autonomia nas proposiçOes

curriculares ha que se pensar no espaço para arnbiguidade propria da cultura entendida

como espaço-tempo fronteiriço. A autonomia pode set pensada ainda, no espaço-tempo

•	 da politica que vai estar subrnersa no cruzarnento global do capitalisrno e nas

especificidades locais que envolve hibridisrnos.

Ao defender novas formas de agéncia de mudança sociocultural, Macedo (2006),

defende a possibilidade de formaçAo de novas agendas culturais, "que nos assume corno

produtores culturais" (p.285), para isso recorre a Giroux (2003) que vai destacar as

acepçOes de Bhabha(1998) sobre sua cornpreensão de agéncia e de suas necessidades,

enquanto agéncia que "requer urna fundarnentaçäo, mas não requer que a base dessa



91

fundarnentaçäo seja totalizada; requer movirnento e manobra, mas näo requer urna

temporalidade de continuidade e acurnulaçâo; requer direçao e fecharnento contingente,

mas nenhuma teleologia e holismo" (p. 257).

0 argurnento de Macedo (2006) é que algumas teorizaçOes criticas tern

apresentado dificuldades para pensar a diferença na sociedade moderna e no currIculo,

por isso afirma que no caso das teorias criticas, "a vinculaçao da emancipação a idéia de

classe condiciona a subjetividade individual a coletiva, dificultando a tematização da

diferença". Ao que tudo indica, a autonornia curricular assim, estaria tambérn fazendo

parte desse aprisionamento e seth urna aspiração sempre passIvel de recontextualizaçAo.

Ball (1994) se diz ambivalente, quando associa analise critica e pos-critica para

pensar a polItica educacional. Acredita que cada uma dessas matrizes atende a finalidades

distintas, pois na perspectiva critica de análise polItica permite a ancoragem nas iddias de

justiça, igualdade e liberdade individual e, o pos-estruturalisrno permite o entendimento

de textos e discursos que transitarn na producao das instituiçOes e da cultura, bern corno

• a análise de seus nexos corn as relaçOes de poder. Assirn, ele admite sua ambivaléncia

nessa associação que faz, mas nesse processo de reflexão sobre autonornia curricular

parece que não é possivel fear ilhada episternologicamente a uma ünica rnatriz teOrica,

original.

As correntes que conhecernos sob o rOtulo de pOs estruturalismo e de pOs

modernismo vem, segundo ParaIso (2004) influenciando de forma profunda as pesquisas

no Brasil. Para ela "os efeitos cornbinados dessas correntes, sintetizados talvez na

I op charnada "virada linguistica", expressam-se naquilo que se convencionou chamar de

"teorias pós-crIticas em educaçao". As pesquisas nessa direção, segundo a autora, se

posicionam contra fixidez de significados, de narrativas, de valores, de verdades, e é ai

que reside sua força que ë a capacidade de desarrumar oja pensado. Vejo que no trânsito

historico critico nab foi feito outra coisa, senAo desarrumar o aparente, o dito verdadeiro

é instransponIvel.

A multiplicidade de trajetos é valorizada por Paraiso (2004, p.295), pela

capacidade de fazer "olhar e encontrar trilhas diferentes a serern seguidas", mas o

diferente necessariarnente significa ser melhor on mais seguro? Nesse caso, os enunciados

que são postos em transgressão, que fogem da linearidade vão sendo contornados como

superiores, ou ainda quando a autora afirma serern mais poéticas pesquisas dessa feitura,

enclausura o que flcou de fora numa perspectiva fechada, engessada e mecânica. Esses

"novos olhares" que são propostos precisarn também se destituir do pedestal
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sécu!o.

Ao mesmo tempo em que se criticam os lugares da teoria crItica do curricu!o,

a!gurnas producOes no ârnbito do pos-critico acabam sendo traidas pe!a c!ausura insistente

de exigir pureza epistemo!ógica. E preciso termos cuidado para que, em nome do

hibridismo nas politicas curricu!ares, nao sejam justificadas açOes de ithar as pesquisas

numa perspectiva una em que a diferença seja mais uma ditadura da teoria curricular.

Fazemos nossas esco!has conceituais para defendermos nossos modelos de homem,

mundo, sociedade, currIculo, mas as nossas pesquisas podem assumir um feitio menos

ditatorial na forma de conceber o plural, o ambiva!ente, o diferente.

Penso que os estudos e teorizaçOes no campo curricular podern ser mais

produtivos do ponto de vista da escola e dos sujeitos/agentes, se estiverern sintonizados,

mesmo que minimamente, com suas aspiraçOes e contextos sociais. Säo mültiplas as

minorias, sempre estaremos de a!guma forma em desvantagem sociocultural por algum

I • motivo, mas é preciso que as necessidades mais básicas do ser humano (a!imentaçäo,

saáde, educaçAo) nAo deixem de estar no script das teorizaçOes, por mais subjetivas e

complexas que sejam as produçOes nesse terreno.

Ao tentar ifigir do simp!ismo discursivo de afirmar que a escola e o professor

resistem a algumas práticas reguladoras verticalizadas da politica educacional no sentido

restrito de oposiçAo, parti!ho da ideia de Giroux (1986) de que esse conceito nAo pode ser

a simples expressão de urn "cornportamento de resistência", mas pelo contrário, "deve-se

tornar urn construto ana!Itico e um modo de investigaçao que contenha urn mornento de

crftica e uma sensibilidade em potencial para seus próprios interesses, isto é, urn interesse

no aurnento de consciéncia radical e na ação critica coletiva" (p.149).

A literatura que compOe o rol da teoria critica, sem dñvida nos fez avançar em

relaçao a forrnatos fechados e sern perspectiva de mudança nas práticas educativas. No

entanto, concordo corn Apple (2002, p.02)) que foi com o discurso de "critica" que

I • carninhamos ao que pode ser charnado de modernizaçao conservadora. Nesse sentido, "as

vezes se torna urna expressäo da retOrica do 'romantisrno das possibi!idades', na qual a

linguagern da possibilidade substitui uma análise consistente do que realmente é o

equilIbrio de forças e o que e necessário para muda-lo."

A vigilância epistemologica tem se dado corn esse cuidado: de investigar e

questionar sempre que possIvel o que pode responder melhor as nossas inquietacOes de

pesquisa. Tenho buscado examinar os modos pe!os quais o terreno social e cultural da
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politica e do discurso educacional tern sido alterado in loco. Ainda considero iniportante

não so distanciar a materialidade "terrena" das lutas do cotidiano. Temos tentado evitar o

romantismo em re!açäo as ênfases exageradas nos aspectos culturais por entendermos que

a realidade paraibana e brasileira tern aspectos estruturais que continuam a impor limites

em instituiçOes educativas reais, apesar de reconhecer alguns exageros e negaçOes da

teoria crItiea.

0 discurso da autonornia tern justificado ernbates irnportantes no cenário politico-

social brasileiro. 0 conceito do autonornia foi e continua sendo discutido por vários

autores, em varias perspectivas. E urn conceito arnplo e de mültiplos sentidos, mas

indubitavelmente ancorado as forrnas de cornpreenso democratica do sociedade. Dada a

amplitude sernântica do conceito, a discussAo neste estudo está centrada em aspectos

historicos das lutas por urna escola dernocratica, entendendo a autonomia como

prerrogativa necessária.

Na EducaçAo, o discurso da autonornia é retornado constanternente para coroar a

I 0 maxima da dernocracia educacional desde rnovirnentos irnportantes, a exernplo do

Manifesto dos Pioneiros. 0 percurso quo faço é no sentido de deslindar alguns

significados da autonornia no contexto educacional de producao curricular, a partir das

provocaçOes da teoria crftica e pós-critica, no sentido de ir alérn (ou aqudrn) do apartheid

episternologico em que são configurados alguns estudos curriculares. Por rnais que se

diga quo urna ünica perspectiva nAo responde tudo acerca do urn objeto do investigacão

social, no carnpo do estudos curriculares o quo so porcobo ainda é uma disputa travada em

10

	

	 torno do uma verdade teórica que explique os sentidos da produçao curricular,

que estas se circunscrevarn corno contingeneiais e1ou provisórias.

Considerada por Silva (1999) "aparente" a disjuncao entre urna teoria crftica e

urna pós-critica, torna-se cada vez rnais explicita nas forrnas duais em quo so apresentam

as cisOes, hipOtese da detorrninaçAo econômica o a hipotese da construção discursiva; de

urn lado, o rnarxismo o do outro, pOs estruturalisrno o pOs-modernismo. No entendimento

do Moreira (2010, p.214) trata-se de integrar as reivindicaçOes de igualdade social corn

as do reconhecimonto da diferença, "sern anular as distinçOes entre elas"

0 diálogo entre pOs e neos é posto ern algurnas análises corno insuficiente no

processo do orientação dos educadores nas decisOes politicas e rnorais quo procisarn tornar

em seu percurso profissional (Beyer; Liston, 1993). Outros, a oxernplo de Cole e Hill

(1995) acreditarn quo as tentativas do intogração da tooria crItica e o pensarnento pOs-
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modemo mata, de certa forma, o projeto educacional moderno e consequentemente a

teoria educacional crItica.

Nesse estudo, optarnos por posicionarnentos de Giroux(1993), MacLaren (1993)

e Moreira (2010), que defendern a apropriacäo de elementos dos novos aportes teOricos,

sem perder de vista o comprornisso da teoria critica corn a democracia, libertaçao, direitos

humanos e justiça social. Esses autores, no entanto, apontam reservas e alertam para

alguns riscos no processo de supervalorizacAo de narrativas parciais e locais, na excessiva

preocupacAo corn discurso e tarnbérn na descrença em urna consciência unitária centrada.

Acredito que, dessa maneira, as duas perspectivas suscitarn zonas de escape ern rneio as

variadas formas de dominância que estào circunscritas nas proposiçOes curriculares.

Para Moreira (2010), apesar da crise por que passa a teoria critica de currIculo,

esta tern se beneficiado corn os insights dos novos aportes, "o que sugere que o dialogo

entre neos e pós, apesar das dificuldades que levanta, pode tambérn ser proveitoso" para

teorizaçâo. Acreditamos que podernos aproveitar as novas reflexoes que as leituras pós

trouxerarn para a educaçao, sem necessariamente, estar escravo de uma matriz teórica

original de forma totalizada, mas devernos, sobretudo, buscar cada vez rnais prirnar por

arranjos teóricos que nos ajudern a transitar meihor no cotidiano de producao curricular.

Vale ressaltar, enfim que no é o caso de superaçAo, corno lernbra Silva (2007, p. 147):

a teoria pós—crftica deve se combinar corn a teoria critica para nos ajudar a
compreender os processes pelos quais, atravds de relaçOes de poder e controle,
nos tornamos aquilo que sornos. Ambas nos ensinararn, de diferentes formas,
que o cunfculo ë uma questâo de saber, identidade e poder.

A necessidade de problematizar as demarcaçOes da teoria crItica e pós-critica de

currfculo se dá no sentido de visualizar possIveis trajetos na carninhada de produçao de

novos ensaios sobre fazer escola e construir conhecirnento. 0 o!har sobre as produçOes

de autores que defendern seu terreno ern terrnos de entendirnento de "vida da escola,

seja nurna perspectiva critica on pOs-crItica, ajuda-nos a assentar aquilo que continuamos

a acreditar em termos de ernancipaçào, autonornia, bern corno ajuda-nos a desconstruir e

reelaborar nossa visão as forrnas binárias e homogéneas de sujeito e de mundo.

Aposto ainda na validade de pensar a autonomia docente nas proposiçOes

curriculares, a partir da teoria critica, pois considero importante que alguns discursos que

remetem a construçAo do projeto polItico-pedagogico de forma autônorna busquern

identificar vozes e práticas docentes, especialmente, na escola püblica. Ao delegar

autonomia as instituiçOes püblicas, alguns discursos tentam descaracterizar as relaçOes

CO Ci5
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assirnétricas de poder entre os que estao na escola submersos numa rotina autornática e

burocrática, corn aqueles que estâo planejando a autonornia curricular.

Assim, a partir de evidéncias discursivas docentes, essa configuracAo da

autonornia pode ajudar a refletir e replanejar a ação docente contra formas desrespeitosas

de configuracao da profissionalizaçAo docente e sua relativa autonomia para pensar 0

conhecirnento. A subjetividade docente na configuraçAo de urna possivel autonomia

curricular não pode estar desvinculada das dimensOes historicas e politicas.

Percebo que näo preciso estar vinculada, pensando nos pastoris, a apenas urn

cordäo: azul ou encarnado. A teoria curricular tern.sido esse espaço fronteiriço, rnovediço

e cheio de possibilidades no que concerne a produçAo de saberes no ârnbito da educaçAo

formalizada. Penso que o rnodelo teorico que podera encarninhar meihor nossa forma de

ver o curriculo na atual conjuntura necessitará articular econornia, politica e cultura.

Ao entender que o direcionamento econôrnico e politico rnundial reconfigura os

espaços de produçao curricular, seth desenvolvido a seguir, urn percurso pelo panorama

global ern que, as politicas de descentralizaçao educacional investern discursivamente no

projeto de autonornia nos espaços e nos sujeitos escolares. Buscarei, ainda traçar urn

panorama geral das politicas ern nivel macro, voltadas para recomposicäo profissional

docente, sob a égide da autonomia.

I.
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CAPITUILO III - AUTONOMIA NO DISCURSO POLITICO
EDUCACIONAL GLOBAL - AUTONOMIA NO CAMPO
DISCURSIVO GLOBAL

o que podemos fazer enquanto tais (educadores) é chamar
atenção de quern nos lê, de quem nos ouve, de quem trabalha
conosco para as relaçOes entre diferentes niveis de ação, o local,
o regional, o internacional. Cada urn dos aparenternente
menores corn indiscutIvel importância em face do global"
(FREIRE, 1991, p.129)

o
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3.1 - Globalizaçâo e descentralizaçAo das poilticas curriculares de
•	 autonomia

Abordar os textos e contextos globais sobre a autonomia, a partir da proposicão

curricular docente se faz, no reconhecirnento de que as práticas locais são

(re)textualizadas a partir tambérn de configuraçOes globais. Considerar os

desdobrarnentos do global nas praticas educacionais significa assurnir uma postura que

considera e reconhece a complexidade das formas que direcionarn o processo de

conhecimento na conflguracAo global. E importante destacar no entanto, que não tenho a

intenção de apenas acrescentar a globalização sern referenciar o espacial e seus

desdobrarnentos politicos relacionais. Não fazendo isso, cairia no que Tello (2013)

chamou de "fetichizar o espacial" que é o risco que corremos se nAo enxergarmos as

estratégias que os atores estão utilizando tambem para construir projetos adicionais, corn

outros forrnatos e no contexto de relaçOes profundarnente desiguais.

A cornpreensão espacial entre os diferentes niveis de ação fez parte das análises

de Freire (1991), que entende o local, o regional e o internacional ern cornum irnportância

de análise corn o global. A preocupacAo corn a visão "focalista" da realidade consiste em

perder a cornpreensão da totalidade. Assim, argumenta que "0 fato de constatar a

internacionalizaçao da economia nAo poe por terra a necessidade de cornpreender o que

se dá aqui e agora, no nivel local, regional e nacional em ftinçAo rnesmo do que esteja se

dando no internacional. "Para ele, esses niveis devern estar presentes na articulação que

fazemos e no modo como abordamos a politicidade da educaçao para alérn de urna leitura

nacional ou nacionalista dos problernas sociais.

Os trabalhos de Dale (2004) sobre urna "cultura educacional cornum" e uma

"agenda globalmente estruturada para educaçAo" lançam questOes importantes para

pensar a politica curricular no contexto da globalização. Suas análises [ ... ] que encaram a

rnudança de natureza da econornia capitalista mundial como a força diretora da

globalizacao e procurarn estabelecer os seus efeitos, ainda que intensarnente mediados

pelo local, sobre os sistemas educativosx. (idem, p. 426). Assim, os Estados modelados

por contornos dominantes teriarn cada vez menos autonomia e corn isso, os currIculos de

rnassa estariarn articulados aos rnodelos ernergentes de educaçao e sociedade que, mesmo

de forma relativa são padronizados ern escala rnundial. Esses rnodelos, conforme o autor,

ao criar efeitos culturais homogeneizantes acabam por minar o irnpacto dos fatores

nacionais e locais, ao tentarem cornpor urn curriculo. Algurnas demandas locais acabarn

6
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sendo engolidas pelo discurso urgente de reconfigurar a escola an seu tempo e as

• demandas de uma sociedade "globairnente estruturada" (grifos meus). A perspectiva

defendida por Dale é de que a globalização seria "urn conjunto de relaçOes econôrnicas,

politicas e culturais caracterizado por urn hiper-liberalismo, por urna governacAo sem

governo e mercadorizaçAo e consumismo" (idem, p. 436). Esse rnovimento, corn essas

caracteristicas representa, na visão dele, a base da expansAo continua e da legitirnaçao do

sisterna capitalista.

A ideia macro do que Dale (2004) coloca como "Cultura Educacional Comum" é

de vincular a globalizaçäo e os processos educacionais que são mediatizados pelo

curriculo, evidenciando como as forças supranacionais e o modelo ocidental de rnundo

vão modelar as necessidades das escolas. Ainda aponta instituiçôes, como o Banco

Mundial, o BIRD, o BID e as reguiadoras como a 0MG, ou ainda das agéncias culturais

corno a UNESCO corno locus que dão substancia a essa visão restritiva geopolitica social

de dizer o que ë rnelhor e corno conhecer. E irnportante, contudo, reconhecer também

1 corn Dale (2004, p.443) que "as variaçOes nacionais continuam fortes, que a cultura

rnundial está longe de ser homogénea e que a incorporação do rnodelo pode acontecer

nurn nivel merarnente ritual" hem como entender que em suas abordagens o econôrnico

é parte de urn tripe articulado corn a politica e a cultura. Ele aponta corn isso que pesquisas

podern ser interessantes nessa reiação da agenda globalmente situada a firn de que seja

feita a critica em politicas de carater cognitivista e "politicamente neutro"

consubstanciados no discurso de uma Cultura Educacional Mundial cornurn que se

S	 centram ern aspectos locals de "boas experiências de aprendizagem" (grifos meus) e nAo

articularn as demandas educaeionais aos contornos rnais arnplos da relaçao local-global.

Ao enveredar pelo discurso da autonomia na proposição curricular, penso ser

importante transitar pelas configuraçOes mais globais e globaiizantes do discurso que se

reporta as novas reconfiguraçOes sociais que envoivern o papel do Estado e, por seu tumo,

reafirmar a importância de uma visAo, pelo rnenos geral desse panorama, por entender o

•	 papel da educaçao püblica corno eixo importante da engrenagem democratica de governo.

Conforme Santiago e Batista Neto (2012, p.128), é perrnanente o diálogo das

propostas curriculares locais e globais seja renovando-se, arnpliando-se ou ainda

conferindo urn torn de continuidade e descontinuidade. "Bias são afetadas por diretrizes

norteadoras e reguladoras, de caráter global, a partir dos mUltiplos contextos de referencia

que as engendrarn, rnas elas, por seu turno, tarnbém afetarn as politicas globais". Assirn,

isso pode ser percebido:
.



...no uso que se faz dos dispositivos legais e dos docurnentos de politica
curricular e tarnbëm de outros ambitos educacionais, que orientam os
sistemas locais e as mudanças que neles ocorrern. A compreensào da
relaçao entre a globalidade e a localidade ajuda a entender os processos
pelos quais sâo tecidas as propostas curriculares, bern como ajuda a
explicar de que modo elas avançarn nos municipios brasileiros.

Ha uma aposta de Santiago e Neto (2012, p. 129) da qual concordo é de que os

projetos recepcionados pelas escolas municipais carregam também a possibilidade de

• serem ressignificados, bern corno de fortalecerern, em algumas realidades algumas

práticas educativas coletivas. Assim, o fluxo não acontece em urna Unica direçAo e corn

isso "e possivel afirmar que a possibilidade de avanço do discurso e das praticas locais

será, tanto mais forte se realizado por meio de práticas coletivas. Nesse caso, a escola e

suas equipes educativas ganham centralidade na rnaterializaçAo das propostas

municipais", mas é preciso reconhecer que isso acontece, a partir de desafios e tensOes

que sobrecarregam o cotidiano das escolas.

A agenda educacional local é internacionalizada e é nessa configuração transitiva

local-global que podemos captar o quanto do movimento mais amplo se impôe no fazer

curricular, mesrno que, de forrna inconsciente, pelas professoras. Assim, ao admitir uma

agenda neoliberal da globalizaçao em termos educacionais que impOe determinadas

polIticas de financiamento, avaliaçAo, padroes curriculares e forrnaçao docente é nos

colocar na posiçAo também de avaliadores profissionais e vinculados a uma instituiçAo

social charnada escola.

As respostas locais sobre esses fenomenos politicos sociais são importantes para.

I 0 entender e defender a educaçAo püblica contra as varias investidas do mercado no sentido

de regular as trocas educacionais, bern corno outras polIticas que buscam reduzir o

financiamento estatal, ernoldurando rnuitas vezes o lugar da educação corn matéria prima

do setor ernpresarial.

A educação debatida, a partir do fenômeno da globalizaçao precisa ser circunscrita

em termos operacionais econômicos e politicos, a fim de que nAo se naturalize um

discurso do global numa perspectiva homogeneizante ou ate mesmo inocente no sentido

de acreditar que o fenômeno 6 uma ação do tempo e do vento, uma agenda fantasma, ou

quem sabe, urn processo sem açAo politica e ideologica de sujeitos de came e osso.

A partir das analises de Dale (2011), existe concordancia relativamente ampliada

de que 6 urn processo histOrico, envolvendo o desenvolvirnento desigual e a

transforrnaçao parcial e contingente das estruturas, prãticas e relaçOes sociais, politicas,

econôrnicas e culturais. Nessa direção, percebe-se que a globalizaçao ocorre dentro e além
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das fronteiras nacionais. São rnudanças que reorientam a politica educacional corn énfase

na competitividade econOrnica global, o discurso da aprendizagern por toda a vida,

inclusao dos "diferentes", corn novas estruturas de governança ern que a eficiência e

auditabilidade sobre os recursos e os sujeitos. Para Dale (2011), se desenha uma rnudança

de urn sisterna educacional corn predorninância nacional para urna organizacão rnais

pulverizada, fragrnentada o que gera novos desafios quanto a pensar a produção e a

distribuiçAo do conhecirnento, tanto quanto garantir o acesso e a perrnanência dos sujeitos

nos espacos educativos.

0 discurso do global na educaçäo tarnbérn gera incertezas e conflitos na forma

como muitas vezes a força do global se apresenta ao local. 0 que é pertinente destacar

nesse processo discursivo é que, não concordo corn a direçAo hornogeneizadora do global

que tenta elirninar as diferenças ou, para usar uma expressão freireana, deixa "enevoado"

o sentido das politicas rnais globais sobre o local. Considero irnportante questionar o

trânsito do global, sobretudo, quando é configurado ern algurnas polfticas curriculares no

• sentido de reforçar que o que tInharnos e sabiarnos não serve mais aos novos contomos

socioculturais. Nesse rnovimento, considero irnportante "relativizar", no entanto não e

demais lembrar o que foi colocado por Santos (2010, p. 18) que se tornou urn mantra nos

discursos sociais de que, "ternos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza;

ternos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza".

Dentre as novidades da globalizaçäo cabe a nos, educadores lançarrnos algurnas

questOes sobre a nossa força "local", sobre o imperativo global que aparece corno urn

fenôrneno de dirnensOes planetarias. Como urn fenôrneno ocorre sob o cornando de urna

ünica força militar e uma macro tendéncia econôrnica e ideolOgica? 0 que é finaJrnente o

discurso global que se irnpOe na educaçào local? Como a escola e o professor

recepcionam on tentam configurar urna pratica "glocal".

Assim, além de reiterar a irnportância do objeto da pesquisa, que são as

conflguracOes locais da autonornia, reafirmo a irnportãncia dos movirnentos sociais e a

rnilitância dos intelectuais crfticos no processo de cornpreensAo dos (inter)discursos que

justificarn urna boa educaçao para sua naçäo. Conforrne Dale (2008, p.1 8), o curriculo

tern se tornado urn componente crucial da escolarização, ern firnção de ser analisado corno

meio pelo qual os "Estados-naçOes conseguem ajustar seus sisternas educacionais para

atender as dernandas e preferéncias ern constante rnudança.

0 currIculo tern sido o principal rnecanisrno de "substancializaçào" de polIticas,

no entanto adverte Dale (2008) que o Estado no contexto de globalizaçAo neoliberal näo
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o instituiçAo e forma de governo exciusiva, pois está nesse conjunto de governaçAo

"nacional", o "rnercado e a cornunidade, a esfera transnacional e a subnacional". Nesse

interim, ternos forças sociais no contexto de globalizaçao vAo operar

"supranacionalmente e transnacionalrnente, ao invOs de internacionalmente, para anular,

desmantelar on passar por cima das barreiras nacionais, enquanto reconstrói as relaçOes

entre naçOes". Nesse sentido, para Dale (2008, p.19):

Ontologicarnente, a globalizacao neoliberal pode ser vista corno urn
conjunto de arranjos politicos e econôinicos para a organizaço da
economia global, impulsionada mais pela necessidade de manter o
sisterna capitalists a do qua por quaisquer valores. A adesao aos seus
princfpios se da pela influência politica a econômica a pela percepçâo
dos próprios interesses. Nenhum Estado-naçao, nem rnesrno os Estados
Unidos ou a China, ë capaz de controlar ou dirigir a economia global
neste momento, e isso tern duas consequências importantes para nossa
compreensão da globalizaçao a do curriculo.

A autonornia que vai constituir os discursos no contexto das politicas educacionais

em ârnbito global corno se ye, tern urna "ordern". No contexto da economia global

instituiçOes intemacionais tern urn efeito importante na reconfiguração dos currfculos

Globais-locais. 0 interesse global, conforme apresentou Dale (2008), está bern

representados para esse Em: (08, FOrum Econômico Mundial, Organizacao para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, Banco Mundial, Organização

Mundial do CornOrcio-OMC, organizaçOes regionais corno a União EuropOia-UE e o

Acordo de Livre ComOrcio da America do Norte-NAFTA). E na constituição discursiva

contraditória que "os Estados-naçOes, voluntariamente, cedern parte de seu poder

nacional no interesse do controle coletivo da economia global em prol de seus interesses

conjuntos". Ao que parece, são os espaços territoriais rnais ricos que acabam sendo os

agentes corn rnaior força no processo de globalizacao.

Apesar dos Estados se ancorarern ern urn discurso de que estAo em busca de

soluçOes para seus problernas educacionais, tais organizaçOes internacionais acabarn

oferecendo urn receituario de corno podern ser enfrentados e quais são as dernandas rnais

urgentes a serem trabalhadas nesse campo. Se autonomia entendida neste estudo se dá ern

urn processo de relação social, corno está a autonornia do Estado brasileiro em (re)definir

sims politicas a partir dos seus problemas? E importante reconhecer, no atual contexto de

análise das polIticas educacionais e decisoes curriculares, que esses contornos são

desenhados por agéncias internacionais que colocarn a educaçao parte do setor mais

arnplo de serviços no arnbito de urna econornia de conhecimento global (ROBERTSON;

DALE, 2011).
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Os organismos internacionais são diflisores de soluçOes genéricas no ârnbito

curricular, mas o que é mais irnportante destacar neste estudo, talvez seja a restrição

quanto ao alcance do olhar sobre o local, pois tais politicas de alcance internacional

acabam por reforçar esquernas de legitirnaçAo de modos de set e fazer pouco contestados

e bern assirnilados no contexto da prática.

Assim, reafirmo a constatação de Dale (2008) de que "não podernos compreender

o que acontece no nivel da prática sern ter urna ideia do que acontece no nivel da polItica,

- e nAo significa essencialmente que nOs não podemos compreender o que acontece no nivel

da politica sem entcnder o que se passa no nivel da econornia polItica". Nao tenho a

intençAo de acentuar ou reforçar esse panorama global de forma deterministica de cirna

Para baixo, por compreender que tarnbém que "o nIvel da prãtica define lirnites Para o

que é possivel no nfvel da politica". Nessa direção, seräo contextualizados alguns pactos

sociais no contexto de reformas politicas que podem ajudar a pensar mellior as

(re)significaçOes da autonomia sob o discurso da descentralizaçâo.

3.2 - Reestrnturaçäo Produtiva e GestAo Social: centralizaçAo e
descentralizaçao

A investigaçäo de urn terna corno autonornia, centralizado nas reformas

neoliberais, conduz a contextualizaçao do "pacto social", do qual ernergirarn o Estado e

• a escola, enquanto instituiçOes püblicas. Historicamente, a relação entre ambos decorre

da rncdiaçao estabelecida entre politica econôrnica e politica social e suas respectivas

formas de administraçAo.

Dc acordo corn Popkewitz, parte de importantes transformaçOes e rupturas que

ocorrem, a nivel nacional e internacional contextual izadas como reforrnas declararn,

simbolicamente, o papel do capitalismo global no destino nacional, urn espiritualismo e

nacionalismo renovado e urna dernocracia liberal da maneira corno eta é definida no clima

sociopolItico. (POPKEWITZ, 1997, p. 144)

PolItica econômica e politica social, segundo Vieira (1992, p. 15), vincularn-se a

"acurnulaçao do capital". Por "acurnulaçao", o autor entende a "concentração" e a

"transferéncia da propriedade dos titulos representativos de riqueza". A partir deste

entendirnento, identifica corno caracterIstica das várias revoluçOes industriais "a
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passagem de uma sociedade de pequenos proprietários para uma sociedade distinguida

por vasto exército de proletários".

0 Estado, assim como as relaçOes entre o püblico e o privado, configura-se

conforme as diferentes fases de realizaçâo do capitalismo. No capitalismo concorrencial9,

o Estado nào interfere nas relaçOes econômicas. No capitalismo industrial, o Estado,

sobretudo através da legislaçAo, regula a "organizacäo da economia" e chama "Para si a

• prestaçäo dos serviços sociais tidos como fundamentais para a nova forma de existéncia"

(VIEIRA, 1992, p. 17). Na atual fase do capitalismo financeiro, o Estado é induzido a

liberaçAo da economia, cuja regulaçäo deve realizar-se no mercado, e ao fortalecimento

do espaço do privado.

A crise financeira ocorrida em 2008 pOe algumas questOes interessantes para

serem pensadas na esfera educacional. As instituiçOes mais baseadas no mercado

precisaram pedir ajuda ao Estado. Corn os efeitos da erise na atualidade seria possivel

afirmar que o modelo capitalista está em declInio? On ela é mais urna crise cIclica do

sistema, resultado das contradiçOes do modo de produçao capitalista? Para Beinstein

(2009), entrarnos na "fase senil" do capitalismo, näo haveria uma crise ciclica, mas uma

fase final do ciclo capitalista. Vive-se urn intenso periodo de incertezas, mas reserva-se

aqui a pensar mais sobre a forma camaleonica de adequaçäo dos sistemas, como ocorreu

em outras crises históricas.

Para Santos (2010) ,é precipitado pensar no firn do capitalisrno agora, pois não se

reduz apenas a um modo de produçao, mas urn "modo de civilizaçâo". A luta nAo se reduz

mais a perspectiva reducionista de urn novo modo de produçao econôrnica, pois "temos

hábitos que näo se imagina que possam existir fora da sociedade capitalista".

Em traballios mais recentes, Bauman (2010, p.30) entende que, nessa "fase

liquida" da modernidade o Estado é capitalista, quando garante a disponibilidade continua

de crédito e a habilitaçAo continua dos consumidores Para obté-lo. Paz, ainda, uma

interessante aná!ise das relaçOes entre Estado e mercado, a partir do dito popular:

"Quando dois elefantes brigam, quem paga o pato é a grarna", mas lembra que a ditadura

dos dois elefantes nAo pode ser entendida como principal oposiçào ou dilerna da sociedade

Essa fase denominada de capitalismo concorrencial (on liberal) ocorreu nos seculos XVIII e XIX. Predominava a
doutrina de Adam Smith (1723 . 1790) tendo como principio a livre concorréncia do mercado, baseado na lei da oferta
e da procura. Corn isso acreditava que o mercado atingiria urn equillbrio natural, levando a humanidade a condiçao
ideal.(Ver discusso mais detalhada em Duarte, Teoria crftica do ind4stria cultural Bela Horizonte. UFMG, 2003)
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contemporânea. A luta entre des ocorre ocasionalmente e a relação cornum tern side de

"simbiose". Lembra corn isso que "é fácil tomar as aparéncias por realidade e as

declaraçOes por medidas concretas".

Assirn, essa é uma luta per urna nova hegernonia, uma nova cultura. A ü!tirna

crise financeira rnostrou sua capacidade de folego, apesar do ünico princIpio ser o lucro

e carregar em sua essência o caráter antidernocrãtico. A democracia é tolerada, enquanto

èla for irrelevante para a protecão dos seus interesses. Nessa perspectiva, para Santos

(2010), ternos que continuar a lutar, rnas sabendo que esse é urn sisterna que tern urna

"capacidade historica de se renovar".

Nesse interim, a politica social, segundo Vieira (1992, 19), resulta da relação

conflituosa entre trabaiho e capital. Originada nos movirnentos populares do século XIX,

transforma-se em "estratégia governarnental de intervençAo nas relaçOes sociais".

Corn suas raizes no mundo da produção, a politica social nAo pode "ser

compreendida por si mesrna". A sua planificacAo e os docurnentos de cada area especIfica -

I Educaçào, Habitação Popular, CondiçOes de Trabaiho, Lazer, SaUde Pñblica, Previdéncia

Social e ate a Assisténcia Social - "não se colocarn como totalidades absolutas" (VIEIRA,

1992, p. 22). Assim, nAo são "totalidades absolutas", em relaçäo a politica econôrnica, nern

"absolutas" enquanto esferas especIficas, per exernplo, as politicas: educacional,

habitacional, previdenciária e assistencial.

Da relação entre politica econômica e politica social decorre a administraçAo das

I 6 instituiçOes sociais e das organizaçOes ernpresariais. Paro (1986, p. 18-19) define a

administraçäo, em sentido arnplo, corno "a utilização de recursos para a realizaçAo de fins

determinados". Nesse entendimento, a função adrninistrativa, mais do que necessária, é

imprescindivel a atividade hurnana.

Na realizaçao das suas atividades, o homem estabelece relaçOes corn a natureza

e corn os outros homens, através do trabalho. Quando transforrna a natureza corn a

I 0 finalidade de usufruir dos bens produzidos, a racionalidade adrninistrativa se exerce sob

a forma de "cooperaçAo". Quando o faz para aurnentar os lucros advindos da produçao, a

racionalidade se exerce sob a forma de "controle do trabalho" e se transforma ern

"geréncia" (PARO, 1986, p.23-24).

Ernbora essas abordagens caracterizern formas diferenciadas de adrninistração,

A medida que a esfera privada se amplia e suplanta a esfera pUblica, transfere a sua

0
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geréncia especifica para as instituiçOes sociais. Na atualidade, os princIpios da

"flexibilidade" toyotista impOem-se ao Estado e orientam as reformas neoliberais da

educaçao.

Neste capftulo, tentaremos contextualizar a origem das instituiçOes sociais

(Estado e escola) e o discurso de regulaçAo gerencial incorporado pelas novas agendas

de controle politico-mundial. A prática escolar resulta da cultura produzida nas relaçOes

que se estabelecem no cotidiano institucional. Pot sua vez, as "apropriacöes e

objetivaçOes, individuais ou coletivas, contribuiräo para constituir a identidade de cada

escola ainda que nurna rede baja similaridade entre elas". (PARO, 1986, p.82)

0 entendimento de que ha temporalidades diferenciadas marcando os discursos

em questão, nos levou a um retorno ao passado, para uma meihor compreensão dos

aspectos que dinarnizam o novo pacto educativo, centrado em enunciados come,

flexibilidade, autonomia e descentralizaçäo. Estes enunciados, contextualizados na

conjuntura de reestruturaçäo produtiva, configuram a atual forma de gestAo social.

Historicamente, no processo de realizaçao do capitalismo, ha urna relaçao direta

entre politica econôrnica e politica social 1 ° (VIEIRA, 1992). Conforrne o estágio de

realizaçao do capitalismo e da relaçao estabelecida entre capital e trabalho, priorizani-se as

politicas econômicas on as politicas sociais e delas decorrem forrnas especificas de gestAo,

articuladas pelo Estado.

Partindo do princfpio que, qualquer forma de gestfto empresarial "realiza 0

controle do trabaiho", na perspectiva da acumulaçao capitalist; esta nAo se compatibiliza

corn a gestAo institucional (PARO, 1986, p. 81). A instituiçAo, na sua dinamica peculiar,

conforme referéncia anterior, concentra subjetividades configuradoras de culturas

diferenciadas e pode institucionalizar urna adrninistraçAo orientada para a transformaçAo

social.

No processo de realizaçao do capitalismo, a transferencia de forrnas de gestâo

da producäo para a gestao social tern sido marcante. Da gestão taylorista-fordista,

predorninante no século XX, foram incorporados, dentre outros aspectos, o parcelamento

do trabalho (separaçfto entre concepçäo e execuçao), a racionalidade burocrática (énfase

na geréncia baseada em normas, no controle dos resultados), "a geréncia corno forma de

controle do trabalho alheio" (PARO, 1986, p. 82). Da geréncia pOs-fordista, que se

a-c
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"° A politics social, segundo Vieira (1992, p. 19), é "compreendida conio a estrategia governmental de intervençâo
nas relaçoes socials" [ ... ].
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desenvolve a partir do final do seculo XX e se caracteriza pela "flexibilidade", vern sendo

AP	 incorporados, entre outros aspectos, a "descentralização" e a "autonomia".

Quando Popkewitz (1997) aborda o tema reformas educacionais como politica

de poder e conhecirnento mostra que a poiltica de descentralização foi o principal

instrumento utilizado nas reformas educacionais implantadas na contemporaneidade no

mundo e corn destaque especial a America Latina. Os objetivos sob o discurso da

mudança passarn "a redefinir as condiçOes sociais, de forma a possibilitar ao individuo a

demonstraço de atributos, habilidades on efeitos especificos considerados como os

resultados esperados dessa mudança planejada" (1997, p. 26).

Apesar de pesquisas no carnpo da politica econômica e social serem assertivas

no tocante a ideia que a descentralizaçào como desregularnentacào ern si nAo é capaz de

resolver problemas, o que justificam ainda na contemporaneidade modelos reformistas

no campo educacional, baseados na descentralizaçao? A descentralização incorpora os

pressupostos do individualismo na politica de organizacão social. Sea sociedade depende

da estipulaçao de contratos sociais, a organizaçäo social deve apoiar us processos pelos

quais os individuos tern a oportunidade de se engajarem em tomadas de decisão

adequadas. (POPKEWITZ, 1997, p. 164)

As formas de gestão social orientam-se por perspectivas diferenciadas:

hegernônica (manter a dorninaçäo capitalista) e contra-hegemônica (alianca dos

dominados para a construção de novo bloco historico) (PARO, 1986, p. 97). Urna e

•	 burocratica (baseada nas norrnas impessoais) e a outra, democratica (baseada

cooperacao).

A gestão ocupa urn rnecanisrno-chave nas reformas politicas da educação.

Conforme Ball (2001, p.108), nos ültirnos vinte anos, pelo menos, a gestAo tern sido urn

rnecanisrno utilizado, tanto na reforma politica, quanto na reengenharia cultural. A figura

do gestor e descrita por dc corno "herOi cultural do novo paradigrna". Essa nova forma

0 de gestâo vern desempenhando urn "papel crucial no desgaste dos regimes ético

proflssionais nas escolas" corn "substituiçao destes por regimes empresariais

competitivos". São as "novas pedagogias invisIveis da gestão", procurando reinventar

novos espaços, para a obtençao de urn major controle sobre o que está sendo

adrninistrado. Nesse sentido, o autor faz urna cornparacão entre as politicas pUblicas

desenvolvidas ern palses centrais e periféricos e, ao que parece, nos encaixarnos na

segunda caracterização:
a]
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Era onde o inglês é a lingua falada assistimos a movimentos em direço
a urna major uniformidade e determinaçäo central, o regresso das politicas
liberais do sdculo XIX e a abertura da educaçâo para Os que buscarn o lucro.
Nos estados do continente, assistimos a out movimento em direçao a uma
major devoluçao, autonornia institucional, a introduçao de urn novo paradigma
de gestao pUblica, do desenvolvimento de relaçOes de competitividade entre
provedores pUblicos e a proliferaçAo do privado, de provedores da educaçao
voltados para o lucro. (BALL, 2001, p.1 12).

0 Estado, em sua posição dicotômica, de planejador-regulador e

S descentralizador, enquadra-se nos pressupostos neoliberais, repassa a escola e aos

professores a responsabilidade moral de solucionar os problemas complexos da

sociedade. Ao mesmo tempo, veicula o diseurso de que as escolas e os seus sujeitos atuais

não respondem aos interesses do Estado e, muito menos, as expectativas da sociedade.

Na atual fase de reestruturaçAo produtiva, decorrente da incorporaçAo das

maquinas flexfveis a produçao com énfase no capital financeiro, a poiltica econômica

sobrepoe-se a politica social, sob a influência do ideário neoliberal. As realizaçOes

econômicas polarizam-se em conglomerados de produçào, que deslocam unidades

produtivas (descentralizacao) para polos dinâmicos de palses periféricos.

Os tradicionais organismos multilaterais, Fundo Monetário Internacional - FMI

e BM foram reorganizados, sobretudo para controle da divida dos paises periféricos. Ao

mesmo tempo em que reduzem a soberania do Estado-naçao, esses organismos investem

na transforrnaçao das instituiçOes sociais em organizaçOes competitivas.

A seguir, analisaremos a agenda politica do Banco Mundial que orienta osI.

	

	
ajustes estruturais do globalismo econômico e as novas formas de gerenciamento e

controle social, atravës da educaçao.

3.3 - 0 Banco Mundial e as possibilidades de mapeamento das Politicas
de Financiamento da Educaçao

I,	 A soluçao para a crise da divida resultante de empréstimos contraidos junto aos

bancos privados por paises periféricos foi gerenciada corn a participaçao de agendas

multilaterais, sobretudo do Banco Intemacional de Reconstruçao e Desenvolvimento,

mais conhecido como BIRD on Banco Mundial (BM) 1 ' 0 BM foi criado em 1944, na

0 BIRD - Banco Internacional DaTa a Reconstrucao e o Desenvolvirnento. Esta instituiçfto proporciona ernprëstimos
e assistência para o desenvolvimento a paises de rendas rnédias corn bons antecedentes de crédito. 0 poder de voto de
cada pais-mernbro está vinculado as sum subscriçoes de capital, que par sua vez estao baseadas no poder econômico

I.
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conferéncia de Bretton Woods. Inicialmente, o BIRD investia na reconstruçAo de paises

devastados pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Conforme Silva (2003, p. 286),

posteriormente essa agenda amplia as suas açOes Para a promocão do crescimento

econOrnico dos palses em desenvolvirnento da America Latina e da Africa.

0 Banco Mundial atua em parceria corn o FMI, na conduçAo dos ajustes

estruturais rumo ao globalismo econôrnico, orientando a reforma dos Estados-nação dos

referidos palses. Registre-se, ainda, o desempenho dessa agéncia na articulaçao

econômica entre esses paises, inclusive, no que tange a negociação da dfvida extenia e a

abertura comercial forçada pela globalização dos mercados (SILVA, 2003, p. 287).

Na década de 1990, a politica educacional elaborada pelo BM confirma as

diretrizes, postuladas desde a década de 1960, que, conforme Fonseca (1998, p. 38), são:

reduçao do papel do Estado, via controle do investirnento do setor pñblico e reforço do

setor privado; a realização de reformas administrativas; a estabilizaçAo fiscal e monetária;

Iip	
a redução do crédito interno e das barreiras do mercado

Através do discurso de "colaboraçao" e "cooperacão", o BIRD estabelece seus

critérios para a concessão de financiamentos e adquire poder para influenciar as agendas

setoriais dos referidos paises. Silva (2003, p.287) destaca:

Ao fixar urn corpo de representantes como seu grupo de trabaiho em
determinada regiao, o Banco mundial colhe diagnosticos de situaçOes
especfficas, divulgando-os corno modelos a serem seguidos. E mais, a sua
presença diana permite urna constante avaliaçao do devedor, no que se refene
ao pagamento do divida, monitoramento e fiscalizaçao quanto ao uso correto
dos recursos, além de pressioná-lo para adotar comportarnentos adequados aos
pnincipios do Banco, mas lesivos para o pals.

Para a autora (2003), a posse de diagnósticos locals perrnite, aos técnicos do

BIRD, a apropriacão de singularidades que, por sua vez, são generalizadas e assim

suprirnern a histOria e a cultura da populaçao local. Nas decisoes da politica

educacional do Brasil, a presença de representantes do Banco, além de exercer pressAo

sobre o governo, justifica a ajuda externa e a cooperacão técnica.

Em 1946, o Banco inicia relaçOes corn o governo brasileiro, no financiar urn

projeto para o ensino industrial da Escola Técnica de Curitiba, na gestAo de Enrico Gaspar

relativo de cada pals. 0 BIRD levanta grande parte dos seus fundos através da venda de titulos nos mercados
intemacionais de capital. Juntos, a BIRD e a AID formam a Banco Mundial.

I.
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Dutra. Na década de 70, o Banco se torna urna das mais relevantes fontes de

financiamento para o setor social. Corn a sua envergadura, o seu prestigio aumenta em

relaçAo a outras agéncias internacionais (SILVA, 2003, p.287).

Na década de 1990, de acordo corn Tones (2000, p.131-138), a reforma

educativa proposta pelo Banco Mundial para os sistemas püblicos de ensino

recomendava, entre outros, os aspectos seguintes:

•	 - Prioridade para a educaçAo basica (entendida como as oito
primeiras series do ensino fundamental);

- Enfase na descentralização e na autonomia das instituiçOes
escolares, responsabilizando-as pelos resultados;

- Convocacao aos pais e a comunidade em geral para uma major
participaço quanto a contribuiçao econômica nas questOes de
infra-estrutura e urn maior envolvimento na gestão escolar;

- Estimulo ao setor privado e aos organismos nAo governamentais,
como agentes ativos, no âmbito educational, na tomada de
decisoes e implementaflo de reformas;

- Redefiniflo do papel do Estado em relaçAo a educacAo (os
parámetros e prioridades da despesa püblica com a educacao sao

•	 progressivamente repassados as farnilias e as comunidades)

A cada intenção revelada pelo Banco Mundial, conforme Torres (2000,

p.138), corresponde urna proposta que subordina a educaçAo a racionalidade de

procedimentos econômicos.

Silva (2002, p. 66-67) caracteriza a concepçäo de educaçao adotada nos

documentos setoriais do BIRD como utilitarista e pragmática. Essa agenda, ao invés

de prestar ass istência técnica e cooperaçao financeira, coloca-se como "formuladora

de poifticas para a educaçao, induzindo setorialrnente, o ritmo e a direçao almejada e

subordinando-a a racionalidade dos procedimentos econômicos".

Os discursos sobre autonomia e descentralizaçao administrativa väo

ampliando espaços e conquistando adeptos, a medida que sào relacionados a

universalizaçao e a melhoria dos padroes de qualidade da educaçAo basica.

A estratégia acerca da descentralizaçao, na educaçAo básica, incide sobre a

participaçäo da comunidade no processo escolar e sobre a diversificaçao do ensino,

para adequá-lo as peculiaridades locais. No entanto, conforme Fonseca (1998), o

documento setorial do Banco sugere formas de incentivo a divisao dos custos do

ensino, ou seja, divisAo das obrigaçOes financeiras. E nesse sentido que a cornunidade

deve ser envolvida nos processos escolares.

0
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Para os dernais niveis de ensino, as estratégias sugeridas são incompativeis

corn o setor pUblico, como a cobrança de taxas escolares e a transf'erência gradativa

dos serviços educacionais para o setor privado.

A ingeréncia externa nas reformas educacionais do Brasil justificava-se pela

rnudança do enfoque de financiarnento que, segundo o discurso neoliberal, "não estava

criando responsabilidade e não estava fornecendo incentivos de forma a resolver os

• problernas de acesso, qualidade e equidade" (BANCO MUNDIAL, 2002, p.1).

Tradicionalmente, o financiarnento da educação "era urna cornbinaçäo de tendências

historicas e de acordos politicos negociados" (BANCO MTJNDIAL, 2002, p.1).

A partir desse contexto reformador nAo considero dernais lembrar que "a

reforma educacional não transrnite meramente inforrnaçOes cm novas práticas. Definida

corno parte das relaçOes sociais da escolarizaçAo, de acordo corn Popkewitz (1997, p.21),

a reforrna pode ser considerada como ponto estratégico no qual ocorre a "rnodernização

das instituiçOes", isso porque a escola é a instituiçAo primeira na constituição de valores

que vAo demarcando os caminhos que a sociedade poderá trilhar. No entanto, a

preocupação de Popkewitz, é que as reformas rnais conternporâneas estão calcadas ern

princIpios do individualismo liberal.

A partir da cornpreensfto de individualismo, Pokewitz (1997, p.170) indica ainda

que as reformas apontarn na edificaçäo do individualisrno possessivo, bern caracterizado

nos discursos docentes analisados nessa perspectiva de autonornia no mornento de

• proposição curricular. As reformas educacionais, corno se ye, nAo são necessariarnente

urn conjunto transformador de açOes progressistas, mas "objeto das relaçOes sociais" e

que se dão tambern dentro de urn movimento de correlação de forças. Nessas relaçOes

sociais, a princIpio sob a égide de urn discurso de democracia, surgern práticas que

acabam delimitando a participação. (POPKEWITZ, 1997, p. 259).

Na visAo de Popkewitz (1997), embora a sustentação teórica da descentralização

• esteja ancorada aos principios clássicos da dernocracia liberal, ha urn investirnento nas

reforrnas atuais que considerarn importante a ideia de participacAo individual, mas

acabarn posicionando, fazendo numa perspectiva técnica. Que outros discursos de

participação väo povoar o cenário educacional e particularmente a escola de educaçao

básica? Na anãlise do referido autor existe, para alérn do entendirnento de participação

cnquanto teoria liberal urn entendirnento de participacao corno elemento necessário para

o desenvolvimento dos processos politicos de gestAo e de espaço decisOrio na escola. 0
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problema ë que essa participação não se efetiva em torno das questOes da vida da escola,

ela incide muito mais na implementaçAo daquilo que está previamente decidido. Assim,

o que "ocorre e urna descentralizaçao da direçAo, enquanto, ao mesmo tempo, ha uma

centralizaçAo das estratégias e da epistemologia" (POPKEWITZ, 1997, p. 176). Amedida

que é reconhecida a importância da descentralizaçao na direção de tornar a escola um

espaco de atuação mais eficaz as exigéncias da nação, é supracitado an mesmo tempo o

individualismo possessivo e o raciocinio instrumental.

An fazer o trAnsito internacional das politicas educacionais preconizadas sob a

égide discursiva da descentralização e globalizacAo, foi possivej estabelecer relaçOes

importantes sobre o modus operandi e as feiçOes que vAo tomando autonomia no campo

de decisao curricular. Mesmo mergulhada nas práticas locais essas relaçOes são

importantes para entender os efeitos de açOes globais sobre as práticas pedagogicas no

sentido de assurnir ou reconfigurar as dimensoes da poiltica internacional como processo

construção de uma polItica do conhecimento que acaba sendo ensejada a partir dos temas
fb

-	 da reforma.

o proprio Popkewitz (2001), na obra: Lutando em defesa da alma - A politica

do ensino e a construção do professor vai referendar a necessidade de não enxergar a

pesquisa no campo da politica educacional apenas como prognóstico para entender "o

que deve ser feito para ajudar os 'outros", mas aponta como desaflo compreender o

conhecimento engendrado, a partir do discurso da reforma, justificando que, "urn dos

papéis dos intelectuais é questionar o dogma reinante sobre o significado intelectual dos

atores e as regras do progresso"(p.15).

A partir das análises que fazemos sobre os processos reformistas no campo

educacional, sob a égide da descentralizaçAo verifico e consubstancio as prerrogativas da

metodologia da tese em questão, quando reconhece a irnportância de datar, situar o

discurso no contexto das demandas politicas e socioculturais que engendram formas de

• construir o conhecimento e incorporam sistemas de regulaçAo e poder. Os processos de

feitura democrática na produção do curriculo corn "mais" autonomia requerem essa

leitura mais apurada e depurada dos condicionantes que estão por trás das famigeradas

receitas tdcnicas de como tornar a escola e o professor espaço e sujeito de participação

respectivamente.

Nesse percurso de analisar, mesmo que dc forma mais generalizada, o contexto

de reformas em ambito global 6 irnportante destacar na polItica de descentralizaçao como
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eixo de reforrnas mundiais e em especial na America Latina. 0 equivoco discursivo e por

1 sua vez, de prática social foi apresentar a descentralizaçAo como receituário mágico para

solucionar problemas da qualidade do ensino. 0 que os autores que Se debruçaram sobre

o terna cornpartilharn e que a descentralizaçAo apenas como desregulamentaçäo em si nAo

tern capacidade de edificar saberes e novas forrnas de gestao.

As reformas contemporaneas estào pautadas no individualismo liberal como

	

•	 adverte Popkewitz (1997). No contexto desta pesquisa, näo é demais reforçar essa

perspectiva que:

...considera as relaçOes pessoais e a subjetividade como fins em si; o
consurno ë urn objetivo em si mesmo. 0 entendirnento pelos individuos
do seu prOprio papel em urn sistema de produtividade e cultura ë rninado
e eles são deixados corn urn pequeno sentido de pertença ou de
compromisso para corn o bern geral. A fragrnentaçao e a auto obsessão,
que alimentarn o individualismo possessivo, então, destroern o sentido
de todo de cada pessoa e a sw relação corn esse todo (POPKEWJTZ,
1997, p. 170).

Assim, parece ser importante compreender o conceito de autonomia no contexto

de descentralizaçao como sentença discursiva que nâo produziu as melhorias que

apontava na qualidade do ensino. Como apontou os estudos de (ZIBAS, CARNOY,

CASTRO, 1997) que procuravam elucidar que a autonomia administmtiva, Imanceira e

pedagOgica da unidade escolar, idealizada pelos organismos internacionais tinha como

base o " pressuposto de que, corn tal nIvel de descentralizaçAo, se estabeleceria, nas

escolas püb!icas, urn cenário muito proximo âquele da iniciativa privada, em que

	

•	 objetivos próprios e recornpensas por produtividade representarn, em tese, o motor do

dinamismo do setor". (ZIBAS, 1997, p. 67).

Os processos de decisão que sao vitais na conflguracão de urn currIculo mais vivo

e de uma docéncia rnais autônoma e profissional no contexto reformador está tensionado

por urna "centralizaçào das estratégias e da episternologia". Como acredita Popkewitz

(1997, p.176) que argumenta sobre a ênfase dada a" flexibilidade, a individualidade e o

	

•	 pensamento crItico, rnas posicionados dentro da ecologia do raciocmnio instrumental e do

- individualismo possessivo". Nesse sentido "a discussao de padroes universaisjustapostos

contra a determinaçAo local de estratégias pressupOe definiçOes centralizadas", o que nos

move a querer entender rnelhor o sentido de mudança no contexto reformador.

Nessa perspectiva, na nova geréncia, os principios dernocraticos de igualdade de

oportunidades e participaçäo subordinam-se a lOgica da racionalidade econômica, para

traduzirem as mudanças impostas a edueaçAo. Assim, seth feito urn percurso, de modo

ip
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mais detaihado urn dos marcos estruturais das reformas na educaçAo que foi a Conferéncia

• de Jontiem, (1990) e suas implicaçôes para (re)configuracão da poiltica educacional no

Brasil, bern como os desdobramentos legais e em termos de Diretrizes Curriculares e

perspectivas corn o PNE - Piano Nacional de EducaçAo (2014-2024).

Ip

1•
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CAPITULO IV - AUTONOMIA NAS PRoPosIçOEs
POLfTICAS EDUCACIONAIS DO BRASIL:
fundamentacoes para as práticas Curriculares

"Estou convencido de que nao sO no Brasil, mas também na America
Latina, e impossivel atravessar a estrada do aprendizado da
democracia, de como f'azer democracia, sem confrontar basismo e
elitismo, expressOes vivas de nossas relaçôes autoritárias. E nOs
estamos ainda no processo de aprender como fazer democracia. E a
luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo".
(FREIRE, 1991, p.136)
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CAP! TULO IV - DISCURSOS DE AUTONOMIA NO CONTEXTO

	

S	 DAS POL!TICAS EDUCACIONAIS: fundamentaçoes para prâticas
curriculares

0 Estado Moderno, em sua formaçAo, assumiu um papel centralizador em termos

de administraçao e planejamento das politicas püblicas. Tat modeto, em seu processo

historico, foi sendo criticado quanto a eflciëncia e a eficacia. A defesa de sua

reorganizaçäo coloca no centro dos debates a ideia de descentralizaçao administrativa

poiltica e financeira, no intuito de garantir a qualidade de serviços.

Nos anos 90, no contexto das relaçOes internacionais desenvolvidas apOs o

Consenso de Washington em 198912 formou-se a ideia de que, o Estado, principahnente

nos paises periféricos, deveria focar sua atuaçäo nas relaçOes exteriores e na regu!ação

financeira negociadas logicarnente, de forma direta, corn organismos intemacionais. De

acordo corn Martins (2006, p. 29):

A reforma ins suas estruturas e aparato do flincionamento consolidou-se nos anos
90, por meio de urn processo do desregulamentacào na econornia, da privatizaçào
das empresas produtivas estatais, da abertura do mercados, da reforma dos sisternas
de previdéncia social, saüde e educaçao, descentralizando-se seus serviços, sob a
justificativa do otimizar seus recursos.

A força discursiva rnantém-se em tomb da descentralizaçfto dos sistemas de

ensino, utilizando parâmetros de eficiëncia, eficácia, exceléncia e competitividade,

oriundos da racionalidade econômica. A ënfase no planejamento e na avatiaçAo para

controle de resultados da escola, em toda sua multiplicidade, justificaria tal

	

-	 empreendimento.

Esse processo de exaltaçao a descentra!izaçâo está significado nas politicas

oficiais corno major concesso de autonornia ao espaco escolar. Sobre a escota recai a

grande responsabilidade de reconstruir urn novo percurso para o ensino com vistas a

atender as novas demandas sociais.

No entanto, a autonornia, sob os princIpios da eficiência e eficácia, deve ser

entendida a partir do contexto social. Conforrne Martins (2006, pL30), a cornpreensäo do

2 o termo Consenso de Washington foi criado pelo econornista John Williamson em 12. Ele escreveu uma lista de
recomendaçôes aos palses dispostos a reformar suas economias. E considerado urna especie do receituario neoliberal
para os palses ernergentes na decada de 90 que pressupunha que urn grupo de medidas a serem tomadas no campo da
ec000rnia cram flhidas para o crescimento de todos os palses. Após algumas contestaçOes e alguns fracassos na
implementaçao dessas politicas, tal "Consenso" começou a 5cr questionado.

6
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processo de autonomia permite que avaliemos a distância e a tensao existentes entre lutas

que consideramos autônomas e as instituiçOes sociais que tern como função garantir a

reprodução das relaçOes de producão, pois "suas possibilidades e os limites para seu

exercicio sâo dados no conjunto de fatores subjetivos". Neste entendirnento, a autonornia

so pode ser definida, portanto, como relaçAo e prática social.

Discursos acerca da descentralizaçAo e da autonornia, originárias na producao,

• permeiam todos os niveis da gestao educacional. No Brasil, o Ministério da EducaçAo

(MEC) assumiu a descentralizaçao, como base da gestho educacional, sob a

discursividade de aproximar os governos locais das necessidades reais da escola, a partir

das regulaçOes impostas pela agenda de financiamento da educaçAo, prornovidas por

agendas multilaterais, como visto no capftulo anterior.

4.1 A Conferência de Jontiem e a RegulaçAo Educacional
0

A partir do realinhamento do Estado brasileiro pelas reformas neoliberais,

sisternatizadas no Consenso de Washington, o BM assurniu posição expressiva no

financiamento da educaçào basica. Esta nova posiçäo teve corno marco a Conferéncia

Mundial sobre EducaçAo para Todos, realizada na Tailandia (1990), sob a Coordenaçäo

dessa agenda, corn participaçao do Programa das NaçOes Unidas para o Desenvolvimento

- PNUD, United Nations Children's Fund (Fundo das NaçOes Unidas para a Inrancia) -

UNICEF, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizaçäo

das NaçOes Unidas para a Educaçäo, a Ciência e a Cultura) - UNESCO.

A magnitude do evento foi evidenciada pela inclusao de 155 naçOes e 150

entidades nAo-governarnentais. A despeito da massiva presença mundial e da participaçfto

de importantes organismos internacionais, o Banco tomou-se o principal expoente da

Conferéncia, além de colocar-se como coordenador da cooperaçAo técnica internacional

A educaçAo (FONSECA, 1998).

Segundo Gadotti (2000), a ideia de uma Conferéncia Mundial de EducaçAo

surgiu em 1985, quando a UNESCO, em sua 23' reuniäo, destacava o quadro alarmante

do analfabetismo no mundo. Esse problema, conduzido a Jontiem, traduziu-se nos dois

grandes compromissos: reduçAo das taxas de analfabetisrno e envolvirnento da sociedade

na causa da educaçäo.
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0 debate em tomo da educaçao de qualidade para todos, durante cinco dias, em

marco de 1990, mobilizou os/as participantes para a aprovação dos dois textos mais

importantes da Conferéncia: Declaraçäo Mundial de EducaçAo para Todos e Piano de

Açao.O compromisso expilcito dos palses, que participaram do evento, inclusive o Brasil,

corn a nova agenda do Banco Mundiai, confirma-se com a elaboraçao do Piano Decenal

de Educaçào (19932003)I3. Esse documento, an mesmo tempo em que consolida os

acordos de fmanciamento, define a agenda de atuaçAo do BM, na educaçao nacional.

Através de dois projetos de financiamento - Nordeste e Fundescoia - o BM

financia a "década da educaçAo", correspondente ao Piano Decenai, e estabelece as metas

operacionais da poiltica educaeionai.

0 proj eto Nordeste tinha como objetivo "meihorar a quaiidade do ensino, reduzir

a repetência e a evasão educacional, elevar o rendimento dos alunos e implantar novos

padroes para a gestfto educacionai na regiAo" (BRASIL; BIRD. 1997, p. 2). Esse projeto

foi operacionalizado, através de subprojetos: nacional e estaduais. 0 subprojeto nacional

visava a elaboraçAo de um curricuio nacional para a educaçào basica (Parâmetros

Curriculares), implantaçao do sistema de avaliaçAo nacional (Sisteina de Avaliaçdo da

Educaçao Básica - SAEB, Exaine Nacional do Ensino Medio - ENEM e AvaliaçAo dos

cursos de graduaçäo - Proväo), produçao de programas educativos, desenvolvimento de

cursos para a tituiaçao de professores, entre outras metas (BRASIL, 1997, p. 2). Os

subprojetos estaduais foram organizados em torno de cinco componentes basicos: gestAo

educacional, inovaçôes pedagogicas, capacitaçao de recursos humanos e instaiaçOes

escolares (BRASIL, 1997, p. 4).

0 projeto Fundescoia, caracterizado como segunda etapa do acordo tinha como

objetivo "meihorar a atuaçäo do Ensino Fundamental e amphar o acesso e a permanência

das criançás nas escolas püblicas das regiOes Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 0

Fundescola inseriu os seguintes Programas/Projetos: Programa de FormaçAo de

Professores em Exercicio (PROFORMAcA0), Projeto de Meihoria da Escola, Projeto

de Adequaçào do Prédio Escoiar, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa

de Informatizaçào, Projeto Espaço Educativo (FUINDESCOLA, 2008, p. 2).

13 o Piano Decenai de Educaçào Para Todos foi apresentado em duas versôes: a prirneira consta de urn diagnOstico
sobre a educaçao fundamental corn algumas estratégias pam sua universalizaço, como também, para erradicaçao do
analfabetisrno no Brasil. A segunda consta rnais de formas de execuçAo das diretrizesja elaboradas.
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No espaco escoiar, a descentralizaçäo e a autonomia seriam confirmadas,

• sob retudo, pelo Piano Dinheiro Direto na Escoia (PDDE) e Piano de Desenvoivimento da

Escoia (PDE)' 4 . 0 PDDE foi criado em 1995, peio governo federal, corn o objetivo de

transferir recursos diretos pan os estabelecimentos pUbhcos, estaduais e municipais, de

Ensino Fundamental e destinava-se ao "atendimento de necessidades irnediatas de

rnanutençao e de ptojetos de iniciativa da unidade escolar, de modo a fortaiecer sua

autonornia" (FTJNDESCOLA, 2008).

A sisternática operacionai do PDDE (2008, p.1 1) considera que a "comunidade

possui urn conhecirnento sobre as reais necessidades da escoia, sendo, portanto, a mais

indicada para escoiher a meihor forma de aplicar e fiscalizar os recursos". Ao mesmo

tempo, define que a utiiizaçao dos recursos deve inserir-se nas modandades seguintes:

Manutençäo e conservaçAo do prédio escolar; aquisiçAo de material necessãrio
no flincionamento da escola; aquisiçao de material escolar, didatico e
pedagOgico; aquisição de fitas de video para a TV Escola; capacitaçAo e
aperfeiçoamento de profissionais da educaçao; avaliaçao de aprendizagem;
implementaçAo de projeto politico-pedagogico; e desenvolvimento de
atividades educacionais diversas" (FUNDESCOLA, 2008, p. 1)

0 Piano de Desenvolvirnento da Escola (PDE) é considerado o "referenciai

major da unidade escolar. Nele, estäo contidos o conjunto (sic) das açOes da escola,

inciuindo o projeto poiftico-pedagógico e o cálcuio dos recursos financeiros necessarios

ao desenvoivimento do piano" (PDE, 2008, p. i). Para a sua eiaboraçäo, está prevista "a

participaçäo dos diversos profissionais da escola", sendo esta "definida pela sua direçAo".
S

0 PDE, conforme o discurso oficiai (2008, p. 1), "é a trajetOria que a escoia, corn

seus rnecanismos de participaçào e envolvimento, traça para Si mesma, tendo por base a

avaliaçAo do aprendizado de sua identidade". Neste entendirnento, os fundamentos do

plano defmem-se pelas finaiidades da escoia, avaiiaçAo do aprendizado dos aiunos,

expectativas e consenso da cornunidade escoiar. Ainda segundo tai documento "é uma

das formas de a escoia exercer sua autonornia" e, tambérn, "é o instrurnento que credencia

todas as demandas da escola referentes a sua gestäo pedagOgica, aos seus recursos

humatios, a sua infra-estrutura e aos seus recursos rnateriais"

0 docurnento oficial prevé que o PDE (2008, p. 01) deveria ser elaborado por

urn periodo de cinco anos e aprovado pelo coiegiado escoiar, definindo a situaçAo ern que

14 Ha uma descriçao detaihada destes programas coordenados e registrados legalmente pelo FNDE no portal do MEC.
Ver http://www.thndescola.org.br .
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a escola deseja estar ao final do quinquênio, "em termos de eficiéncia e rendimento dos

'I alunos, do processo de ensino-aprendizagem a ser utilizado, das melhorias a serem

introduzidas na infra-estrutura, dos serviços de apoio aos alunos e dos processos

administrativos e financeiros".

0 PDE é considerado relevante, ao possibilitar a "consolidaçAo dos diversos

PDEs por delegacias regionais de ensino e regiOes socioeconômicas dos Estados e

constituir a principal base do planejamento estratégico plurianual e do orçamento do

programa anual das secretarias de educaçAo" (2008, p. 01).

Se o planejamento estratégico, formalizado através do PDDE e do PDE, tern

como metas a descentralizaçao e a autonomia, as orientaçOes para o ftmcionamento desses

instrumentos técnicos, suscitam alguns questionamentos. Como definir a autonomia da

escola, quanto ao estabelecimento das suas prioridades, se as rnodalidades de aplicaçAo

dos recursos estäo pré-fixadas? Como caracterizar a participacAo dos profissionais da

escola, quanto a elaboraçao do PDE, se essa participaçAo é "definida pelo diretor"? Como

compatibilizar a "gestAo dernocrática", estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da

Educaçao Nacional (Lei 9.394/96, inciso VIII, art.3°; BRASIL, 1996), e o planejarnento

estratégico, regulado pelo Banco Mundial?

0 planejamento estratégico é uma ferramenta técnica utilizada no processo de

gerenciamento das empresas. Consiste na "destinaçao de recursos avaliados visando

atingir determinados objetivos a curto, médio e longo prazos, num ambiente altamente

competitivo e dinâmico" (MIRANDA FILHO, 2008, p. 1). A sua elaboraçao requer "a

participaçAo das lideranças e urna visao generalizada da empresa em relaçao aos

ambientes em que atua" (MIRANDA FILHO, 2008, p. 1).

Enquanto as modalidades de gestão (financeira e pedagógica) empreendidas

pOem sob questionamentos a deseentralizaçao e a autonomia decantadas no discurso

oficial, outros questionamentos poderao advir da formaçAo de docentes promovida

através dos Parâmetros em Ação e dos Referenciais Curriculares Nacionais. Esses

documentos foram elaborados pelo MEC, "com a ftinçAo de subsidiar as Secretarias de

Educaçao" na implantaçAo da "Rede Nacional de Formadores", como meta prioritária do

Fundescola (Brasil, 2000, p. 19).

0 Fundescola caracteriza-se como "açäo estratégica", destinada a incidir sobre

dois aspectos das politicas educacionais: "revisão do trabalho de formaçAo de
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professores", atravOs das metodologias utilizadas, e organizaçäo "dos sistemas", através

•	 da convergéncia de diferentes projetos desenvolvidos pelo MEC. Nesta perspectiva,

Parâmetros em Açäo deveriam ser pensados:

como uma proposta abrangente que articule as diferentes prograrnas do
MEC que estäo em andamento nas Secretarias e que dizem respeito direta on
indiretamente a formaçao de professores e a proposta pedagOgica [ ... ] Assim,
todos os programas, mais especificarnente, a TV Escola, Escola Ativa, PDDE,
Proformaçao, Prograrna Nacional do Livro do Didático - PNLD, guardando
suas especificidades, integram-se as atividades do 'PCN em Açao e da Rude
Nacional de Formadores (BRASIL, 2000, p 22).

Os Parâmetros em AçAo tinham como meta causar impactos no sisterna

educacional, nurn prazo estimado de dois anos, através dos seguintes objetivos:

Formar urna equipe de formadores nas redes de ensino que possarn articular as
açOes de formaçao junto as escolas; Formar lideranças tecnico-pedagogicas
corn capacidade para articular as redes de casino de maneira a subsidiar
politicas de forrnaçao inicial e continuada que incidam sabre a cultura de
desenvolvimento profissional; Instituir espaços e horãrios de trabaiho coletivo
nas escolas e nas Secretarias destinadas a discussao, planejamento e avaliaçâo
das açOes educacionais, assim coma as opçOes e decisoes pedagOgicas; Criar
urna cultura de desenvolvimento profissional permanente no dia-a-dia dos
educadores cont novas metodologias e condiçOes de trabaiho; Oferecer
condiçoes de desenvolvimento de competéncias profissionais dos professores
para que estes possarn realizar a tarefa de educar segundo as atuais dernandas
sociais: Subsidiar Secretarias na definiçao de prioridades qua contribuarn para
alterar significativarnente a qualidade das aprendizagens dos alunos (BRASIL,
2000,1-2).

Ao que parece, os objetivos estabelecidos nos Parâmetros em AçAo

compatibilizam-se mais corn o planejamento empresarial de uma organizaçAo do que corn

o planejamento dernocrático de urna instituiçAo escolar. Enquanto aquele investe na

"sensibilizaçAo das lideranças" para o estabelecimento de prioridades e controle dos

resultados, este iriveste num principio educativ•o capaz de mobilizar os segmentos

escolares em torno do compromisso social da educaçAo.

Chaul (1999) adverte que, precisamos entender a diferença entre práticas sociais

de uma instituiçAo e de uma organizaçâo. Noma organizaçAo, as processos costurnam

estar balizados pelas ideias de "eficácia e sucesso", corn isso "nao Ihe compete questionar

sua própria existéncia, sua funçAo, seu lugar no interior da luta de classes".

Diferenternente, a instituiçäo social "aspira a universalidade, percebe-se inserida na

divisao social e politica e busca responder as contradiçOes impostas pela divisao social".

Reflexoes desse tipo, imediatarnente, nosremetem a identificaçao do contexto

no qual as polfticas püblicas educacionais são definidas e as concepçOes que as
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identificam como organizacOes. Chaul (1999) refere-se a atual forma de desenvolvimento

do capitalismo que se caracteriza, essencialmente, pela "fragrnentaço de todas as esferas

da vida social, partindo da fragmentação da producAo, da dispersào espacial e temporal

do trabaiho, da destruiçAo dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as lutas

de classes". Corn isso, a sociedade caminha em direç&o a particularizacAo de organizaçOes

e se assenta numa constante instabilidade.

Nas propostas que permeiarn o cenário educacional das ñltirnas décadas, parece

haver urna sinalizaçAo muito forte, corn vistas a estruturaçao de organizaçOes püblicas, e

nao na rnanutençäo da identidade das instituiçOes.

0 Plano Decenal de EducaçAo Para Todos (1993) reafirma as metas da reforma

educacional, definidas na Conferência Mundial de Educaçao Pan todos (1990),

conforme revela o discurso do Ministro da Educaço da época Murilo Hingel: "despertar

a consciéncia nacional para a gravidade dos desafios", para "parcerias indispensáveis" ao

alcance dos objetivos estabelecidos.

4.2 - 0 Plano Decenal e a Gerência Estratégica da Educaçäo

Nessa conjuntura de reformas e de novo modelo de gestfto, o Piano Decenal

de Educaçao propOe a universaiizaço da EducaçAo Básica, corno prioridade,

associada a valorizaçAo do rnagistério, desse nIvel de educaçào. Para o sucesso do

Piano (1993), foi previsto de um novo padrão de gestão educacional por meio de um

reordenamento que garantisse a escola a "irnportancia estratégica" que lhe era devida.

0 fortalecirnento da gestão e a ampliaçäo da autonomia foram destacados como

"direçäo prioritária" da polItica educacional.

Conforme o PDE (1993, p.23), os problemas relacionados a gesto em todos

os niveis decisOrios do sistema educacional irnpediam a continuidade e a integração

•	
estratégica das açOes, e a descentralizaçäo se justificaria nos termos seguintes:

A centralizaço burocratica nas três instâncias de governo - federal, estadual
e municipal - impediu o surgimento do uma escola corn identidade e
compromisso publico do desempenho. Em decorrência, a instituiço escolar
caracterizou-se pela falta do autonomia didática e financeira e pela falta do
participaçAo da comunidade. Esses fatores constituem obstaculo para a
construçao e a execuço do um projeto polftico-pedagOgico elaborado a partir
das necessidades basicas de aprendizagem dos seus alunos.
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S Esse discurso criticava, tambérn, a faita de autonornia da escola e de

participacão da cornunidade na "construçAo" e "execuçào" do projeto polItico-

pedagogico. Nesse diagnOstico, ficarn excluida a fonnaçfto e a vaiorizaçAo do

rnagistério, corno se essas, näo fossem também, imprescindiveis a construçAo da

identidade da escola.

• 0 PDE (1993, p. 38) ressaitava a necessidade de urna ampia redefiniçao das

funçOes, competéncias e responsabiiidades de cada nivel da adrninistraçäo

educacional, para "descentraiizar" e possibilitar urna gestAo articulada dos prograrnas

de educaçao fundamental.

Partindo do pressuposto de que a escola precisa se adequar as novas dernandas

sociais, a politica educacional vai sendo redefinida. Surge a versAo operacional do Piano

Decenal (PDE, 1993a).

• Nesse docurnento, o entäo Ministro da Educaçao, Murilo Hingel afirmava que,

"o Piano Decenai foi concebido e eiaborado Para ser urn instrurnento guia na luta peia

recuperaçAo da educaçao básica do pals", e conciamava a todos a edificaçAo de urn

eficiente sisterna de educaçao básica" (PDE, 1993a, p.7). Essa versAo concebe o projeto

politico-pedagOgico como "rnedida irnprescindivei para irnplernentaçäo do Piano

Decenai". Textualrnente ficava claro que toda escola precisava fazer o seu piano e definir

metas e compromissos corn a comunidade escolar.

Ern sintese, o documento reafirrnava que, ate 2003, deveriam ser asseguradas a

universahzaçao da educaçao bAsica, a ejirninaçAo do anaifabetismo e o dornInio de

conteüdos minimos, por crianças, jovens e adultos, que atendessern as necessidades da

vida conternporânea.

A discussao no campo da politica educacional em torno da autonornia e

descentralizaçao dos estabeiecimentos de ensino continua, na primeira década dos anos

• 2000, ressignificada/continuada nos programas do govemo Luia. 0 discurso democrático

rnediado pela descentralizaçao e autonomia é, ainda, a batuta que rege as poilticas

educativas na contemporaneidade, rnas e peia anaiise da natureza desses principios

democraticos ern instituiçOes concretas que podernos ter condiçAo de avaliar se esses

principios postuiados estAo sendo respeitados. Se os princIpios e vaiores que o sustentarn

se encarnarn ern instituiçOes concretas.

S
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4.3 0 Projeto poiltico-pedagégico na LegisiaçAo Educacional

A descentralizaçâo educacional, no Brasil, teve inicio corn o Ato Adicional a

Constituiçao do Jinpério e foi assurnindo configuracOes diferenciadas. Ao longo da

histOria, a descentralizaçAo e a regulaçAo da gestào educacional (federal, estadual e

municipal) dissimularn o tradicional embate entre os setores püblico e privado.

A contextualizaçAo das lutas no Brasil para que fosse mobilizado, organizado e

profissionalizado o campo pedagOgico remonta a década de 20, mais precisamente em

1924, quando e fbndada a ABE — AssociaçAo Brasileira de Educaçäo e por conseguinte a

realizaçäo das Conferéncias Nacionais de Educaçao. Em 1979, a ffindaçAo da ANDE —

AssociaçAo Nacional de EducaçAo, que nos anos 1980 participou da organizaçAo das

conferéncias Brasileiras de Educação. Para os econornistas, a década de 80 foi "uma

década perdida", mas para a educaçAo foi urn tempo de intensas mobilizaçOes e

participacão que desembocaram em preceitos constitucionais de garantia a educaçäo e as

formas de gestAo democrática, ernbora tenha sido utilizado esse texto politico na

consolidaçâo de urn discurso que, parece ter seu efeito invertido. A gestäo dernocrática

expressava os anseios dos professores de participacäo nas decisoes, no sentido de superar

os processos de exclusAo durante o regime autoritário Conforrne Saviani (2013, p.216), o

mecanismo f'unciona mais ou menos assim, os dirigentes interpelarn os docentes corn um

discurso do seguinte tipo:

Vocés näo queriarn participar da gestào da escola? Organiza-la a partir de urn
projeto próprio de caráter politico pedagogico? Pois entào: a Iegislaçao
incorporou estas reivindicaçOes e hoje a elaboraçao do projeto politico-
pedagOgico pelo colegiado da escola, que passa a operar segundo o princIpio da
gesto democratica, é urna exigëncia amparada in legislaçao. Logo se isto nao
está funcionando, ë porque vocês näo estao assurnindo a sua parte.

E irnportante, desdeja, considerar os elementos de ACD — de Análise Critica do

Discurso para compreender rnelhor o contexto discursivo do texto politico

institucionalizado na educaçao brasileira e, especificarnente nas formas de (re)afirmaçao

da dernocracia nos ambientes escolares. Destaco o que Van Dijk (2008, p. 19) aflrrna:

Se o discurso controla mentes, e mentes controlarn açäo, é crucial para
aqueles que esto no poder controlar o discurso em prirneiro lugar.
Como des fazem isso? Sc eventos cornunicativos consistem nâo
sornente de escrita e fala "verbais", mas tarnbdrn de urn contexto que
influencia o discurso, entao o primeiro passo para o controle do discurso
é controlar seus contextos. [ ... ] Isso significa que precisamos examinar
em detathe a maneira como o acesso ao discurso está sendo regulado
por aqueles que esto no poder (VAN DIJK, 2008, p. 19).

0
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0 que pode urna ordem do discurso como essa, de que "nOs resolvernos, mas

parece que vocés nâo estäo fazendo a sua parte"? Parece que ha embutido urn processo

de construço de conhecimento e crença em tome da proposiçäo curricular, através do

projeto politico-pedagOgico que faz do professor o sujeito em desinteresse inserido em

urn contexto de liberdade e autonornia pedagogica. E uma forma de dominio baseado no

consenso para nAo desestabilizar o poder, on seja práticas hegernônicas de constituir urn

campo social.

A Constituiçao de 1988 (BRASIL, arts 1° e 18, 1988) define a RepUblica

Federativa corno unifto indissociável dos Estados, MunicIpios e do Distrito Federal

formadores do Estado dernocrático, corn prerrogativa de autonornia para promoverem a

organizaçâo polIticoadministrativa, de acordo corn os principios instituldos.

Ao atribuir cornpetência a Uniào, aos Estados e aos Municipios, para

organizarern, ern regime de colaboraçAo, seus sisternas de ensino, a Carta Magna

(BRASIL, 1988, art. 211, parágrafo 2°, art. 29), estabelece que "Os Municipios atuarAo,

prioritariamente, no Ensino Fundamental e na educaçfto infantil". Estes, por sua vez,

deverAo reger-se por "lei orgânica, votada em dois turnos, corn o intersticio rnInirno de

dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a

promulgará".

Na conjuntura em que se desenvolvia o ernbate em torno da Constituinte (década

I de oitenta), diversos segmentos da sociedade civil fomializavam propostas para a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação. Dentre elas, destaca-se aquela elaborada pelo Professor

Dermeval Saviani (1998, pA95). 0 Projeto Saviani, de concepço socialista, foi

conduzido a Câmara Federal pelo Deputado Otávio Elisio (PSDB-MG), em dezembro de

1988, e transfonnou-se no Substitutivo Jorge Flage (relator), em 1990, de concepçäo

socialdemocrata. "Considerado 'detalhista', o projeto-substitutivo foi alterado por várias

emendas, sendo aprovado na Câmara dos Deputados (malo de 1993), incorporando

aspectos correspondentes a urna concepçâo conservadora de LDB" (SAVIANI 1998, p.

196).

No entanto, ao rnesrno tempo em que na Câmara dos Deputados processava-se

o embate em torno da gestão püblica e privada da educaçao, no Senado surgia urn projeto

alternative apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro, formulado "nos bastidores com o
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auxIlio de técnicos ligados ao govemo e a margem de qualquer discussao". (SAVIANI

1998, p. 197).

0 projeto do Senador transformou-se na Lei n° 93 94/96, compativel corn a

politica neoliberal levada a efeito nas reformas do Estado formuladas pelo Banco

Mundial. 0 relatório 2002 dessa agéncia (BANCO MUNDIAL, 2002, p. 1) refere-se a

Constituiço brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

•

	

	 (LDB), aprovada em 1996, como "medidas associadas que forrnarn a estrutura das

poifticas de educaçäo do Brasil".

Conforme o referido documento, a LDB "versa sobre papéis e responsabilidades

dos diversos niveis de govemo quanto a provisao de serviços da educaçäo [ ... ] Seguindo

a nova LDB, foram estabelecidos padroes para o currIculo escolar e para a qualificacao

dos professores". As aná!ises revelam que, os padroes, papéis e responsabilidades

referidos, foram defrnidos pelos projetos Nordeste e Fundescola, anteriormente

cornentados, e regulados nas leis e normas posteriormente aprovadas. Urn exemplo é a

Lei n. 9.131 (BRASIL, 1995), que altera dispositivos da Lei 4.024/61, relativamente as

atribuiçOes desse Ministério da Educaçao. Essa Lei (idem, art. 6a), estabelece como

competéncia do Ministério exercer "as atribuiçOes do poder pUblico federal em matéria

de educaçao, cabendo-lhe avaliar a polItica nacional de educaçâo, zelar pela qualidade do

ensino [ ... ]", contando para isso com a "colaboraçAo do Conseiho Nacional de Educaçäo

e das Cârnaras que o compOern".

• Quando a Lei n. 9.394/96 estabelece a organizaçAo dos sistemas de ensino,

institui corno incumbéncia da Uniâo (BRASIL, 1996, art. 9 0, inciso VI) "assegurar

processo nacional de avaliaçào do rendimento escolar no ensino fundamental, rnédio e

superior, em colaboraçfto corn os sisternas de ensino, objetivando a definiçäo de

prioridades e a meihoria da qualidade do ensino". A referida Lei (idem, art. 9°, inciso IV)

define, tambérn, como incumbéncia da Uniao, em colaboraçao corn os Estados, o Distrito

Federal e os Municipios, "instituir as competéncias e diretrizes para a educação infantil,

o Ensino Fundamental e o ensino rnédio, que nortearäo os curriculos e seus conteudos

rninimos, de rnodo a assegurar a forrnaçAo básica comum". Neste particular, o referido

relatório do Banco Mundial (2002, p. 1) refere-se a "padroes" estabelecidos pela LDB,

"para o curriculo escolar e para a qualificaçAo de professores". Relata, também, que o

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) "ficou responsavel pela

criação e produçao de estatisticas educacionais e pela avaliaçao dos alunos".
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A LDB (inciso I do art. 12), ao regular a organizaçao dos estabelecimentos de

0 ensino, prevé que esses, "respeitadas as normas cornuns e as do seu sisterna de ensino,

devem ter a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagOgica', assim corno,

os professores devem "participar da elaboraçào" dessa proposta e "elaborar e cumprir

piano de trabaiho, segundo proposta pedagogica do estabeiecirnento de ensino" (1996,

art. 13 incisos Jell).

A reguiaçAo financeira estabeiecida na LDB (art. 9°, inciso III), em termos de

"provisào" para o desenvolvirnento dos sisternas de ensino "e o atendimento prioritário a

escoiaridade obrigatoria", é enaltecida no relatorio do BM (2002, p 1-2) como "urn

mecanismo simples que liga recursos a matricula". Segundo o docurnento referido, esse

mecanismo, denominado Fundo de Manutençâo e Desenvolvirnento do Ensino

Fundamental e Valorizaçäo do MagistOrio (FUINDEF), "criou urn poderoso incentivo para

a rnelhoria qualitativa na provisAo de serviços educacionais . Esse fundo foi ampliado e ë

atualmente conhecido como Fundo de ManutençAo e Desenvolvirnento da Educação

Bãsica e de ValorizaçAo dos Profissionais da Educaçao - (FUNDEB) aprovado em 06 de

dezembro de 2006, devido a elevaçao e a nova distribuiçao dos investimentos em

educaçAo.

No entanto, embora esse relatório (2002, p. 9) confirme que os municipios

gastararn 66% dos recursos do FIJNDEF corn salários dos professores, nào faz referéncia

ao salário rnedio recebido. Atesta apenas que "foram reduzidas as disparidades" e não

apresenta o valor do salário ern "termos reais"(grifo nosso). Indica, ainda, o éxito da

reduçäó do nUrnero de professores leigos, através de formaçAo aligeirada, pelos de

rnOdulos PROFORMAcAO), como, também, o aurnento da razâo entre o nürnero de

matriculas e o nUrnero de professores (salas rnais cheias). Enquanto isso, Moura (2006,

p. 38) destaca que, ern 2005, o salário-base do/a professor/a pohvaiente do ensino

fundamental, na rnaioria dos rnunicIpios paraibanos, era, aproximadamente, R$ 260,00

(duzentos e sessenta reais), correspondentes a U$S 100, independente da habiiitaçAo

profissional (nivel médio ou nivel superior).

Por sua vez, as reformas educacionais, em curso, foram sendo reguladas na

legislaçao. Saviani (1998)' considera a Lei n. 9.394/96 "minirnalista", pela

Crlticas apresentadas por Saviani eta! in: a Nova Lei da Educaçao: trajetória, limites e perspectivas, 1998.
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compatibilidade existente entre ela e o Estado rnInimo, orientado para o atendimento ao

projeto de reforma estrutural, a desreguiamentacäo e a privatizacão.

As politicas de descentralizaçao, apregoadas nAo so no Brasil, mas em toda

America Latina, enquanto redefinem as thnçOes do Estado e privatizarn as relaçOes sociais

no interior do sisterna püblico de ensino, tornam mais complexo o quadro de

fhncionamento das esferas pUbiicas e privadas no ambito da educaçao.

Alérn dos Pianos referidos, o Piano Nacional de EducaçAo - PNE (2001) referenda

a descentraiizaçao definida nas reformas da educaço. E importante iernbrar que o PNE

foi resultado de antigas exigéncias de diversos segmentos sociais em definir intervençäo

plurianual do Poder Püblico e da Sociedade sobre as diretrizes educacionais. A pressao

social foi produzida pelo Forum Nacional em Defesa da Escola PUblica que, com suas

diversas entidades representativas, forçaram o governo a se mover e dar entrada no dia

10 de fevereiro de 1998 no PNE elaborado democraticamente por profissionais da

educaçAo, estudantes, pais de alunos entre outras instäncias representativas nos 1 e II

Congresso Nacional de EducaçAo (CONEDS). Esse piano ficou conhecido como PNE da

Sociedade Brasileira e transformou-se em projeto de Lei coordenado pelo deputado Ivan

Valente e referendado por mais de 70 parlamentares.

As duas propostas acabaram reveiando duas perspectivas de poiItica educacional:

urn projeto dernocrático e outro que expressava a poiftica do capital financeiro

internacional. Infelizmente os interesses imediatos do govemo, majoritário no Congresso,

acabaram desfigurando o projeto originário da sociedade, reduzindo-o a uma "carta de

intençOes".

Segundo Valente (2001), o PNE da Sociedade Brasileira propunha a arnpliacao

equivalente a menos de 4% do PIB nos anos de 1990, para 10% do PIB, ao firn dos 10

anos do PNE. Mais uma vez a questäo, entre outras nAo alcançadas corn o PNE 2001,

tornam-se objeto de discusso e luta na CONAE 2010 corn vistas ao PNE de 2011. Ao

que parece continuamos a perseguir o embate historico pelo efetivo Sistema Nacional de

Educaçao que atualmente é reforçado iinguisticarnente ern seu tema principal peia paiavra

"articulado". Em contraposição a urn sistema reduzido as mUltiplas formas de avaliaçao.

Na versAo aprovada, dentre os objetivos e prioridades definidos (2001 p.07),

destaca-se a democratizaçäo da gestAo do ensino pübiico, por meio da participacäo dos
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profissionais de educação, na elaboraçäo do projeto politico-pedagOgico da escola, como

	

16	 tambérn, a partieipacäo da comunidade nesse processo.

0 documento retoma a retórica dos outros documentos, em relaçao a valorizaçAo

dos profissionais da educaçao, enfatizando a "garantia das condiçOes adequadas de

trabalbo, entre elas o tempo para estudo e preparaçào das aulas, salário digno, corn piso

salarial e earreira do magistério".

0 PNE (2001) referia-se ao FUNDEF como responsável pela extraordinária

mudança nos estados e rnunieipios em que o professor recebia baixos salários. Destaca a

referida Lei (art. 70), quando define que "devem ser aplicados, obrigatoriarnente, pelo

rnenos 60% dos recursos do FUNDEF na rernuneraçäo do pessoal de magistério em

efetivo exercIcio de suas atividades no Ensino Fundamental pUblico".

Enfatizou, ainda, a "desburocratizaçfto" e a "descentralizaçao" da gestAo em trés

dimensoes: pedagogica, administrativa e financeira para que cada instituiçâo possa, com

• o repasse direto dos recursos, desenvolver "o essencial de sua proposta pedagOgica e para

as despesas do cotidiano". Nesse aspecto, insistimos no questionarnento: que tipo de

autonornia a escola tern, atualmente, para gerir os recursos destinados a formaçAo de

professores e o piso salarial dos rnesmos?

Quanto a formaçao desses profissionais, o PNE destacou a educaçao a distancia,

inclusive, como meta para o nIvel da graduaçäo (meta 9, p. 63; meta 11, p.68). Essa, em

geral, caracteriza-se como formaçao aligeirada, realizada através de cursos modulares

e/ou temporários. A meta 12 concebe a forrnaçao em serviço, conforme institulda na

LDB- Lei n. 93 94/96, desde que "observadas as diretrizes e os parâmetros cuniculares".

Na atualidade, as DCNS - Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), também van

reforçar a importância da construçAo do seu projeto politico-pedagogico como processo

de valorizaçao da gestão e autonomia escolar, bern como urn espaco importante de

aflrmaçAo profissional docente. As DCNS, 6 urn documento legal que tem por objetivo -

sistematizar os principios e diretrizes gerais da EdueaçAo Básica contidos na Constituiçäo,

na LDB e dernais dispositivos legais, traduzindo-os em orientaçOes que contribuarn para

assegurar a forrnaçao basica comum nacional. Embora ele seja afirmado como um

documento que assegurou "a participaço da sociedade no aperfeiçoamento da educaçao

nacional", visto que tem participaçâo de conseiheiros estaduais, rnunicipais e técnicos do

CNE - Conselbo Nacional de EducaçAo, 6 possivel perceber a polifônia de vozes que se
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rnesclam. Se observa discursos que cornpOe o docurnento, uma perspectiva da gestäo da

• eficiéncia e eficácia educacional e outros que insistem em urn modelo de formaçao ética

e cidadA do sujeito. Como se ye na análise critica do discurso esse e urn tipo de formaçao

interdiscursiva em que urn discurso se rnescla a outros para ganhar força e construir

consensos e hegemonias.

As DCNs tern a funçäo de sisternatizar os princIpios da LDB e na Constituiçao

I 
corn orientaçOes que väo subsidiar a formaçAo básica comum nacional. 0 projeto politico

pedagogico e colocado como um produto da "reflexao crltica e propositiva" que dará

forma a educaçAo Básica. E também ancorado ao principio de avaliaçao da qualidade

colocado ao lado do IDEB - Indice de Desenvolvirnento da EducaçAo Básica e outros

indicadores, especialrnente se for assumido "coletivarnente pela comunidade

educacional".

As DCNs reforçam a ideia que a LDB, estabelece as condiçoes para que as

escolas respondam ao desaflo da garantia de acesso e perrnanência dos alunos p015:

( ... ) a instituiçâo escolar, hoje, dispOe de instrumentos legais e
normativos que ihe permitarn exercitar sua autonomia, instituindo as
suas prOprias regras para mudar, reinventar, no seu projeto politico-
pedagogico e no seu regirnento, o curriculo, a avaliaçào da
aprendizagem, seus procedimentos, para que o grande objetivo seja
alcançado: educaçAo para todos can todas as etapas e rnodalidades da
Educaçao Básica, corn qualidade social (2013, p.47).

Os textos normativos e os documentos oficiais analisados, parece que, embora

enfatizem a autonornia e a descentralizaçao, foram produzidos ao final por especialistas

• do Ministério da Educaçao, que centraliza e controla as decisOes, confonne as diretrizes

instituldas pelas agéncias de financiarnento da educaçäo. Essa liberdade e garantia de

autonomia estabelecida nesses contextos talvez não se realizem de forma tAo eficazmente

na prática social.

4.4 - 0 PDE - Piano de Desenvolvimento da EducaçAo (2008) e a
C0NAE - Conferéncia Nacional de EducaçAo 2010

Como foi discutido anteriormente, os processos são caracterizados por urna

desobrigaçao do poder püblico aos problemas constituintes da prática pedagogica e, o que
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ë posto corno urna major "conferéncia de autonomia aos estabelecirnentos", nAo passa de

urn engodo para enxugar os quadros profissionais, em nome de urn traballio coletivo.

Na atualidade, os documentos legais continuarn a enfatizar fortemente o

discurso sobre autonornia, a exemplo do Piano de Desenvolvirnento da Educaçao

(2008). E urn documento de prestaçâo de contas, especialmente do governo Lula sobre

os feitos gestionários dos ültirnos anos em favor da educaçAo, corno também urn

convite a sociedade civil a colaborar com os destinos educacionais do Brasil.

Segundo o Ministro da EducaçAo, na época Fernando Haddad (2008, p.5) a

concepcão que norteia o PDE (2008):

( ... ) reconhece na educaçao urna face do processo dialetico que se estabelece
entre socializaçào e individuaçao da pessoa, que tern corno objetivo a construçâo
da autonornia, isto 6, a forrnaçAo de individuos capazes de assumir urna postura
critica e criativa frente ao mundo.

No entendirnento do rninistro, autonornia é condiçAo essenbial e näo pode estar

condicionada a conveniência adrninistrativa on fiscal. Para ele "tem de set tratada corn

unidade, da creche a pOs-graduaçao, ampliando o horizonte educacional de todos e de

cada urn, independenternente do estágio em que se encontre no ciclo educacional". A

autonomia é posta como corolário da educaçào dentro de urna visäo sistérnica,

cornpreendida como processo de sociahzaçao e individuaçfto (p.7).

A CONAE .. Conferéncia Nacional de EducaçAo foi realizada ern abril de 2010 e,

trouxe como tema central: "Construindo o Sisterna Nacional Articulado de Educaçao: o

piano nacional de educaçao, diretrizes e estratégias de açao. Tal docurnento enfatiza o

discurso da autonornia em todos os niveis de ensino.

A importância da CONAE, rnesrno corn todas as lirnitaçôes de participacäo e de

organizaçao das Conferéncias Estaduais e Municipais de Educaçao, é indiscutIvel como

movimento de representaçAo democrática que defende e norteia o Piano Nacional de

EducaçAo e seus pianos de açao.

IA base legal que dá sustentaçao a CONAE é a Constituiçào Federal de 1988. 0

Capitulo III SeçAo I Artigo 206 da Constituiçäo Federal de 1988, estabelece os principios

corn base nos quais será ministrado o ensino. Dentre esses, destacarn-se os incisos:VI:

GestAo dernocrãtica do ensino pUbhco, na forma da lei; VII - garantia de padrao de

qualidade. 0 outro fundamento legal é encontrado na LDB - Lei n° 9.394/1996 - Lei de

Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional A Lei de Diretrizes e Bases da Educaç&o, de

1.
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1996, em consonância corn a CF/1988, estabelece no TItulo II Artigo 3 0, também, ern

seus princIpios. Destacam-se os Incisos: VIII - Gestào Democrática do ensino püblico,

na forma desta lei e da legislacào dos sistemas de ensino; IX - Garantia do padrfto de

qualidade.

Ainda e oportuno elencar a Portaria N° 1.407, de 14 de dezembro de 2010 que em

scu Art. 10 estabelece:Fica instituido, no âmbito do Ministério da Educaçao, o Forum

Nacional de Educaçäo - FNE, de carátcr permanente, corn a finalidade de coordenar as

conferencias nacionais de educaçâo, acornpanhar e avaliar a irnplementacAo de suas

deliberaçOcs, e promover as articulaçOes ncccssárias entre os correspondentes foruns de

educaçao dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bern corno Projeto de Lei

8035/2010 - PNE que aprova o Plano Nacional de Educaçao para o decênio 2011-2020.

Este PNE estabelece metas e diretrizes, bern como as estratégias para seu alcance, para a

Educaçao Nacional para Os prOximos 10 anOS.

No primeiro documento de 2010, a palavra autonomia apareceu quarenta e duas

vezes no decorrer do documento, mas esse discurso parece estar atrelado a produtividade,

eficacia e eflciéncia, cornpetitividade e produtividade para "atender as novas exigéncias

do campo do trabalho".

0 documento final foi aprovado durante a Conferéncia em abril de 2010 corn

vistas a um novo PNE "corno poiltica de Estado" e aguarda atualrnente, a aprovacfto do

I6

	

	 Senado. Sistema articulado - referenda o respeito ao pacto federativo que coloca como

fundamental o respeito a autonomia já construida pelos sistemas de ensino. (p.25).

0 docurnento final evidencia uma compreensäo de Sistema Nacional de Educaçao

corno provedor da cducação obrigatOria, direito do individuo e dever do Estado e destaca

corno necessidade:

Projeto Pedagogico (educacAo basica) e Piano de Desenvolvimento Institucional
(educacao superior) construldos coletivamente e que contempiem os fins soclais
e pedagogicos da instituiçào, a atuaçao e autonomia escolar, as atividades
pedagogicas e curriculares, os tempos e espaços de formaçao, a pesquisa e a
extensao.(p.32).

A gestào democrática, entendida corno principio da educação nacional, segundo

docurnento "deve entrar em sintonia corn as formas de participaçAo da cornunidade local

e escolar". Assim, o projeto politico-pedagOgico é referendado corno elernento decisivo

1.
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"na forrnaçAo de cidadaos criticos e compromissados corn a transformaçào social". Esse

i	 projeto deverá trazer como thndamento a autonomia como estratégia de urn modelo de

gesto dernocrática. (p.42)

Ainda no item 54 do mesmo documento, ao destacar o sistema nacional articulado

de educaçao como modo consistente de conjugar forças em prol da educaçao, alerta que

se deve considerar a promocäo da elaboraçao do Projeto pedagogico (educaçäo basica) e

Piano de Desenvolvimento Institucional (educaçAo superior) construldos coletivamente e

que contemplem os fins sociais e pedagOgicos da instituiçäo, a atuação e autonomia

escolar, as atividades pedagógicas e curriculares, os tempos e espaços de formaçAo, a

pesquisa e a extensAo. (P.23).

0 documento recomendava, por fim, que os próprios conceitos de autonomia,

dernocratizaçäo, descentralizaçAo sejam "coletivarnente debatidos" para que seja

aicançada "major legitimidade e concretude no cotidiano".(P.27)

A autonomia também pode ser visiurnbrada no sentido filosofico do sujeito se

I16 contrapor e perceber-se sobre ordens e fhnçOes que nAo respondem aos seus anseios, de

se enxergar nurn processo constitutivo coletivo e näo individual. Tal evento no indica

superacfto de fa!sos consensos, dos ideais de mercado criados em torno da autonomia nos

espacos educativos, mas indica a natureza de possibilidades de contestaçâo individual de

sujeitos que se projetam numa prática e se percebern cerceados por lirnites que impedem

a autononiia aimejada.

Diante disso, nfto se pode deixar de apontar a importância dos processos de

formaçAo docente para aprofhndamento das perspectivas de visuaiizaçAo da autonomia

como movimento de iuta e contraposição as leis de mercado e as teorias circulantes em

tome de um profissional mais "reflexivo".

A gestAo democratica aparece como condiçao importante de possibilidade dos

sujeitos terem acesso a educaçao de quandade como direito universal. A construção do

Projeto politico pedagOgico no texto da CONAE é um mecanismo de participaçâo para

- configurar urn processo de gestão dernocrática e corn isso contribui para "a formaçao de

cidadaos'âs criticos'as e cornpromissados/as corn a transformaçAo sociai"(p.59). Dentro

desse projeto construldo nas instituiçOes, haverá, na perspectiva do docurnento,

possibi!idades de conso!idaçao dos ftindamentos de autonomia, a qualidade social, a

gestäo democrãtica participativa e a diversidade cultural, ëtnicoraciai, de género, do

campo.

-J
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A preocupaçfto em torno das diretrizes propostas pela sociedade civil no

I documento final da CONAE 2010 era de que näo fossem repetidos as mesmos equivocos

do ültimo Piano (PNE - 2001) que deixou, ao que parece, muitas lacunas e objetivos näo

cumpridos.

4.4.1 - A CONAE e 0 Plano Nacional De EducaçAo (2014-2024)

-- No sentido de assegurar as objetivos da CONAB 2010, outra grande conferéncia

serã coordenada pelo Forum Nacional de EducaçAo (FNE) que é a Orgâo coordenador

desse movimento. E inegavei o avanço propositivo das Conferéncias Nacionais como

espaços de construçao democrática da educaçAo brasileira. Nesse estudo, importa destacar

aigurnas forças discursivas em torno da autonomia que estäo sendo contempiadas nesses

documentos e, possiveimente se desdobrara em práticas sociais de construçAo curricular.

A CONAE 2014 possui carater deliberativo e é urn documento importante para

consubstanciar a implementaçAo do Piano Nacional de Educaçao já aprovado, desde

apOs trés anos e meio de tramitaçAo, rnais precisamente em trés de junho de 2014. 0

motivo central dos impasses era sobre as recursos federais para que de forma concreta as

metas pudessem ser atingidas ao longo dos anos.

Corn a aprovaçâo do Piano Nacionai de EducaçAo se abre possibilidades para que

de forma sistematizada e planejada, possam set alcançados alguns objetivos que são

pautas historicas no Brasil, a exemplo do combate ao analfabetismo. A CONAE tern coma

objetivos: 1 - Acompanhar e avahar as dehberaçOes da Canferéncia Nacional de

EducaçAo 2010, verificando seu impacto e procedendo atuahzaçOes necessárias para a

elaboraçäo da politica Nacionai de EducaçAo. 2 - Avahar a tramitação e a impiementaçao

do PNE na articuiaçäo do Sistema Nacionai de Educaçao (SNE) e no desenvolvirnento

das politicas pUbhcas educacionais. Mas como se configuram as sentidos de autonomia

nesses textos?

Os eixos que nortearam a reahzação das conferéncias municipais, asseguradas

peio FOrum Nacional de educaçao para a CONAE 2014 foram:

Eixo I - 0 Piano Nacionai de Educação e a Sistema Nacional de EducaçAo:
organização e reguiaçao
Eixo II - Educaçäo e Diversidade: justiça social, inclusäo e direitos humanos.
Eixo III - Educaçao, Trabalho e Desenvoivimento Sustentávei: cuitura, ciéncia,
tecnoiogia, saUde, meio arnbiente
Eixo 1V - Quaiidade da Educação: democratização do acesso, permanéncia,
avahaçao, condiçOes de participação e aprendizagem.



134

Eixo V - Gestao Dernocrática, Participaçao Popular e Controle Social.
•	 Eixo VI - Valorizaçao dos Profissionais da EducaçAo: forrnaçao, remuneração,

carreira e condiçOes de trabaiho.
Eixo VII - Financiamento da Educaçäo: gestao, transparéncia e controle social
dos recursos

o Docurnento referéncia da CONAB 2014 traz proposiçôes e estratégias para

consolidaçäo de urna polItica de Estado na consolidaço do sisterna articulado de

educaçao e dentre as proposituras cabe destacar a nürnero trës que visa: "Garantir e

prornover autonornia (pedagogica, administrativa e financeira) das instituiçOes de

educaçAo básica, profissional e tecnologica e superior, bern corno aprirnorarnento dos

processos de gestão para melhoria das suas açOes pedagogicas". E importante destacar

que essa proposiçAo foi colocada corno incumbéncia das três esferas da adrninistraçAo

educacional. Mas que açOes vAo fortalecer essa autonomia?

No que tange as diretrizes curriculares, é possivel verificar no item vinte e cinco

que a autonornia deverá ser assegurada quando foram implernentadas as diretrizes,

especialmente as que tratarn da diversidade, educação ambiental e inclusao, assegurando

as especificidades regionais e locais. A autonornia aparece corn o sentido de

cornplementaçao as diretrizes mais arnplas, mas ao mesmo tempo come, condiçao de

garantir o espaço de decisao curricular.

o Eixo V, de que trata Gestäo Dernocrática, Participacân Popular e Controle Social

(p.71), tambérn faz urn importante destaque a autonornia pedagógica e a valorizaçAo do

trabalho coletivo, bern corno ressalta a irnportância de criar mecanismos de participaçao

que promovarn a democratizaçäo dos sisternas de ensino e das instituiçOes educacionais

citando os sujeitos do processo corno: pais, professores e comunidade local.

A participaçAo dos profissionais de educaçao nos processos de decisäo curricular

é bastante valorizada, bern como a garantia e o reforço de apoio as instituiçOes para que

construarn seu projeto politico-pedagogico sintonizados corn a realidade local. Essa

prãtica e referendada corno condiçâo para autonornia profissional e institucional.

No decorrer do eixo cinco, ha tambérn, urn levante a garantia da autonomia

universitária em seus niveis de graduaçäo e pos graduaçAo, bern como ac, movimento de

gerir seus recursos. Como se ye, a autonornia no carnpo discursivo das politicas

consolidadas na esfera da sociedade civil tarnbérn reclarnarn e pedern garantias para a

adrninistraçao técnica, financeira e pedagOgica dos espaços educativos Mo so da

EducaçAo Básica, rnas tarnbérn do Ensino Superior.
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A Lei 8.035 que aprovou 0 PNE - Piano Nacional de Educação acena para dez

• diretrizes gerais que deverAo ser curnpridas das quais destaco o item IX - vaiorizaçao dos

profissionais da educaçào; e X - difiisAo dos princípios da equidade, do respeito a

diversidade e a gestAo democratica da educaçAo. A desconfiança a partir dos

desdobramentos do PNE 2001, talvez tenha side o motivo para que os movimentos que

compunham o PNE 2011-2020 fossem muito exigentes na traduçAo das metas, mas

também nas estratégias e nos mecanisrnos de controle e avaiiaçAo do piano. Para isso, a

prOpria Lei contém um anexo que historiciza e retoma a CONAE - Conferëncia Nacional

de Educação 2010 corn os seus principios, hem corno as rnetas e estratdgias já

referendadas no documento fmal da CONAE 2014.

Nessa insisténcia discursiva, a gestAo dernocratica é condiçao sine qua non, pois

segundo o documento constitui uma das dimensoes fundamentals de possibilidade no

acesso a educaçao de qualidade como "direito universal". A construçâo dos projetos 	 ft
polftico-pedagógicos é bastante valorizada e tern come fundamento a autonomia e a

• qualidade social que precisa ser garantido per meio de urna politica direcionada para que

esse projeto tome-se uma realidade no rnovimento de feitura democrática dos processos

decisão curricular.

Os sentidos da autonomia, entendida como relação social são fortalecidos nos

documentos das CONAES (2014-2024) e aparece come dupla possibilidade e de forma

cIclica: como resultado de uma gestAo democrática e como condiçao para a gestão

dernocratica. Entre os sujeitos importantes aparece o professor como consubstanciador de

uma poiltica de decisao dernocratica no interior das escolas. Mas o que é almejado em

termos de formaçao? E possIvel pensar autonornia nos processos de decisào curricular

sem considerar a valorizaçAo e formaçAo docente? Se autonornia é urn conceito que

implica decisão, participaçâo e relaçao social, bern como atitude profissional, pensando

no case dos professores, me parece fundamental que sejam evidenciadas as estratégias de

formaçao e valorizaçao previstas para que esse movirnento de gestão democratica e

autonomia curricular ganhe mais vida.

4.5 - A formaçâo docente: elementos históricos para compreensào da
heteronomia/autonomia no processo de decisäo curricular

A preocupacão com a formaçâo docente não é urn tema novo e nem restrito ao

rnodelo de educaçAo brasileira. Para pensar o discurso da autonomia docente no contexto
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- das politicas educacionais e suas repercussOes nas praticas curriculares, se faz necessário

alguns lembretes historicos. Nào tern corno desrnernbrar a pratica curricular dos processos

de forrnaçao, urna vez que eles estAo irnbricados e se autoproduzem na forma de socializar

o conhecimento.

A nossa tradiçAo de forrnaçâo docente é marcada inicialmente pelos jesuitas, ou

seja, o nosso processo de forrnaço corneça por forças e influências externas, voltadas a

	

•	 padroes da sociedade europeia cristä

A forrnaçào docente já 6 urna preocupaçäo de Cornênios no século XVI, e de

acordo corn registros histOricos, segundo Duarte (1986, p.65), o primeiro espaço

destinado a tarefa de formar o docente, rompendo corn a tradiçäo das congregaçOes

religiosas foi o edificado por Joao Batista de La Salle, pedagogo frances que estava

preocupado a forrnar professores que ensinavarn a crianças pobres. Assirn foi fundado o

Instituto de Leigos.

I • No Brasil, o terna da forrnaçao tern sido intensivarnente debatido em estudos de

GATTI e NUNES (2009) GATTI E BARRETO( 2009, 2011). Ternos rnovimentos

importantes como a ANFOPE - Associaçao Nacional de FormaçAo de Professores que

subsidia e reposiciona as dernandas polIticas de forrnaçao. 0 que podernos verificar nas

pesquisas desenvolvidas no contexto brasileiro 6 que, de modo geral, identificarn

fragrnentaçäo nas poifticas de forrnaçAo e valorizaçAo docente e uma considerável

desarticulaçAo entre as politicas colocadas ern cada nivel de governo. Os autores ainda

I • destacarn outros elernentos irnportantes para avaliar e repensar a politica de forrnaçao

docente corno: as formas de ingresso no rnagistério, progressão na carreira docente e o

acompanharnento aos professores iniciantes ao ingressar na escola.

0 entendimento de GATTI, BARRETO e ANDRÉ (2011) na obra "Politicas

docentes no Brasil: Urn estado da arte" 6 de que as politicas docentes estäo irnbricadas

corn a polItica educacional mais arnpla e assirn, o financiarnento e a gestäo do curriculo

IestAo cornprornetidos corn esses rnodelos. Näo adianta problematizar a autonornia

docente no contexto da escola sern urna alfabetizaçAo politica social mais arnpla que

tarnbem circunscreve fazeres, tenciona e mobiliza resisténcias no chAo da escola.

Nesse dossiê (GATTI, et al. 2011), as avaliaçOes de larga escala advindas da

reforma educativa da década de 90 apresentarn urn papel regulador irnportante nas

politicas de curriculo e por sua vez na pratica docente. Tal situaçào pode ser verificada
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o no contexto da pesquisa, quando encontrei professoras discutindo como preparar os

alunos para as avaliaçOes que elevarn o IDEB da escola. 0 discurso da gestão tambérn se

encaminha nesse sentido de afirmar que o IDEB da escola precisa aumentar, porque os

pals estAo procurando as escolas corn as rnelhores notas. Isso pode ser verificado na

prática de exposicAo de faixas nos portOes das escolas pñblicas rnunicipais, quando sua

nota é superior a trés.

• Os estudos de DA SILVA e LIRA (2012) em torno das avaliaçOes externas no

rnunicfpio de Campina Grande, atestarn clararnente esses impactos na organizaçAo escolar

e no trabaiho docente. Em urn estudo de caso a autora afirrna o direcionamento do

trabalho pedagOgico para elevação do WEB, o que pode não corresponder a um processo

de aprendizagern efetiva dos alunos ern relaçao aos conteUdos estudados. Assim, os

resultados do WEB e da Prova Brasil podem nAo estar demonstrando qualidade do ensino,

rnas sim refletindo estratégias de treinarnento quanto aos conteUdos eleitos como

•	 importantes on reverenciados nesse rnodelo de regulação curricular.

Os exernplos acima são para ilustrar, de forma efetiva, de corno as politicas de

avaliação e de regulamentação da prática docente vao apontar percursos da prática de

ensino corn algurnas incongruéncias corn o processo de forrnaçao académica que em

alguns casos ado consegue estabelecer relação concreta da prática corn as politicas de

avaliaçao e os fundarnentos que arregimentarn urn processo educativo de base

progressistalemancipatOrio.
I.

E irnportante considerar nessas análises que as impiantaçOes de politicas de

forrnação, a partir de urn contexto rnais ample, não se fizerarn sern rnovirnentos de critica

por parte ANFOPE, ANPAE, ANPEd. No entanto, é possivel entender, a partir das

abordagens feitas nos capitulos anteriores que as politicas de forrnaçAo docente estAo ern

consonância corn urn projeto politico social rnais arnplo.

NAo é demais destacar os principios forrnulados e defendidos pela ANFOPE

(2012) ao pensar a forrnaçAo docente:

a) a docéncia é a base de identidade da formaçao de todo profissional da
educação;
b) esse profissional deve ter uma sOlida forrnaçao teórica;
c) sua proflssionalizaçao e desenvolvirnento profissionat sào concebidos de
modo a articular formaço inicial e forrnaçao continuada corn base no
conhecirnento e nào ern competëncias e habilidades;
d) sua forrnaço e o exercicio profissional devern set orientados por:
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• articulaçao entre teoria e prática;
• trabaiho coletivo e interdisciplinar;
• gestào democrática;
• desenvolvirnento da pesquisa;
• compreenso do ato pedagagico que se realiza tanto na instituiçäo escolar de
Educaçao Básica quanto nos espaços extraescolares (ANFOPE et al, 2012,
p.10).

Autoras que estâo na trajetOria de lutas em prol de urn processo de formaçao rnais

democrático e comprornetido corn as instâncias püblicas de educaçâo corno FREITAS

S (2007) e PORTO (2001) demonstram preocupaçào corn os (des)caminhos nos processos

de forrnaçäo docente ern algurnas proposiçOes politicas que aderiram aos sisternas online

de forrnaço corn vistas a certificaçAo. Näo pretendo discutir a validade da forrnaçAo

online, mas a critica é sobre a forma massificada ern que sobrepuja a forrnaçao

polIticopedagogica.

A concepçào de docéncia assurnida pela ANFOPE está configurada na Resoluçào

CNE/CP n. 01/2006, art. 2°, § 1° de que trata as diretrizes curriculares para o Curso de

Pedagogia e que se coaduna discursivarnente corn a feitura teórica de Freire ao
.

problernatizar o exercfcio da docéncia:

Compreende-se a docëncia corno açAo educativa e processo pedagogico
metOdico e intencional, construido em relaçOes sociais, étnico-raciais e
produtivas, as quais influenciam conceitos, princfpios e objetivos da
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulaçao entre conhecimentos
cientificos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos
de aprendizagem, do socializaçao e de construçAo do conhecirnento, no
âmbito do diálogo entre diferentes visOes de mundo.

Freitas (2007), destaca em suas análises que os processos de forrnaçAo ainda estAo
0 

configurados em textos politicos a exemplo da Diretrizes do Comprornisso Todos pela

EducaçAo exaltaçao a premiação de professores e urn processo de revalorizaçAo da

pedagogia das cornpetências e qualidade total o que confere urn caráter rneritocrático,

tutorial e subordinado do trabaiho docente. Nessa perspectiva parece que, conforme

Lessard, 2006, p.231 a !ogica é:

competir, instaurar cornparaçOes e adotar medidas do correçâo de
resultados, justificando que "politicas de meihoria da escola centradas
essencialmente na avaliaçâo do rendimento dos alunos e em sua
publicizaçào para os pais [ ... ] tendern fortemente para o lado da pressao
o dos estirnulos ao rendirnento"... Essas abordagens no exigem um
docente profissional e ate mesmo preferem urn docente que domine e
execute os rnëtodos e as tëcnicas reputados eticazes a comprovados
(LESSARD, 2006, p.231).

Ao pensar nos processos de forrnaçao e sua intrinseca relaçao corn as forrnas

discursivas de pensar autonomia no mornento de proposiçAo curricular, considero

6
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• importante ressaltar o prOprio entendimento de formaçao, a partir de SANTIAGO e

BATISTA NETO (2011) que a forrnaçäo de professores é uma atividade eminenternente

hurnana, inscrita no campo da educaçào como uma categoria teórica, uma area de

pesquisa, conteüdo da poiltica educacional e urna prática pedagógica. E, portanto, urna

atividade complexa, multirreferencial, intencional e institucionalizada. Nào pretendo dar

conta de toda multirreferencialidade, mas de elencar alguns aspectos que me chamam

•	 atençäo nesse processo.

Santiago e Batista Neto (2011) valorizam em seus estudos, a formaçAo docente

partindo do principio de formaçAo permanente estabelecendo vfnculos corn os

pressupostos freireanos de infinitude e inconclusao do sujeito thndado na reflexAo sobre

a prática. Eles destacarn a preocupaçAo freireana corn o sujeito docente e o exercfcio de

sua profissao ern suas mültiplas dimensoes: poiftica, ética e estética. Tais principios

constituern luta de problernatizaçäo da tese, quando requer explicitar enunciaçOes

•	 docentes come, discursos importantes a serem considerados, quando investirnos em

politica de forrnaçào. A professora ë vista nesse amálgarna corno sujeito de produçAo de

conhecimento e que pode atuar, de forma mais politizada, em prol de rnaior justiça

curricular.

A perspectiva freireana de forrnaçâo e identificaçAo da açao docente revestidas do

caráter politico ideolOgico é rica para desenvolver analises conternporâneas dos discursos

que vAo ernoldurar o saber-fazer docente. A constituição epistemologica desenhada pelo

trânsito geografico, politico e cultural de Freire ao pensar a educaçAo como possibilidade

de reinvenção do homem e do mundo é condiçào que rernete a urn processo de constante

(re)leituras do seu tempo histOrico. 0 charnarnento existencial da sua condiçäo historica

articulado a uma leitura antropolOgica e cultural da nossa açäo dá substância e riqueza de

se fazer docente. Desse modo, reafirmo meu discurso de que a docéncia näo é para

qualquer um(a). E preciso ser sujeito do seu tempo, pensar por si, corn os outros e para

alérn dos outros.

E inegável que a atual dinârnica social e a perrneabilidade das midias, dos novos

referentes, mesmo reconhecendo que estamos vivendo urna era irnpactante do ponto de

vista sociocultural é irnportante situar que em cada época, a docéncia foi urn lugar de

desaflo, porque a matéria prima o homem está em constante transformaçao e isso vai ser

urn continuo. Acaba que, reforçando esse discurso de que " a sociedade 6 outra" impOe
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muitas vezes a noção de que o professor tern que se assumir carnaleonico e que o tempo

social não correspondesse ao seu proprio tempo. Se nAo lemos o nosso prOprio tempo por

questOes culturais e cristalizamos urn ideal de sujeito quando assumimos a posicão da

docéncia certamente esse espaço profissional seria nosso melhor lugar para estar.

Essa e uma condiçao que considero de grande importância no exercicio de ser/estar

docente, a capacidade de ler o mundo e suas constantes transformaçOes. Isso nâo

enfraquece o exercicio docente como alguns discursos costumam reforçar, quando

justificam a fragilidade de estar na profissao corn o texto: "os tempos são outros!" Mas

esse tempo nAo é o tempo de todo vivente? Não seria um discurso de promessa e desculpa

e inferiorizaçâo docente baseado no tempo? 0 docente como desconectado? Mo gosto

do reforço a permanente destemporalizacao. E corno se revelasse incapacidade humana

frente aos problernas do seu tempo histOrico.

0 contexto discursivo que aponta essa desconexAo pode tambem ser entendido, a

partir do pensamento de Bauman (2001, p.127):

Sugiro que esse estnagador sentimento de crises experirnentado igualmente por
filosofos, teOricos e práticos da educaçao [ ... ] tern pouco a ver corn as faltas,
eros ou negligéncias do pedagogo profissional ou corn falhas da teoria da
educaçâo, mas tern rnuito a ver corn a fiiso universal das identidades, corn a
desregularnentaçäo e privatização da identidade — processos de formaçAo, a
dispersAo de autoridades, a polifonia das rnensagens e a consequente
fragrnentaçao da vida que caracterizam o rnundo ern que vivernos

0 fato de haver incongruência de valores entre o que se espera dos estudantes na

- modelagem curricular e as vezes a dissonância com os modismos e simbolismos criados

pela mIdia so reforça a ideia de que os professores desenvolvem suas tarefas nessa

confluência de contradiçOes, mas esse tensionamento é algo natural em qualquer tempo.

Esses desencontros nAo podem ser vistos como atraso de um (professor) em relaçAo aos

sentidos do outro (aluno). Acredito que a tarefa docente, desde o seu processo de

formação é compreender seu tempo numa perspectiva critica, especialmente, aqueles que

integram o espaço escolar pñblico. Se pensamos nesse estudo, a autonomia como relação

• social na configuração de práticas curriculares maisjustas, é importante considerar, corno

afirma Bauman (2009, p.74) que "a democracia se expressa em uma continua e incansavel

critica das instituiçOes; é urn elemento anarquico, de ruptura, dentro 'do sistema politico;

uma força de dissensao e mudança." (BAUMAN, 2009, p. 74). Assim, não tern como

pensar a figura docente fora do seu tempo e das condiçOes geradoras de desigualdades em

um pals que ainda "engatinha" na feitura democrática do seu povo.
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Nessa perspectiva, abre-se urn desenho curricular politico e cientifico do saber-

fazer docente. Se esse processo de formaçäo trabaiha cont diferentes visOes de mundo e

ern permanente dialogo sociocultural permite afirmar que essa educação deve ser

permanente. No olhar de Paulo Freire:

A educaçao e permanente nào porque certa linha ideologica ou certa
posição polftica ou certo interesse econôrnico o exijam. A educaçao é
permanente na razao, de urn lado, da finitude do ser humano, de outro,
da consciência que de tern de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, an
longo da história, ter incorporado a sua natureza "nào apenas saber que
vivia mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A
educaçao e a formaçAo perrnanente se fundarn at (FRETRE, 1993 p.12)

Ao pensar a autonomia nas configuracOes discursivas docentes, penso que é

importante considerar o processo de formaçao docente, como momento privilegiado de

constituição cientifica, profissional e politica. No processo de forrnação inicial, os saberes

necessdrios a formação precisam ser datados historicamente. Os tratados cientificos sobre

• o desenvolvimento da criança precisarn ser problematizados e descolonizados. Ha que se

garantir os espaços de liberdade de análise em que a autonomia docente pode estabelecer

vinculos corn seus contextos reais de producAo de saberes. E preciso desautorizar a

autoridade curricular no modo de conduzir e entender a especificidade profissional do

professor do Ensino Fundamental, sob o discurso de estar assentado devidamente no

tempo dos alunos que ele nAo acornpanhou. 0 tempo é esse que nos cabe! As realidades

que cercam esse fazer não são abstraçOes, nem obras divinas em seus finais de tempos.

NAo posso set destemporalizado em fUnção daquilo que não tenho clareza do meu

envolvimento ético politico em socializar saberes.

Algurnas analises sobre o movirnento de proposiçAo curricular de Goodson (2000)

para pensar os rnodelos de forrnaçAo docente também são enriquecedoras para

consubstanciar a perspectiva freireana, quando ele evidencia a importância da voz

docente. Na perspectiva abordada por Goodson (2000), as narrativas e historias de vida

dos professores evidenciam o poder atualizador da memOria e ainda permite o

reconhecimento do docente de seu potencial, de suas limitaçoes e objetivos que

circunscrevem sua prática profissional.

A ideia de Goodson de trabalhar corn curriculos narrativos, advém de analise do

autor sobre as politicas curriculares que, em consonAncia cont este estudo, afirma que os

educadores e educandos como figuras importantes do ato educativo, são negligenciados

por parte das instâncias definidoras das politicas. As histOrias narradas pelos professores,
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alérn de urn instrumental de autoformação, podern ser matéria prima importante na

• configuracão de urn processo mais dernocrático de construção curricular. Tal perspectiva

coaduna-se ainda corn o que Faiclough (2001) chamou de CLC - Consciência Linguistica

Critica, corno rnovirnento ern que os sujeitos se deparam corn os seus proprios discursos.

E!a visa a despertar a consciência dos sujeitos sobre as relaçOes de poder que estAo sendo

conternp!adas no discurso. E!e entende a Consciência Critica como processo pelo qual as

	

S	
pessoas tornarn-se rnais conscientes de sua própria prática e rnais criticas dos discursos

investidos ideologicamente a que são submetidas.

Ainda a partir de Goodson (2000, p.73), a importância de entender das narrativas

na compreensão da prática pedagogica corno "ingredientes-chave da pessoa que somos,

do nosso sentido do eu. De acordo corn o 'quanto' investimos o nosso 'cu' no nosso

ensino, na nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural, assirn concebemos a

nossa prática". Essa seria uma possibi!idade de considerar tarnbérn alguns dos elementos

da subjetividade docente e ta!vez incorrer menos em modelo de curricu!o prescritivo de

forrnaçao.

No novo futuro social, devemos esperar que o currfculo se comprorneta corn as
missOes, paixOes e propOsitos que as pessoas articulam em suas vidas. Isto seria
verdadeirarnente urn currfculo para empoderamento. Passar da aprendizagem
prescritiva autoritária e primaria para uma aprendizagem narrativa e terciária
poderia transformar nossas instituiçOes educacionais e faze-las cumprir sua
antiga promessa de ajudar a mudar o futuro social de seus alunos (GOODSON,
2007, P. 251).

As possibi!idades da narrativa e do mornento do encontro docente corn o seu

prOprio discurso corno percurso crItico de pensar a forrnaçAo docente são estratégias

interessantes para sistematizar o trânsito ingenuidade/senso comurn a "curiosidade

episternologica" banhada de criticidade de Freire (1996, p.29), quando pensa no processo

de (auto)formaçao docente. 0 sentido de permanéncia é elucidativo desse cic!o discursivo

e de luta por urn rn formato rnais democratico de pensar a forrnaçAo docente:

E preciso que baja luta, que baja protesto, que baja exigéncia e quo os
responsaveis, de maneira direta ou indireta, pela tarefa de forrnar entendam que
formaçao 6 perrnanente. No existe forrnaçao momentânea, forrnaçao do

	

•	 corneço, formaçao do fim de carreira. Nada disso. FormaçAo 6 urna experiência

	

-	
permanente, que nào para nunca. (FREIRE 2001, p.245)

A obra RaIzes do Brasil, de Sërgio Buarque de Ho!anda (1976) discorreu rnuito

bern ao destacar que a dernocracia enquanto ideal ou como prática poiltica nasceu como

lamentavel rnal entendido. Em terrnos de formaçAo docente, percebo que é muito cornum

nos textos e contextos essa dispersAo e desconsideraçao da voz docente sobre as

0
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proposituras de sua propria formaçao. Assumimos ainda uma condiçAo de colonizador

dos outros, quando determinarnos os saberes necessários para o exercicio da docéncia.

Essa herança autoritária se configura nesses processos de decisâo curricular de forma

muito naturalizada. Isso vai se configurar muito bern nas polIticas de decisâo curricular

em ambito municipal, como veremos a seguir.

	

•	 4.6 - A descentralizaçao na Reforma Educacional de Campina Grande:
alguns elementos do contexto histérico

Em urna conjuntura de reformas, açôes envoivendo descentralizaço e

autonornias dos sistemas de ensino ganharam expressäo, também, no municipio de

Campina Grande'6.

A descentralizaço da educaçAo municipal foi instituida na ConstituiçAo Federal

de 1998. Em seu art. 211, a Carta Magna dispOe sobre a organizaçAo dos sistemas de

ensino: "A Uniäo, os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios organizaro em regime

de colaboraçAo seus sistemas de ensino". Este dispositivo é reiterado pela LDB 9.394/96

(artigo 11): "Os municipios incumbir-se-Ao de: I - organizar, manter e desenvolver os

órgäos e instituiçOes oficiais do seu sistema de ensino, integrando-o as poilticas e pianos

educacionais da uniäo e dos Estados".

Como meta de descentralizaçao pedagOgiea, o Municipio de Carnpina Grande,

através da Secretaria de Educaçäo, instaurou o Programa Letrarnento, oficializado pelo

I. Decreto no 2715, de 05 de fevereiro de 1999. Este programa estabeiecia a "orientaçäo

básica da educaçao para todo o sistema educacional do municIpio", a partir de uma

concepção "critica", na perspectiva "sOcio-histOrica"(PMCG, 2002, p.03).

Para Coordenar o Programa Letramento, o Executivo Municipal contratou como

Consultores cs Professores Maria Salete van der Poel e Cornelis Joamies van der Poel

(2002). Como principal referéncia do programa estava a experiência de trabaiho dos

consultores, que haviam desenvolvido o projeto na cidade de JoAo Pessoa-PB, chamado

Letramento de Pessoas Jovens e Adultas na Viso SociohistOrica (RELEJA), como

também, tinham práticas desenvolvidas em estados e municipios do Brasil como Pond

16 Segundo Lima (2003, p. 68), a municipalizaçao do ensino em Campina Grande näo contou corn a participaçAo da
sociedade civil na discussao da proposta. 0 Conselho Municipal de Educaçâo nem chegou a tomar conhecimento da
Lei que instituiu o Sisterna Municipal de Ensino, antes de ser enviada a Câmara de Vereadores.

0
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Alegre, Rio de Janeiro, e Projeto Escola Plural de Minas Gerais, cite outros da mesma

S	 ordem.

Os referidos especialistas organizaram o documento: "Politica Curricular na

Rede Municipal de Campina Grande" (2002), como referéncia teórica para o Programa.

0 Programa Letramento, "numa visfto sociohistOrica", regulava as reformas

administrativa e pedagOgica. A reforma administrativa, organizava a rede de ensino em

polos' 7, sob a coordenaçAo de técnicos, que, necessariamente, nao precisavam ser

supervisores; poderiam ser psicologos, orientadores educacionais, assistentes sociais,

visto que o námero de supervisores foi considerado insuficiente para o atendimento è.

demanda escolar.

A reforma pedagogica foi justificada a comunidade, através do documento

referente a politica curricular (PMCG, 2002, p. 05). Na introduçAo, o documento fazia

referéncia a pesquisas realizadas pelos consultores, junto aos professores, no anode 1998.

F	
As informaçOes coletadas indicavam:

- Situaçäo de pobreza de todos as alunos.

- Dificuldades em relaçäo a Lingua Portuguesa, precisamente, na leitura e

escrita;

- Dificuldades em Matemática, reveladas na lentidao da aprendizagem,

sobretudo das operacOes thndamentais;

- Desinteresse pelos Estudos Sociais, sobretudo em razAo da forma coma este

componente curricular estava sendo trabalhado;

A inexistêneia de urn projeto polItico-pedagOgico nas escolas, que de certa

forma limitava o professor aoja aprendido;

A auséncia de uma definiçao fllosOflca de educaçao, por pane da prOpria

Secretária de Educaçao do Municipio, levava a uma confusao quanto ao rumo a ser

seguido. (o que demonstrava, também, a falta de um projeto politico—pedagogico da

própria instituiçâo que administrava a educaçAo municipal).

Esse diagnostico foi utilizado, cm 1999, como justificativa para a implantaçao

da reforma educacional. A sistematização do currIculo aconteceu no anode 2001.

'7 Agrupaniento de eseolas de acordo corn a Iocalizaçao geográfica. Cada polo tinha a sua representaçAo técnico-
pedagOgica e uma escola sede para articular os problernas corn us dernais técnicos e consultores da Secretaria de
Educaçào.
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0 documento que explicitava a politica curricular (PMCG, 2002) enfatizava que

o curriculo deveria ser urna "construção coletiva" e 0 trabalho dos Consultores era o de

estabelecer "diretrizes e referéncias gerais" que, consequenternente, deveriam ser

apropriadas e enriquecidas pelos professores. Era urn diseurso que pretendia incluir os

professores no processo de "pensar" o currIculo.

Como marco da nova caminhada pedagogica, o então Secretário de Educação,

• Pedro LUcio Barbosa, destacava a possibilidade de ultrapassar "veihos habitos", como o

de construçAo de urn curriculo por especialistas, "corn conhecirnentos fragrnentados,

organizados nurna estrutura de disciplinas isoladas" ( PMCG, 2002, p.04).

0 documento estrutura-se ern trés partes. Na prirneira, são apresentadas as

concepcOes de curriculo, relacionadas a reprodução e a problernatizacao, definidas a partir

das duas grandes correntes, de acordo corn a visão de hornem e sociedade. 0 curriculo de

eprodução, desde o tempo dos gregos ate os dias atuais, caracterizou-se corno hegernonico.

0 curriculo como problematizaçao e questionamento "assume urna visào critica diante da

sociedade e, conseqUenternente, dos fazeres saberes nas açOes pedagOgicas" (PMCG, 2002,

p.07).

Na segunda parte, são abordados os principios que fundarnentarn o curriculo no

Prograrna Letrarnento, e, na terceira, são sistematizados os campos de estudo, para os dois

prirneiros ciclos do Ensino Fundamental (la a 4a series).

Para a realizaçao do Prograrna Letrarnento, os consultores destacararn,

especialrnente, as teorias pedagogicas de Vygotsky e Bakhtin. De Vygotsky, enfatizararn

o entendimento da escrita corno habilidade rnotora e atividade cultural cornplexa. De

Bakhtin, extrairam a ideia de trabalhar a lingua ern todo o processo educativo, "corno

dado primário de todas as coisas", que, de forma gradual e progressiva, contribuiria para

a reestruturação do pensarnento (POEL; POEL, 2002, p.36).

0 ensino foi organizado em ciclos, previstos na LDB e nos PCN, como

justificativa para a aprendizagem continua, sern barreiras e sern interrupçOes. 0 respeito

ao ritmo de aprendizagern dos alunos e a organizaçäo de classes de acordo corn o nivel

de conhecimento dos mesmos, foram outros argumentos utilizados. (PMCG, 2002, p.24).

No decorrer da execução do Prograrna, foi incorporada a concepção de currIculo

ern rede, articulada aos ciclos. Os constantes ajustes do Prograrna, através da inserção de

novas abordagens teOricas, contribuirarn para a expressiva resisténcia do professorado. A

0



146

insegurança e a falta de dorninio das abordagens teOricas que fundamentavam o Programa

gerararn insatisfaçOes e descrença em relaçao a possibilidade de melhoria da qualidade

da educaçAo municipal.

De acordo corn Lima (2003, p.103), apesar do discurso dos Consultores enfatizar

autonornia na construçAo do currIculo corno "rede", verificou-se a tentativa de

irnplantaçao de uma proposta corn vistas a homogeneizaçao do trabaiho, aproximando-se

dos PCN.

An que nos parece, o processo de reforma curricular, na Rede Municipal de

Campina Grande, guarda "muitos silenciamentos" (grifo nosso). Se a propria pesquisa

feita pelos consultores, identificava a falta de um projeto politico-pedagogico e a auséncia

de uma definiçao filosOflca como probiemas cruciais da rede, caberia indagar: o que

revelarn os educadores/profissionais envolvidos no processo de reforina?

As análises desenvolvidas nos permitem relacionar os princIpios politicos e

	

I •	 fiiosoficos das reformas educacionais em nIvel macro e micro ao ideario neoliberal e ao

positivismo, que distanciarn a educaçAo da realidade social.

Como foi esciarecido, no inicio deste estudo, temos um contexto de construçAo

curricular que foi objeto de estudos anteriores, (ALBINO 2010) e que ajuda a perceber

rnelhor o percurso historico e de aço docente.

No processo de coleta de dados ern 2012, foi possIvel participar de reuniOes de

• planejarnento da SEDUC - Secretaria de Educaçâo de Campina Grande, bem corno de

reuniOes de planejamento nas instituiçôes pesquisadas. A coordenadora pedagogica me

encaminhou a uma responsável pela coordenaçAo dos planejamentos dos Projetos

politicos pedagogicos das escolas. Na conversa que tivemos, ela afirrnou que estavam

preocupadas corn a elaboraçäo desses projetos, uma vez que isso era uma das metas do

PAR - Piano de AçOes Articuladas. Discursos do tipo: Minhajima, eujá expliquelpara

as técnicas que a genie precisa realizar urna avaliacdo e ate urn processo de construçdo

do PPP das escolas, porque isso e exigéncia do PAR. A genie precisa correr!

0 PAR - Piano de AçOes Articuladas é urna estratégia de planejamento que

permite ao MEC oferecer apoio técnico e financeiro aos municipios com indices

considerados insuficientes quanto an ensino. Como esse planejamento está estruturado

em dimensoes: gestäo educacional, formaçao de professores, dos profissionais ern serviço

e apoio escolar, práticas pedagogicas e avaliaçao, infraestrutura fisica e recursos
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pedagOgicos, apesar de ser considerado como processo importante para a meihoria da

educaçAo basica, aiguns crlticos apontam como urn programa que acentua o caráter

centrahzador das politicas educativas em ambito federal. As transferéncias e a assisténcia

tëcnica do governo passam a ser condicionadas a adeso ao Piano de Metas Compromisso

Todos pela EducaçAo e a eiaboraçäo do PAR que assume o papel de instrumento de

regulacao financeira das poifticas docentes.

S Esse Programa ainda pode ser melhor contextualizado, a partir de urn importante

documento para configurar o cenário nacional brasileiro na ddcada de 1990 é o Piano

diretor (Brasil,1995) pode ser entendido no contexto de reformas nacionais como

documento referéncia para a reforma do Estado Brasiieiro. Foi apresentado por Fernando

Henrique Cardoso corno "urn piano para articular urn novo rnodelo de desenvolvimento

que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de urn ffituro

rnelhor". Em norne da correçfto das desiguaidades regionais, tivernos urn modeio de

/ administraçâo empresarial que ressignificou, na prática social, o cidadào como chente.

Na logica do Estado regulador/avaliador é que se situam as avaiiaçOes em larga escala de

Fernando Henrique(1995-2002) e o governo Lula (2003-20100 aprirnora e consolida tal

poiitica por meio da Prova Brasil e o Piano de Metas de Todos pela EducaçAo (Decreto

n°6.094, de 24 de abril de 2007) que institui o IDEB - Indice de Desenvoivirnento da

Educação Básica e, dessa maneira, a necessidade de eiaboraçao do Piano de AçOes

Articuladas- PAR que justificam a avaliação corno instrurnento precioso de gestäo. Essa

é a iogica de avaiiaçao que é adotada e se reflete nas práticas de pianejamento municipal

e que tendem a rnobihzar a dinâmica de decisAo curricular no interior das escoias.

As reuniOes de pianejarnento buscavam atender auma das dirnensoes da gestäo

democratica que questiona, segundo a coordenadora, o processo de ava!iação do PPP das

escoias. A preocupaçAo deia é que muitas instituiçôes na verdade nern tinham seu projeto

poiItico-pedagogico registrado de forma escrita. Discurso de divisAo de responsabilidades

foram habilitados parajustificar a pressa para consohdaçao de suas propostas.

A metodologia adotada nas reuniOes era que, cada escola, expusesse como estAo

planejando e avaliando seus PPPs, a partir de "casos de sucesso". Esse modeio de "casos

de sucesso" fez parte da dinâmica das sernanas pedagogicas dessa gestão de oito anos que

ainda foi cenário ate 2012 da pesquisa desenvolvida. Professores apresentavam nas

semanas pedagogicas experiéncias práticas de sucesso e alguns discursos captados de

professores nesse interim eram de que as semanas não traziarn mais ninguérn de renome
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para abertura do evento. "Ate nisso querern econornizar", pois ficam embromando corn

Ii essas experiências para näo pagar palestrante". Outra crItica ouvida era em relação ao

prOprio lanche que não existia mais nesses eventos. A tentativa de deslocar mais dias da

semana pedagOgica para planejamento na escola, bern como a apresentacäo das

experiências de sucesso parece nAo satisfazer as expectativas docentes que se sentem

desprestigiados nesse momento importante de formaçao geral.

I. 
A despolitizaçAo do debate educacional e o discurso centrado na eficacia advérn

das prOprias avaliaçOes nacionais que levarn as escolas ern Campina Grande a investirem

em faixas corn percentuais de sucesso no IDEB para atrair mais alunos. Os indices

centralizarn urn discurso de método de ensino e conforme Contreras (2002, p.63),

deveriarn buscar verificar "( ... ) as variáveis que tornarn as escolas 'eficazes'," pois urna

série de fatores variados, que väo, desde o tipo de liderança ate a cultura profissional dos

professores, passando pelas cornpeténcias técnicas ou pelo ambiente comunicativo na

escola podern ser geradoras de "eflcácia" que aparecem apenas, sob o prisma

	

I.
	

metodolOgico.

Em urna das reuniOes de técnicos e gestores fui convidada para fazer uma fala

sobre a importância do PPP na escola e ouve apOs esse rnomento urna reconstruçâo

discursiva por parte da coordenadora de que o PPP era muito rnais urn projeto de

empoderamento e autonomia docente do que urna exigéncia do PAR. Jsso foi interessante

de perceber corno foi rnodelado o discurso em favor de outra "ordem".

Atualmente corn a nova gestAo foi realizado o I Forum da Rede Municipal de

I it Ensino de Campina Grande, corn o terna "Construindo e vivenciando o currIculo

inovador". Os professores participaram de urn momento de plenária corn professoras da

Universidade falando sobre currfculo em uma noite e depois participaram de oficinas nas

escolas estudando a coleçao "Indagaçoes sobre o Curriculo" do Ministério da Educaçào.

Visitci duas instituiçOes e algumas professoras apostavam boas expectativas no debate,

mas rnuitas criticas continuavam no sentido de elencar o "tempo" como urn senhor nada

• bonito do cotidiano docente e do planejarnento escolar. Elas consideravarn o material

muito arnplo, muito denso e que não havia tempo para aprofundar aquelas questOes. Em

funçao disso, apostavam que isso nao seria reconduzido, como queriam as coordenadoras,

para as escolas como forma de arnpliacäo do debate. Tais práticas estariam fortalecendo

precárias condiçOes de autonomia no contexto local? Isso nâo reconfiguraria urn exemplo

de forrnaçao momentâneajá criticado por Freire (2001)? Corroborando a disserninaçao

da abordagem da"cultura educacional rnundial cornum", antes discutida por Dale (2004),
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a educaçao de Campina Grande parece assumir contornos desenhados por uma agenda

•	 "globalmente situada".

0 trabalho de avaliaçAo e construçào do PPP foi mais uma vez, redirecionado e

outras demandas foram eleitas como mais importante na feitura curricular do Municfpio

de Campina Grande. Nesse sentido, é importante abordar nurna perspectiva de análise

critica do discurso proposta por Fairclough (2001) as vozes que tratam mais

especificamente da ternática da autonornia no processo de decisAo curricular das escolas

pesquisadas.

0 trânsito que, a partir de capitulo seguinte se reconduz no local-global, não

pretende deslocar e nern hierarquizar as relaçOes de poder, mas como acredita Santos

(2003) encaminhar apenas para fins de aná!ise e de objetividade da tese os discursos sobre

autonomia em termos locais. Penso que estudar a politica curricular localmente, ajuda a

compreender meihor os processos e a relaçAo de forças culturais sern perder corn isso, a

processualidade das questOes históricas que foram tratadas nos capitulos anteriores. Esse

I percurso pode construir matéria-prima interessante para vislumbrar melhor os sentidos e

a multiplicidade de nuances que alguns discursos podern tomar na constituiçâo de práticas

sociais de resisténcia, força e reproducAo de politicas hegemônicas no chäo da escola.

I.

-i



I.

CAPiTULO V JMSCURSO DOCENTE NA PROPOSIçAO
CURRICULAR: BE QUE(QUAIS) AUTONOMIA(S)

I.
	

ESTAMOS FALANDO?

"Sempre senti a linguagem. Estou conveucido, pot outro
lado, de que nAo é posslvel discutir linguagem scm
discutir poder, scm pensar as classes sociais e suns
contradiçôes" (FREIRE, 1991, p.137)



151

5.1 - Discurso docente na proposicAo curricular

A partir das incursOes no contexto nacional e internacional das politicas que

circunscrevem o currIculo, seth traçado urn perfil geral das instituiçOes em que foram

ouvidas as vozes docentes. 0 entendirnento de autonornia aqui pressuposto nas

abordagens teóricas que a elucidarn como prática social e relacionam e a qual defendo

está de acordo corn Contreras (2002, p.227), quando pensa a autonomia docente para alérn

da vontade e liberdade de pensamento. Ncssa direçAo não é possivcl falar de autonornia

de professores sern fazer referëncias ao contexto trabalhista, institucional e social em que

os professores realizam seu trabalho.

Assim é bom lernbrar que, ao nos reportarmos a voz docente, estamos falando de

professoras que trabalharn na Rede püblica Municipal de Campina Grande - PB. Nos

Ultimos dez anos realizam greves por melhores condiçOes de salário e trabalho. Enfrentam

ainda urn processo pan que o piso do magisterio seja implantado diante do imbroglio das

40 horas sernanais. Nesses anos, o aumento salarial nunca passou dos cinco por cento,

exceto no Ultimo ano de reeleição do prefeito. A proposta inicial chegou a ser anunciada

em um dos anos como "zero". Questionava-se na epoca se urna proposta que é "zero" por

cento pode ser considerada proposta salarial.

Como vimos anteriormente, institucionalmente a Rede Municipal em uma

conjuntura de reformas, açOes envolvendo descentralizaçào e autonomias dos sistemas de

ensino ganharam expressão, tambérn, no rnunicIpio de Campina Grand&8.

Ainda conforme Albino (2010), são muitos os discursos docentes que indicararn

insatisfaçAo, negacão e invasão na proposicão curricular no Municipio, quando vozes

evidenciararn que não tiveram tempo nem pan estudar sobre o que cstava decidido. As

professoras se sentiram expropriadas do seu fazer diante da imposiçAo curricular.

0 processo de reforma curricular, na Rede Municipal de Campina Grande,

guardou "muitos silenciamentos" (grifo nosso). Se a prOpria pesquisa feita pelos

I 4i consultores, identificava a falta de urn projeto politico-pedagOgico e a ausência de uma

deflniçAo filosOfica como problemas cruciais da rede, caberia indagar: quais são os

resqufcios desse processo de reforma na elucidaçâo do significado da autonomia docente?

8 Segundo Lima (2003, p. 68), a rnunicipalizacao do ensino em Carnpina Grande nAo contou corn a participaço da
sociedade civil na discussao da proposta. 0 Conselho Municipal de Educaçao nem chegou a tomar conhecimento da
Lei que instituiu o Sistema Municipal de Ensino, antes de ser enviada a Camara de Vereadores.



5.2 Contexto discursivo / Espaço-tempo das escolas

0 contexto em que se localizam as escolas püblicas municipais que foram locus

da pesquisa estão situadas no Municipio de Carnpina Grande - PB. A cidade é apontada

corno urn grande polo industrial, bern corno urn dos rnaiores polos tecnologicos da

America Latina. E destaque por ser urn centro universitãrio. Conta corn quinze centros e

faculdades de ensino superior e duas universidades püblicas.

As escolas em que foram coletados os dados dos professores estão situadas ern

bairros e zonas distintas da cidade de Campina Grande PB. A primeira escola está na

Zona Sul, a segunda instituição na Zona Leste, e a terceira escola da pesquisa encontra-

se na Zona Oeste da cidade. São escolas que atendern em media 400 alunos nos trés

turnos. Os professores, em todos os casos, possuem curso superior cursado em

Universidades Püblicas ou autofinanciados corno UVA - Universidade Estadual do Vale

•	 do Acaraü.

Das trés unidades, urna está em situação precária quanto a estrutura fisica,

inclusive nAo foi selecionada para o Prograrna Mais Educação por não ter os pré-

requisitos rninirnos de espaço necessário a fihiaçAo. A gestora afirrnou que ha anos busca

reforma, rnas alinharnentos politico-partidários muitas vezes impediram que os recursos

chegassern ate esse estabelecirnento. Ela deixa claro que as escolas que ocuparn os

primeiros lugares das filas de recursos geralmente estão "alinhadas" partidariarnente corn

o prefeito. A funçao do Gestor passa por esses rneandros que extrapolarn o arnbito

pedagogico e politico ern urn sentido mais amplo.

As crianças que estudarn nessas escolas, são de baixa renda. De acordo corn as

gestoras cerca de noventa por cento são vinculadas aos programas sociais do governo

como o Bolsa FamIlia' 9 . Para as gestoras, os prograrnas reduziram significativamente os

0

19 o Programa Balsa Famflia (PBF) ë urn programa do Governo Lola (20Q) de transferencia direta de
renda corn condicionalidades, que beneficia farnilias em situaçào de pobreza e de extrerna pobreza, criado
Para integrar e unificar ao Fome Zero os prograrnas implantados no Governo FHC: o Bolsa Escola,
o Auxf!io Gas, o Bolsa Alirnentaçao e o Cartao A!imentaço. 0 PBF ë tecnicarnente charnado
de mecanismo condicional de transferencia de recursos. 1 Consiste na ajuda financeira as farnflias pobres
(definidas come aquelas que possuern renda per capita de 70 ate 140 Lefiis) e extrernamente pobres (corn
renda per capita menor que 70 reais). A contrapartida é que as farnilias beneficiarias mantenharn seus fi!hos
e/ou dependentes corn frequência na escola e vacinados. SICSU, João; PAULA, Luiz Fernando; e
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indices de evasão, mas não são suficientes para garantir que todos fiquem na escola.

	

•	 Muitas crianças tern o beneficio, mas nAo tern urna estrutura que coloque a escola corno

urn lugar importante na vida deles.

A construção civil que explodiu na cidade de Campina Grande nos Ultirnos cinco

anos contribuiu significativamente para elevar o nürnero de pals ernpregados na diagnose

escolar. Identificamos muito pals trabaihando nessa area e rnães ocupando

prioritariamente o espaço de empregada dornéstica (f'axineiras) ou em caso raro sendo

"do la?". As mães, em sua rnaioria, são responsáveis diretas pela rnanutenção das famIlias,

considerando que rnuitas são separadas. As avOs tern tido urn papel importante nessa

configuraçao familiar, pois alern de abrigar as novas farnilias que são formadas assumem

os netos enquanto esses pais trabalharn.

As escolas tern recebido muitos recursos nos Ultimos anos, particularmente

tecnologicos. Existern cornputadores para os laboratórios de inforrnática, embora em duas

das instituiçOes eles nAo estejarn montados por falta de auxIlio técnico na instalaçao e

rnanutençAo.

O espaço escolar é compreendido na analise interdisciplinar: Arquitetura e

Educação como locus irnportante de formaçao de personalidade pedagogica e de

curriculo. Neste estudo, destaco a cornpreensAo de ALBINO e ALBINO (2012) que o

espaço possui um efeito psicologico que interfere na formaçao ética e estética do sujeito

e, portanto, educa e ensina indissociavelmente.

Os espaços escolares, de maneira geral, refletem os sujeitos, os anseios e o

I 6 "retrato" dos responsáveis, sejarn gestores locals e "gestores globais". Diante dos muros

brancos, portOes fechados que mais lernbram prisôes, é irnportante destacar que a escola

precisa sair da lOgica que foi observada per Mayume de Souza Lima, quando se referia

As areas destinadas as escolas nas cidades conternporãneas:

As construçOes podiarn se destinar tanto a crianças, a sacos de feijAo
ou a carros, pois sao apenas Areas cobertas, corn fecharnento e piso.

os seres humanos perderam nào apenas a sua capacidade Unica de
dar sentido As coisas, mas também perderam o instinto primArio de
todos os animals adultos de buscar o ambiente mais favoravel para o
desenvolvimento dos seresjovens de sua espécie (Lima, 1989, p.l 1).

RENAUT, Michel; organizadores. Novo-desenvolvimentisino: urn projeto nacional c/c crescirnento corn
equidade social. Barueri:Manole; Rio de Janeiro:Fundaçao Konrad Adenauer, 2005.
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Diante do exposto, podemos compreender que os "desenhos" dos espaços

• escolares contém nuances que (de)anunciam a filosofia, a polItica educacional e a próprio

tipo de formaçAo de sujeito. Se na historia foi possIvel perceber de forma expilcita,

algumas instituiçOes corn separacão das entradas por género no periodo da RepUblica, a

comunicação do ambiente escolar corn a cidade no rnodernisrno e o arranjo aberto das

salas multiuso das escolas polivalentes. Fica evidente que, no campo curricular esses

lugares constituem o sujeito e se a educaçäo se da numa perspectiva estética é importante

que os projetos escolares sejarn pensados tambérn nurna perspectiva formal e

arquitetônica condizente corn os prospectos do Projeto Politico PedagOgico local.

5.2.1 - Que docéncia no contexto?

As professoras que foram participantes da pesquisa podern ser consideradas

naquilo que o "Estudo sobre ser Professor Brasileiro" (2009), considera como "tipico".

Formam urn quadro predominantemente ferninino e tern em media 35 anos. Possuem

I 6 curso superior e de forma surpreendente, financiarn sua propria forrnaçAo seja em nIvel

latu sensu ou Strictu sensu. A disparidade em relaçäo aos dados do citado estudo está no

fato do nümero de turmas e escolas em que esse professor trabalha. Das docentes

pesquisadas, cem por cento trabaiharn em duas ou mais escolas e, infelizmente, em dois

ou mais turnos. Ternos professoras conforme apéndice 1, que trabaiharn dois turnos na

escola municipal e ainda sâo prestadoras na Rede Estadual de Ensino, a noite.

0 contexto é revelador é como prática social discursiva já nos dá indicios de

I 1 análise que justificarn o aparecirnento recorrente da palavra "tempo" naquilo que elas

apontarn como dificuldade de pensar os problemas da própria instituiçâo, bern corno do

seu currIculo.

Por rnais que exaltemos a importancia do processo de forrnaçao para efetivaçao

de práticas pedagOgicas rnais substanciais no Ensino fundamental, o que se verifica

tarnbérn é a irnpossibilidade do ponto de vista prático e real dessas professoras pararem

	

I it	 para pensar seu próprio projeto.

A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional 9394/96 destaca no

artigo 67, inciso V, que o tempo que deve ser reservado para estudos, planejamento e

avaliaçAo deve ser incluldo na carga horaria do professor. Apesar da Lei avançar no

sentido de prever esse tempo, näo o quantifica, deixando brechas para oportunismos

locals ern torno de um tempo que deveria ser considerado importante na consolidaçao dos

planejamentos. Verificamos na Paraiba, quo alguns municipios remuneram os sabados
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solicitados para tarefa de planejar, mas nào ha uma regulamentacao em torno dessa

questAo.

As professoras costurnam seguir urn ealendário de planejamento anual oferecido

pela Secretaria de Educaçfto. Nele ha a previsAo bimestral e temática de quaiido parar e

quanto tempo parar. 0 calendario intercala paradas totals (expediente completo) ou meia

parada, sendo alvo de indignaçAo dos docentes, a ültirna que reserva apenas duas horas

para o desenvolvimento do planejamento.

Nao ha previsão de paradas para planejar o projeto politico-pedagogico e algumas

gestoras afirmam que nAo podem Bear parando sern autorizaçAo da seeretaria de

edueaçâo. Ao rnesmo tempo, as professoras criticarn as paradas solicitadas pela secretaria

para eventos on momentos de interesse politico partidário.

A autonomia entendida come, movimento importante para se pensar o fazer

docente e a proposiçAo curricular vai além da vontade individual dos professores. Nesse

sentido, Contreras (2002, p. 227) afirma que "näo e possivel falar de autonomia de

professores sem fazer referéncias ao contexto trabaihista, institucional e social ern que os

professores realizam seu trabalho". 0 contexto trabalhista parece distante da

compreensào do trabalho, como expressAo ontológica social nurna perspectiva marxista

e marxiana que o ye como expressão fundante da humanidade do homern.

0 conceito de trabalho alienado, embora para muitos nAo seja suficiente para

analisar as relaçoes e produçOes curriculares, a rneu ver ë muito vivo e oportuno diante

do quadro profissional das professoras pesquisadas. Marx (1967, p. 93), no Primeiro

Manuscrito, traz o conceito de trabalho alienado, segundo as leis da Economia

Politica. Assim se constitui a alienação do trabalho:

Primeiramente, ser o trabaiho externo ao trabaihador, nao fazer parte de
sua natureza, e, por conseguinte, ele nào se realizar em seu trabaiho mas
negar a si mesmo, ter urn sentimento de sofrimento em vez de bern-
estar, nao desenvolver livremente suas energias mentais e fisicas mas
fisicamente exausto e mentalmente deprimido

No contexto de trabalho docente, o que é explicitamente colocado são as urgéncias

para atender aos novos padroes sociais de ensino-aprendizagem. E preciso se especializar,

pois o professor ficou para trás, o mundo d outro, e as dernandas são outras. Nesse

contexto em que os discursos do eenário econômico mundial vAo reconfigurar os

carninhos e os destinos das escolas o professor sai muitas vezes de sua própria cena para

assumir uma prática social que näo foi pensada e, muitas vezes, nern 6 acreditada por ele.

LL
LU
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Quando a professora coloca que está assumindo algumas "feituras" em seu trabaiho näo

porque acredita, mas porque essa é a direçäo, se estabelece a tensAo regulativa, que nem

sempre se dá num processo de reprodução, mas tambdrn de transformaçAo e ajuste no

momento de construçAo curricular. Ha que se pensar e reivindicar nessa análise o respeito

temporal e contextual para que as professoras pensern sobre si e sobre o trabatho que

realizarn, a partir do contexto concreto que nele operarn. Seria essa urna expressAo

ontológica do ser social? Faz sentido pensar nessa ontologia?

Em urn contexto em que os interesses econômicos ainda são amplamente

defendidos, corno virnos no capitulo anterior, por organismos multilaterais corno também

por governos de feitura neoliberal e se sobrepOe ao perfilhamento de urna busca de

forrnação cidadã, cabe colocar a questão de Boron (1999, p.48) " é possivel que uma

sociedade deste tipo avance na extensäo e profbndidade da dernocracia sem ultrapassar

os lirnites estruturais que o capitalismo lhe traça? " Freire (1998, p.126), a meu ver,

consegue responder evocando urn saber docente que deve sustentar a sua luta: " se a

educaçao nâo pode tudo, alguma coisa de fundamental a educação pode. "A cornpreensão

da educaçAo corno rnanifestação que não sO reproduz as ideologias que se fazem

dorninantes, coaduna-se corn o propOsito da ACD, na análise da autonomia, a fim de

buscar explicitar as hegernonias, rnas tarnbém de encontrar focos de resisténcia no locus

de atuaçAo docente

No contexto das vozes docentes foi possIvel entender meihor alguns sentidos e

alguns motivos que ainda colocam as professoras sob a tensäo: "mi tenho, mas cu quero

e preciso de autonomia". 0 poder de decisào e a liberdade para fazer algo aparecern na

possibilidade de fazer os brechOs para arrecadar fIrndos para as festas do dia das rnAes,

das crianças, bern corno a organizaçAo do caixa para água mineral e café dos professores.

o desabafo de urna professora que diz que se não conseguir os padrinlios para os presentes

dos seus alunos terá que arcar com mais essa despesa. A compra do material da arnostra

pedagOgica. Como lembrava Marx (1978, p.132), "o processo capitalista de producao não

e sirnplesmente produção de mercadorias. E processo que absorve trabaiho não pago, que

transforma os meios de produçAo em rneios de extorsão de trabaiho nAo pago". Assim, é

possivel perceber a produçao de rnais-valia por ter a produção de objetos e serviços sern

nenhum custo para o Estado.

Essa rotina supOe rnodelos de participaçao, mas de forma fetichizada e cooptada.

o caráter ernancipatório do trabaiho docente fica comprornetido.

6
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Autores, como Duarte (2011, p.1 17) vão tratar a polivalencia que é atribuida ao

processo de trabaiho docente corno urn processo que nAo encontra correspondéncia

igualitária na valorizaçào social. Ela charna esse movirnento de trabaiho "elástico e

invisivel". 0 termo elástico ele atribui as tarefas que se infiltram na vida privada e quo

comprornetern o lazer e descanso e, "invisIvel" por ser urn trabalho que näo tern

reconhecirnento social (rernuneraçAo e valorizaçAo).

Na visão de Contreras (2002,p. 228), o que parece cornurn nas recentes politicas

educacionais e prccisarnente urna nova definiçao das relaçOes entre as escolas e a

sociedade. Isto significaria mais autonomia para os professores? Que tipo do autonomia?

A seguir, seräo apresentadas algurnas signiflcaçOes da autonornia na voz docente

quo estão situadas nesses contextos escolares. A analise Critica do discurso seth o

subsidio episternetodológico para proceder ao trabaiho de visualizaçäo dos "carnpos de

força" na produçäo discursiva da autonomia no âmbito de produçAo curricular.

As adaptaçOes das fases de análise foram colocadas no quadro a seguir, a firn de

facilitar didaticarnente o encontro de traços e pistas no processo analItico.

Questoes norteadoras pars análise critics do discurso a screw consideradas in problematizaçfto da autonomia
docente.

Seleçäo a partir das sugestOes de Caldas-Coulthard (2008, p. 33, 34), e de Fairclough (2001).

Vocabulario

1- Ha palavras que permitem classificar as pessoas no texto quanto so tipo de
profissão e do papois sociais.

2- Ha palavras formals on informais no texto (formas de tratamento, por
exemplo)?
Que valor expressivo e dado as palavras como as palavras avaliativas são

usadas, por exemplo)?
Q ue metaforas são usadas?

Gramática

Texto - 3 1- Que tipos de processos verbais e participantes são predominantes na interaçäo? 2- 0
agenciamento ë explicito (quern faz o quë)? 3- Quo tipos de nominal izaçOes são usados?
4- As oraçOes são ativas ou passivas? 5- Quo modos (declarativo, interrogativo,
imperativo) são usados? 6- Como a modalidade e feita? 7- Que tipos de pronomes são
usados? E como? 8- As oraçOes são positivas ou negativas?

Prática discursiva - 2 Interdiscursividade (intertextualidade constitutiva): os tipos de discurso quo estão on
amostra discursiva lntertextualidade manifesta: Como ocorre a representação discursiva:
direta ou indireta? 0 discurso representado está demarcado claramente? Como os textos
transformam textos anteriores e reestruturam as convençOes existentes a tim do originar
novos textos?

Prática social - 1	 Analise das circunstãncias institucionais e organizacionais do evento discursivo e do que
maneira elas moldam a natureza da prática discursiva.

Visualizaçao des marcas ideologicas e hegemônicas do discurso - resistências
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Metaforas

• ALBINO (2014)

5.3 Significaçoes poilticas da autonomia- interpretaçAo e
territorializaçAo das decisoes no contexto escolar a partir da ACD -
Análise crItica do Discurso

A proposta de Análise Crftica do Discurso, conforme Fairciough (2001) engloba

I trés fases. A ordem de análise compete ao pesquisador e dentre as apresentadas: Análise

do texto, analise da prática discursiva e análise da prática social, optei por fazer incursOes

iniciais na prática social.

A tarefa de examinar os sentidos da autonomia no discurso docente pressupôe

adentrar em um contexto eivado de tessituras poilticas, historia, cultura e relaçOes de

poder, por isso é necessário ter clareza do qufto infima pode ser a análise feita frente a

tantos condicionantes. No entanto, essa é uma tarefa eticopolitica da pesquisa, quando

procura verificar a quern serve c como sâo estruturados os discursos que supOe autonomia

no momento de proposiçäo curricular.

Assim, ë importante pensar o movimento da linguagern na construçäo dos

discursos, a partir de Fairciough (2001), bern como em Freire (1992b, p.68) quando 1105

adverte que:

Näo é puro idealismo, acrescenta-se, näo esperar quo o mundo mode
radicalmente para quo so vá mudando a linguagem. Mudar a linguagem
faz parte do processo de mudar 0 mundo. A relaço entre linguagem-
pensamento-mundo e uma relaçao dialética, processual, contraditOria

Inserir-se no processo de transformaçAo da linguagern é urn exercfcio de

humanizaçao e caminho para a emancipacão. Pois ela é carregada de processos culturais,

elementos simbolicos, irnaginários e práticos. Freire (1992, p.72) acredita que o momento

estético da linguagern, "deve ser perseguido por todos nós não importa se cientista on

nAo. Nào ha incompatibilidade nenhuma entre a rigorosidade na busca da compreensâo e

do conhecimento do mundo e a beleza da forma na expressAo dos achados". Assim pela

•

	

	 análise do discurso, procuro entender o horizonte sociohistorico que se circunscrevem

prenüncios da autonomia, a partir da voz docente.
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5.3.1 - Análise da Prática social: algumas marcas ideológicas e hegemônicas
que demarcam os discursos

A adesAo das docentes para participaçAo da pesquisa no Municipio de Campina

Grande, embora tenha sido feita apOs dialogos que justificassem a sua participação, foram

realizadas de forma rica. Em algumas situaçOes cheguei em momentos dificeis para a

escola e para o grupo de professoras, a exemplo de urna decisAo de greve. Vivi corn essas

• professoras mementos de catarse e reflexAo profissional. Ouvi palavras de esperança, de

desalento, acothi o choro e emprestei o ombro. Acredito que cheguei em momentos de

extremo cansaço de algurnas e acabei assurnindo urn lugar, talvez, de possibilidade de

diálogo.

0 contexto das falas docentes revela urn misto de expectativas, urgéncia e

desencontro, quando se colocam no exercicio profissional e frente aos desafios que Ihes

são imputados. A perspectiva de analise de discurso de Fairciough (2001) pode abarcar a

compreensão de Castoriadis (1991, p.126) quando pensa a autonomia no contexto

sociopolitico corno substrato que "não é pois elucidaçao scm resIduo e elirninaçao total

do discurso do Outro não reconhecido corno tal". Ela é urna outra relaçAo entre o discurso

do Outro e o discurso do sujeito. Assim, essa polifonia de sentidos 6 assurnida diante da

incapacidade de qualquer analise de cunho académico em revelar todos as significaçoes

possiveis em torno da autonornia docente, mas me proponho a evidenciar as que

conseguirei enxergar no processo de construçAo de tese.

A indagaçAo sobre a autonomia começou por questOes rnais amplas sobre como

ela compreendia o projeto polItico-pedagogico da escola e como via sua participação. A

prirneira questão se referia a escola. As professoras, de forma unânime, afirmararn que a

escola não tern autonomia.

Professora 2 - Eu acho que fbi uma coisa que foi tirada da escola. E a resposta ndo
preciso né, Ia ala resposta (.)Hoje voce não pode, punir nenhurn aluno, reclarnar. . .nurn
épunir, colocar de cast/go, mas voce rnTh tern autonornia, você... a genie... o alunofaz e
acontece cotno agora aqui,..

A ideia que a autonomia foi "tirada" da escola remete a questAo do discurso

veiculado da autonomia escolar como se fosse algo concedido e outorgado pro outrem. A

fala ainda revela um processo de desautorizaçao da docéncia frente cornportamentos dos

alunos. 0 discurso da falta de autoridade docente revela sintomas e causas diferenciadas

como:

[ ... ] as condiçoes precárias de trabaiho, [ ... ] o choque geracional e as relaçOes
dificeis corn os alunos, a heterogeneidade social, o desprestfgio da profissào e
seu paroquialisrno, o avanço das TJC's no meio educacional, bern como o
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questionamento das tradiçOes e das metanarrativas, que fazem corn o professor
não tenha mais a ilusäo de haver urn solo firme a se aportar. (PEREIRA,
PAULINO E FRANCO, 2011, p.60).

0 processo de desautorizaçAo docente guarda conexOes importantes corn o modo

come, figura que, dentro de uma analise de Arendt (1972, P.243,244) "poderia confirmar

que a crise da autoridade na educaçäo guarda a mais estreita conexAo corn a crise da

tradiçAo, ou seja, corn a crise de nossa atitude face ao ambito do passado". A crise da

autoridade nessa direçAo é de natureza poiltica, mas acabou atingindo "[...]areas pré-

polIticas, tais corno a criaçào dos flihos e a educaçäo". Assirn, o discurso que remete ao

processo de desautorizaçAo precisa, nos tempos atuais, refletir a posição ocupada pelo

docente no cenário social, a firn de perceber melhor o que realmente se perdeu.

A ideia exposta pela professora de que autonomia foi retirada revela ainda as

sutilezas da invisibilidade do modo de regulacao que recai sobre as escolas e sobre o

trabaiho docente. NAo se sabe identificar quern está retirando essa autonornia ou quern

•	 está atrapaihando essa autonomia.

Na fala das professoras é interessante perceber que elas nAo desvinculam a

autonomia da escola da autonomia profissional. Ao responder sobre a autonomia da

escola elas recorrem ao trabalho que desenvolvem dentro das escolas

Professoras 6 - (Si1enciamento..) respondeu em primeira pessoa)
Eu sou autOnorna no que eufaco eu tenho essa autonomia, quando ndo me dao brecha
eu br/go por ela e eu sempre digo aqui as meninas gente vocês tern que ser autónoma no
que vocesfazern no que voces querern nas ide/as de VOCeS se Voces...

I or

	

	 A professora, ao responder crn prirneira pessoa, anuncia urn "nAo dito" o que

permite pensar que na visAo dela a escola nAo tern autonornia.

Professora 8 - Au, au, autonomia... (interrupçöes). E e, na questao da da autonomia das
escolas, ela ainda é é urna autonomia é... é... a gente pode dizer esfacelada, né, a gente
em algurn, alguns rnomentos a gente tern uma certa autonomia em outros a genie ndo tern
praticarnente nenhurna.

Professora 1 - Autonomia nós ndo temos, ate porque eu sinto isso, voce vai encontrar nas
salas que nós ternos urna autonomia vigiada. Por quê? Porque o PPP é do escola, mas
ele tern que ía baseado aonde? Nos regulamentos, regras e norrnas e conteádos
prograrnáticos que a rede e quern nos respalda. Quern e nosso vinculo corn o FNDE? A
secre tar/a de educacdo. Entflo essa autonomia em si nâo existe, existe na sua cabeca
corno projIssional.

Era momentos do discurso, a autonomia da escola supOe uma compreensäo

de liberdade total sem controle, mas as falas väo se refazendo no percurso e se conectando

a outros aspectos. Na fala das professoras d interessante perceber que elas não
I.



161

desvinculam a autonomia da escola da autonomia profissional. Ao responder sobre a

autonomia da escola, elas recorrem ao trabaiho que desenvolvem, mas supOe que a

cornpreensAo de participacao poiltica pedagogica em algumas falas nem sempre podem

ser caracterizadas como positivas, conforme aponta Martins (2002), quando considera

dois nIveis de participaçAo, entendendo-a como desejo e motor para aço: positiva e

negativa.

A prirneira cornpreensào de participaçAo, positiva, supOe desejo de se envolver e

I atuar em busca de soluçOes para os problemas apontados no locus profissional, enquanto

o segundo nIvel fica evidenciado pela obrigaçao normativa, que geralmente é delegada

por instâncias superiores. Nessa hierarquia, näo se consegue uma participacAo positiva,

pois cia, muitas vezes, inviabiliza urn envoivimento mais ativo do participante.

No entendimento de Martins (2001), Os liniites da escolas costumam se configurar

por urn excessivo conjunto normativo e legal, que nAo tern sido exatamente "flexIvel"

(grifos meus), na regulamentaçAo da vida escolar.

A noçäo de autonomia da escola das professoras não perrnitem que seja feita uma

análise individualista on psicologista, pois para Contreras (2002), assim como pensamos

em valores morais corno noçOes nAo individuais, da mesma forma a autonornia näo é uma

capacidade individual, mas se constitui nurn exercIcio de pratica social. 0 esfacelarnento

que é citado pela professora 8 (oito), remete ao entendimento do autor no destacar: a genie

em algum, alguns momentos a genie tern uma certa aulonomia em ouiros a genie nab tern

praticarnente nenhurna. Assirn, nAo faz sentido em falar que algo on alguém e autônorno,

I 10	 mas que podemos identificar processos on situaçOes nas quais se tem açäo

No caso da professora i, ao mesmo tempo que percebemos urna força em ressaltar

a sua autonomia, podernos pensar em urn processo ideologicarnente colocado por

Popkewitz (1997, p.170) ao pensar o processo de reformas educacionais em ârnbito

global. 0 contexto reforrnador rnira a escola como instituição, porque ela é a primeira na

constituiçäo de valores que indicam os rumos pelos quais a sociedade desenhará o seu

futuro. Eie afirma que nesse contexto, se edifica urn "individualisrno possessivo" que é

entendido como aqueie que:

considera as re!açOes pessoals e a subjetividade corno fins em si; o consumo e
urn objetivo em si mesmo. 0 entendimento pelos individuos do seu próprio papel
em urn sistema de produtividade e cultura d minado e eles são deixados corn urn
pequeno sentido de pertença ou de comprornisso para corn o bern geral. A
fragmentaçao e a auto obsessAo, que alimentam o individualismo possessivo,
entào, destroem o sentido de todo de cada pessoa e a sua relação corn esse todo.

1.
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Outra preocupaçao que merece destaque é a de Contreras(2002, p.272), quando

I pensa na coneepcAo de autonomia como competéncia. Se as escolas começarem a se ver

como autônomas e cada uma buscar aquilo que deverá dar qualidade a seu traballio, ser

destaque em programas de ranking diftindidos em algumas poilticas, corremos o risco do

que ele chamou de politica do isolamento:

urn dos problernas que a poiltica do isolamento das escolas provoca ë a sua
incapacidade para perceber os processos de desigualdade social que a

• competitividade entre elas ocasiona. A forma pela qual vem sendo proposta a
descentra1izaço habitua os professores e a sociedade a pensar na educaçao ern
termos particulares.

A construçäo de uma compreensAo de autonomia que enseja independéncia pode

resultar em uma fragmentaçAo, individualismo, o que gera empobrecimento na dimensAo

polItica, democratica da educaçäo como construçäo coletiva, engajada e relacional.

Essa situação é revelada no momento em que as professoras atestam as

impossibilidades como sendo culpa de "outros" e assumem que fazem um trabaiho

• independente, apesar de todas as manifestaçOes contrárias ao que desejam. Nesse aspecto,

hegemonias discursivas podem set atestadas em relaçao a autonomia da escola. A escola

passa a existir como espaco independente e ao mesmo tempo cercado de tensOes e

possibilidades de autocriaçao histórica.

Professora 3 - - Eu vejo que essapalavra autonomia elafunciona ate certo ponto, aquela
questão autOnoma do professor em sala de aula determinar a que vai serfeito, mas não
deixa de ser uma autonomia vigiada porque nós seguimos pianos curriculares, aiguns
pianos ate dos iivros didáticos, onde a aluno que par exemplo dominar, a men aluno vai
sair daprimeira série scm saber escrever seu name próprio, ai eu vejo essa autonomia
entre aspas.

Os professores costumam tecer suas práticas, a partir de "redes contraditOrias,

de convicçOes e crenças, de possibilidades e limites, de regulação e emancipacâo". Santos

(1991, 2000) costuma defender a existência de uma tensäo permanente entre regulaçAo

social e emancipaçäo que é exercida pelos diversos mecanismos de exercicio do poder.

Assim, a emancipaçAo seria essa constante busea de superaçäo por meio de práticas mais

democráticas.

A proposta de construçäo da autonomia no seio da escola e a constante chamada

das professoras a visualizarem a comunidade remetem as condiçôes enunciadas por

Santos (1991, p.170), na propositura de uma nova cultura politica a partir desse

entendimento:
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•

	

	 A idela cia obrigaçào poiftica horizontal, entre cidadaos, e a ideia cia participação
e cia solidariedade concretas na formulaçào da vontade geral sào as ünicas

• susceptiveis de fundar uma nova cultura polftica e, em Ultima instância, uma
nova qualidade de vida pessoal e colectiva, assentes na autonomia e no
autogoverno, na descentralizaçao e na democracia participativa, no
cooperativismo e na produçAo socialmente Util.

A busca por práticas emancipatórias, hem como a insistente coragem de ampliar

cada vez mais a sua institucionalidade - pensando aqui na escola pUblica - continua sendo

ó tarefa importante. Para Santos (2000 p.75), as representacOes que a modernidade deixou

W agora mais inacabadas e abertas são, pelo menos no dornInio da regulaçAo, o principio

da comunidade e, no dornInio da ernancipacão, a racionalidade estéticoexpressiva. Assirn,

dos trés principios de regulação (mercado, Estado e cornunidade), o principio de

cornunidade "e o princIpio menos obstruido por determinaçOes e, portanto, o mais bern

colocado para instaurar uma dialdtica positiva corn o pilar da ernancipacAo". Isso deve ser

pensado corno construção importante na producao curricular entendida corno

manifestaçào politica.

0 controle que incide no trabalho docente distancia a escola da comunidade. 0

discurso docente revela algo nesta direção.

Professora 5 - . .. rnas autonomia total ainda ndo existe no escola, ate porque se
determinada escola estiver agindo de urnaforma e outra de outra, vai chegar alguempra
questionar, porque que a escola desenvolve tal trabalho, porque que esse trabaiho ainda
naofoi analisadopela a secretaria, tudo isso barra no autonomia do escola a gente ainda
não tern autonorniapra dizer assim... a gente vai charnar os pals decidir isso em beneflcio
do escola, porque nós sernpre pararnos no parte burocrthtica

Professora 10- Eu acho que essa autonornia é para algurnas coisas ndo e? Pro algurnas
coisas que vdofavorecer uma instancia major, porque a gente sabe que a gente vive numa
piramide né? Entdo essa autonornia e so quando teria que se resolver seria a secretaria
de educacdo, entdo cia tá jogando tudo para as escolas ai a escola abarca e no final de
contas ela terrnina semfazer nada

0 controle institucional é necessário dentro de urn modelo de organizacão social

	

-	 democrático, mas as falas suscitam que ha urna avanço significativo nas práticas de

	

S	 decisao pedagogica.

Compreensoes de autonomia na voz docente

A hipOtese de tese inicialrnente esteve ancorada a ideia que a autonomia no

contexto docente assume urna multiplicidade discursiva que não significa apenas

liberdade para fazer algo, mas ainda urn ideal a ser alcançado. Apostava ainda que a

S
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autonomia nos textos oficiais, entendida como movirnento de liberdade necessário as

S escolas democráticas, näo está configurada corn o mesmo sentido nas práticas sociais dos

professores e, por tim, que a autonornia curricular depende tambdm da formaçAo docente

para que seja possivel (re)signiflcar tal prática corno ato profissional politico. Ernbora as

professoras tenharn me suscitadoinümeras outras questOes acerca do objeto e colocado

em xeque rnuitas das rninhas "certezas", as hipoteses, de rnaneira geral se confirmaram.

- A autonomia contextualizada, a partir de urn momento irnportante de decisao

curricular que é o processo de construçäo do projeto politico-pedagogico assume direçôes

variadas, mas não está centrada no entendimento de que seja "liberdade para tudo". As

professoras dirnensionam o ato pedagogico dentro de urna esfera hierárquica que

determina e regula o trabaiho. Algumas falas sao bern ilustrativas nesse sentido:

Pr7 - Pra rnim é a liberdade defazer, fazer corn responsabilidade tambérn né ndo seria
a fazer par fazer, ate porque o nosso trabaiho não pede isso, nao pede urn fazer de
qualquer tipo... entdo efazer corn responsabilidade.

A ideia de autonomia como movimento de responsabilidade é uma assertiva

interessante e que perpassa a maioria das vozes docentes. Pode ser considerada uma

(contra)hegemonia discursiva na rnedida em que ë uma voz predominante dentro do grupo

docente e ao mesmo tempo urna forma de resisténcia ao discurso da autonomia de forma

outorgada que está circunscrita nos docurnentos que regularn a educaçAo nacional e,

especialmente, o currIculo local. As docentes fazem questAo de enfatizar a

responsabilidade dentro do movimento de liberdade, mas reivindicam esse movimento

com mais autenticidade no rnomento de proposiçâo curricular.

Pr 5 -Deterrninados mornentos infelizrnente nao, prirneiro porque a gente tern que
obedecer a urna grade curricular que e o que eu disse a vocé a gente tern que obedecer a
uma hierarquia entdo muitas vezes eu estou dando urn curricula exigido pela secretaria
que ndo e necessário para rninha turrna naquele momenta, rnas no entanto Cu tenho que
dar.
PESQUISADORA - Vocé acaba trazendo de todaforma.
Pr 5— Exatamente, par maLi que eu diga eu you tirar dez, quinze minutos para atender
essa necessidade, mas que ndo é o sujIciente.

	

•	 PESQUISADOR4 - Voce se sente assirn professora, de certa forma moralmente
compelida a atender aopoder dada...
Pr 5 - Exatamente por "N" motivos, a gente sabe que querendo ou ndo nós estamos
encarregadas a isso, infelizrnente eu ac/ia que oprofessor, par mais que a gente diga que
ele tern essa autonomia nos ndo temos infelizrnente, infelizmente nos ainda recebernos
uma grade curricular de cirna para baixo que ndo para pra analisar o con texto em que
a escola está inserida a clientela que essa escola tem e a necessidade de se atender a
dernanda. Se vocé me perguntasse hoje, voce e autônorna em sala de aula, eu diria ndo,
Cu ndo sou.
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As professoras foram enfáticas quando afirmam os limites da autonomia como

pode se ver no depoimento anterior. Quando contextualizam a autonornia na produçäo

curricular, etas se percebern dentro de urn movirnento que superpOe urna ordern de saber

que nAo é o delas e o movirnento de clareza sobre esses lirnites é o caráter contra

hegemônico que faço questâo de destacar na voz docente, mesmo que ainda limitado na

açäo individual.

A leitura que fazern do seu contexto, mesmo dentro das lirnitaçôes constitui uma

aposta crItica das situaçOes-limite em que se encontra o" inédito viável" em consonância

cOrn a abordagern de Freire (1992, p.106) quo se traduz no que etas compreendem como

autonomia. Assim faz-se necessário destacar esse conceito de forma mais detalhada:

o inëdito viável é on realidade uma coisa inëdita, ainda nAo conhecida
e vivida, mas sonhada e quando se torna urn percebido destacado pelos
que pensam utopicamente, esses sabem, entao, que 0 problema nao é
mais urn sonho, que ele pode se totter realidade. Assim, quando os
seres hurnanos conscientes querern, refletern e agem para derrubar as
situaçOes limites que os e as deixaram a si e a, quase todos e todas
lirnitados a ser inenos, o inedito viável não é mais ele mesmo, mas a
concretizaçao dele no que ele tinha antes de inviavel. Portanto, na
realidade são essas barreiras, essas situaçoes-limites que mesmo não
irnpedindo, depois de percebidos-destacados, a alguns e algumas de
sonhar o sonho, vêm proibindo a maioria a realizaçAo da humanização
e a concretização do ser mais (FREIRE, 1992, p. 206-207).

A perspectiva positiva de uma praxis possIvel na abordagem freireana nos rernete

a querer mais e impOe uma açào politica pautada na vocaçäo ontolOgica do ser mais. 0

caráter dialético da compreensào do trabaiho docente, como urn trabaiho mediado por

relaçOes de saber-poder que impulsiona a entender cada vez meihor a ação pedagogica e

a quem se destina.

Ao convocar Kant tambem para pensar o conceito de autonomia neste estudo, foi

no sentido de reforçar o caráter da diajética do esclarecirnento. De evocar urna razAo

prática para pensar a prática docente. Apesar dos lirnites individuais e universalizantes do

pensarnento Kantiano em funçAo do seu contexto e dos seus objetivos, considero

pertinente a noçäo geral do homem aprender a pensar por si mesrno. Alguns discursos

que me preocupavam quando do exercfcio da supervisAo pedagogica em que as

professoras sempre assurniarn uma posicão expectante na indagaçAo constante sobre o

que deveria ser feito, qual seria a temática, corno é que faz e como deveriarn proceder.

Para além de uma análise generalizada e lirnitante sobre alienaçAo do trabalho, a análise

do discurso de uma sisternática contextual revela e pode reforçar que ha rnovirnentos
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emancipatórios, mesmo residuais e ternporários, quando as professoras tecem olhares

sobre o seu próprio exercIcio de liberdade na autonornia da vontade. EntAo nern pode ser

visto apenas pela Otica da reproduçAo pura, alienação pura.

Considero importante o percurso filosofico kantiano pan pensar a autonornia no

cotidiano escolar, não per oferecer respostas ao nosso anseio per liberdade, mas sobretudo

para. questionar 0 110550 próprio papel corno sujeitos profissionais produtores de urn

currIculo. Ern que medida estarnos pensando por nos rnesrnos, quando decidimos planejar

o curriculo da escola?

As contribuiçOes de Kant vern, nesse sentido, favorecer urn processo de reflexão

curricular ern que, destaca autonomia a ideia de dignidade da pessoa humana come valor

intrinseco, " a autonornia e pois o fundarnento da dignidade humana e de toda natureza

racional. "(197, p.235). Assirn, pensar o trabalho docente dentro de urn movirnento de

exercicio de liberdade criadora, supOe entender a profissionalidade docente conforme

Contreras (2001 , p.51) quando se refere:

( ... ) as qualidades da prática profissional dos educadores em função
daquilo que requer o oflcio educativo ( ... ) falar de profissionalidade
significa nAo sO descrever o desempenho do oflcio de ensinar, mas
também expressar valores e pretensOes desejáveis de alcançar e
desenvolver na profissâo, autonomia destes professores.

No contexto da prática social, o professor vern aparecendo nas ültirnas décadas

corno o protagonista em que Ihe são imputados saberes e poderes, rnas que nurna leitura

ideolOgica esses mesrnos valores se chocarn corn os rnecanisrnos adotados de controle

gestão dos sistemas educacionais que são sisternatizadas em entidades transnacionais e

supranacionais. Ha urn visivet processo de subordinação da educação corno nos lernbra

Lima (2011, p.01), "aos imperativos da econornia no capitalisrno tardio e as teorias de

organizacão e liderança escolares de feição ernpreendedorista". No contexto da pesquisa,

a ênfase nos resultados do IDEB através de faixas expostas nos portoes das escolas e o

desespero para que se alcance o rnaior nürnero de rnatrIculas, ern firnçAo de verbas e

prerniaçOes, são reveladoras de urn contexto de trabalho docente corn tendéncias cada vez

rnais fortes para cornpetitividade, desprofissionalizacão, subordinação e alienaçAo.

0 trabalho docente entendido come lugar de regu!ação social recebe desaflos que

ultrapassarn sua própria formação. São construçôes hegemônicas que se arnpliarn na

reconstruçAo do "ser docente no século XXI" para atender a lOgica do capital. Busca-se

configurar urn consenso de que os indices do IDEB são frutos da autonornia da gestAo e

da eficiéncia dos docentes e de forma contraditoria visa a "não so fornecer os
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conhecimentos e o pessoal necessário a máquina produtiva em expansão do sisterna do

capital, como tambérn gerar e transmitir urn quadro de valores que legitima os interesses

dominantes". (MESZAROS, 2005, p.35).

Ao abordar a questäo do rnercado educacional, Dale (1994, p.109) traçava um

panorama politico comportamental na area da educaçao que cornpöe o que ele chama de

mercado global da educaçao. A busca pela eficiência e capacidade de respostas as

demandas sociais e colocar a educaçao numa "base rnais cornercial". 0 discurso de que

os pais agora tém mais escoiha e clareza sobre a escola dos fllhos, também é um

argumento utilizado em discursos politicos no Brasil em relaçao aos indices e notas que

são divulgadas. Segundo o autor, isso " combina bern com o empenharnento ideologico

no alargarnento da escolha individual sempre que possivel". Assirn, isso se dá por meio

do encorajamento e exigéncia para que as pessoas façam "escolhas individuais ern

educaçao em lugar da deterrninaçao do sistema por decisoes politicas coletivas, o alvo é

a substituiçao de mecanismos burocraticos por mecanismos de mercado". Como então

fazer emergir um processo de discussão curricular por meio de um projeto politico-

pedagOgico nessa tensAo em que a politica coletiva é suplantada?

A autonomia compreendida como relaçAo social acaba surgindo de maneira mais

acentuada no discurso docente, a medida ern que vfto tecendo comentários para além da

resposta sobre o que é autonomia. As professoras nAo vivern de forma tranquila as marcas

da regulação ideologica de mercado em que falta o rnornento coletivo de decisao sobre o

currIculo escolar como segue no diálogo:

• Pr9 - PROFESSORA - o/Jie, a autonornia na verdade dentro de urn, de urn conjunto, de
urn trabaiho corno o nosso aqui da cducacdo, essa autonomia deveria ser discutida
coletivarnente, deveria ser urn trabaiho de equipe...
PESQUISADORA - o próprio entendirnento de autonornia.
PROFESSORA -10 entendendo?
PESQUISADORA - Con cordo.
EnIdo o teu entendimento de autonornia, que aqui a gente JO Ia passando pra outra
questdo, aulonorniapra vocé cia não passapor urn entendimento individual?

•	 PROFESSORA - nao.
• PESQUISADORA - ndo existe essa historia de dizer a cu sou, cu vivo sozinha, e posso...

PROFESSORA - depende de cada, cada caso é urn caso, eu acho que nurna instiluiçdo
de trabaiho a autonornia é conjunta.
PESQUISADORA - hum, ótirno.
PROFESSORA - TO entendendo? Que é Justarnente essa a minha dficuidadc, que é
Justarnente esse..., na rninha cabeça não entra daforrna que estO o quc cstO acontecendo,
que é isso que estO me rnaitratando, me desgastando.
PESQUISADORA - eu Sc!.

PROFESSORA - tO entendendo?
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PESQUISADORA - ok, muito born o seu conceito assirn, o seu entendirnento de

	

•	 autonornia assirn, concordo rnuito corn dc tambem, essa visdo, de autonornia ndo
sentido individual, mas corno sentido que Ia ligado a urn coletivo, né?

As professoras nAo são apenas colonizadas pelo discurso do mercado, mas

percebernos urn contexto de exigéncias mercadológicas, orquestrando a dinãmica das

escolas e por seu turno a produçAo curricular docente, on seja, se fazendo hegemônica.

Para Faiclough (2001, p.122), que parte de uma compreensAo grarnsciana, a "hegemonia

é urn foco de constante luta sobre pontos de major instabilidade entre classes e blocos

Para construir, manter e romper alianças e relaçOes de dorninaçfto/subordinaçAo, que

assume formas econômicas, polIticas e ideolOgicas". Popkewitz & Lindblad (2001),

ajudam tarnbérn a entender o atual cenário, no qual 'as estatIsticas constroern classes de

pessoas, jnventárjos ou perfis de pessoas que podem ser geridas' (p. 126). Assim, as

estatisticas constroem normas e criarn mecanismos de disputas entre as instituiçOes

escolares que não tern corno alvo, necessariamente, a forrnaçao para a cidadania e sim urn

	

I •	 modelo "carnpeäo", do ENEM, do SAEB entre outros.

Ao indagar o entendimento de autonornia, na dinârnica de proposiçAo curricular

as docentes reforçarn a ideia de muitas crfticas que já se desenvolverarn ern torno da ação

do professor. Enquanto os formuladores das politicas educacionais estiverern restritos a

"fazer" esse trabalho, numa perspectiva de clausura racional corn vistas ao alcance de

estatisticas, se estará reduzindo a cornplexidade da prática educativa.

Pr2 - Dona de suas ideias e dona do poder de executá-las, é... essa é... dona de de.... de
auloria sua, cornopessoa, cornoprojlssionaL Angela, a gente... eu nâo sei 5cr urnapessoa
e de forma dtferente ser uma projIssionaL Angela, é urna herança. Por rnais que vocé
queira disfar car vocé não consegue, porque você está all, o seu eu está all presente,
verdadeiro cu, nurn

A professora articula elementos importantes que constituern sua prática

pedagogica no entendimento da autonornia. A cultura, a subjetividade aparece como

elernentos que dao forma a existéncia dessas práticas. Qualquer forma de enquadramento

• tIpico de modelo curricular sofrerá esse amoldamento hurnano historico que sern urn

processo de indagaçAo e aperfeiçoamento constante pode subestirnar a cornplexidade da

ação pedagogica. Assirn, acredito que o trabalho docente compOe urna dinamicidade

ünica por exigir urn olhar interdisciplinar, sensIvel e articulado no tempo e no espaço

social, o que requer forrnação continuada e respeito pelo lugar e condiçOes de trabalho

desse profissional.

1.
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A partir de FREITAS(2002), SANTJAGO(2006), ë importante ressaltar que,

I. apesar dos dilernas e impasses sobre a forrnaçäo docente no Brasil, é importante

considerar o entendimento da natureza inconclusa do set humano, bern corno o caráter

introdutorio da formaçao inicial para afirmar a necessidade da formaço continuada. A

complexidade do trabaiho docente requer esse aporte constante para que seja possivel

aprender a Icr melhor o entomo social e seus educandos.

Ao analisar, em capItulo anterior, as contribuiçOes e alinharnentos teóricos no

campo do curriculo, para pensar a autonornia docente, tentei referendar a irnportância das

perspectivas criticas que ainda considerarn o trabalho e as relaçOes capitalistas corno

fundamentais na compreensAo das reiaçOes do campo educacional. 0 trabalho docente

dessa maneira necessita de aigurnas reflexoes nesse sentido.

0 trabaiho é o fundarnento ontoiogico do ser social, quando o homem, ao romper

as esferas biológicas se humaniza e passa a humanizar as outras espécies ao fazer a

rnediaçâo corn a natureza. Assim Marx (1978, p.211-212) esciarece a dirnensâo

• teieoiOgica do trabaiho na evoluçäo do homem ao apresentar a diferença entre o pior

arquiteto e a melhor abeiha pela capacidade de figurar na mente a construção antes de

transforrná-la. A imaginaçäo trabalha nessa projeçäo, pois "dc näo transforrna apenas o

material sobre o qual opera; dc imprime ao material o projeto que tinha conscientemente

em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e no qual tern de

subordinar sua vontade".

A voz docente supOe a inseparabilidade da extensAo do seu trabaiho e de sua

I • pessoa, embora rnuitas vezes nào tenha consciência, a cornpreensäo da autonomia cria

uma tensâo entre o entendirnento do trabaiho docente, corno possibihdade da reahzaçào,

iibertaço e o trabaiho quando transforma-se em mercadoria como aprisionamento e

forma de ahenaçao.

Professora 4 - Professora: Para mim é a liberdade no fazer né? Em fazer com
responsabilidade tambérn ne?
Pesquisadora: Isso, é.

•

	

	 Professora: Seria ofazer (pequenapausa)fazerporfazer? Nao, não é atéporque o
trabaiho ndo pede isso né? Ndo pede um fazer de qualquer tipo, é urn fazer corn
responsabilidade né?
Pesquisadora: Ok!
Professora: Onde a gentepossa atuar ne?

0 que fundarnenta socialmente o trabaiho é a possibihdade de criaçâo e

autocriaçAo hurnana. Se nAo refletimos sobre isso, assirnilamos e naturaiizarnos a

I.
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exploracAo dos trabaihadores. Assim, por mais que se tenha naturalizado o trabalho

dentro dos moldes capitalistas, e especificarnente o trabalho docente, é importante

retomar a essa dirnensào marxiana, ontocriativa em que acredito que está sendo requerida

no momento de fala docente, quando apostarn no entendimento de liberdade corn

responsabilidade.

Considero importante reconhecer que as formas de organizaçao do trabaiho vém

sofrendo transformaçOes e em processo de ressigniflcacAo, como no caso do trabaiho

docente, mas isso nAo implica em negar a sua centralidade, uma vez que se existe capital,

existe exploracAo do trabaiho. E importante reconhecer também como está presente nos

estudos de COUTINHO (2002), ANTUNES (2005, 1999), BORON (1999) que o trabaiho

näo pode ser pensado de forma simplista, a exemplo de pensar de forma restrita na

identificaçäo entre o mundo do trabalho e a classe operária fabril. Diante de tantas crises

econômicas que se sucedem mundo afora, novas formaçOes discursivas acabam

(re)conceituando e (re)configurando novas formas de trabaiho.

No entanto é born lembrar que dentro do nosso modelo econôrnico capitalista, na

atual fase permanece a contradiçäo fundamental "entre urn rnodo de producao firndado

na extraçäo da Mais-valia e urn rnodo de representaçào politica de caráter dernocrático."

(BORON, 1999, p. 141).

A partir dessa contradiçao fundamental é importante ressaltar alguns que

compOern documentos da politica educacional entre as esferas micro e macro da gestäo,

como vimos no capitulo III e IV, referendam a autonomia como condiço sine qua non

do trabalho docente. 0 rnodo de representaçAo politica de carãter democrático é

intertextualmente explicitado nas vozes docentes e no texto que configuram as politicas

educacionais no Brasil.

Pr I - Mas veja bern, assirn, então autónorna corno cidada no meupensar no educaçao
eu sou, que eu quero urna educacaojustarnente dernocrdtica, de acesso e qualidade a
todos.

Constituicâo Federal - Art. 205. A educacdo, dire ito de todos e dever do Estado e do
farnulia, serapromovida e incentivada corn a colaboracao da sociedade, visando ao
pleno desenvolvirnento dapessoa, seupreparopara o exercIcio da cidadania e sua
qualj/Icação para o trabaiho.

Nesse contexto de cornpreender a autonomia na voz docente, é possivel perceber

a comodificaçäo discursiva se apresentando nos documentos que balizararn a educaçao

desde a década de 1990 por meio de palavras-chave como

cficiencialcompeténcia/habilidades, come, virnos nos capitulos anteriores, desde o PDE -
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Piano Decenal de EducaçAo para Todos (1993, p. 23), quando justificava a

descentralizaçAo educacional como "importância estratégica" para superar a burocracia

que impedia o desenvolvimento de urna escola "corn identidade e compromisso pUblico

de desempenho". Assirn, " autonomia didática" aparece corno "falta", mas se desdobra

em outros docurnentos corno "desenvolvirnento de competéncias" para "educar segundo

as dernandas sociais." (Parametros em Açäo/ Brasil 2000). A autonomia aparece como

vestirnenta da qual parece que estavam os docentes despidos. Passa de urn valor on

expressão de !iberdade criadora para urn objeto de politicas, técnicos e especialistas que

autorizam os professores a usá-!a.

A comodiflcaçao discursiva, conforme Fairclough (2001, p.255) "é o processo

pelo qual os dornInios e as instituiçOes sociais, cujo propósito não seja produzir

mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para venda ( ... )vém não obstante a

ser organizados e definidos em terrnos de produção, distribuiçAo e consumo de

mercadorias". Assirn, a comodiflcaçao nAo e urn novo processo, mas lernbrado pelo autor

que Marx notou em seu tempo Os efeitos da comodificaçAo sobre a linguae cita o exemplo

do fato de referir-se as pessoas em terrnos de 'mãos' ern contextos industriais seria um

modo de conflgura-!as como "mercadorias, come, força de trabaiho incorporada".

Ao abordarern a autonomia no texto legislador, flea visivel o entendimento de

autonomia de forma ambIgua. Na Constituição Federal (1988), é de responsabilidade dos

Estados e Municipios a organizacAo dos seus sisternas de ensino, de forma obvia

respeitadas as diretrizes da educação nacional. Enquanto no Art. 210 ha referéncias a"

conteUdos minimos" a Lei n° 9.131 ampliou a designaçao linguistica para "diretrizes

Curricu!ares". Para Azanha (2001) que fez criticas significativas ern torno do discurso da

autonomia nas politicas educaoionais do Estado de São Paulo, essas alteraçOes que

aparentemente nAo tern tanto efeito sobre as práticas, "aumenta o poder central" e flea

"evidente a diminuiçao do grau de autonomia de Estados e Municipios". 0 desaflo Para

pensar, inclusive, sobre a nossa Base Nacional Cornurn, atualmente ern discussâo, é sobre

I as concepçOes pedagOgicas, que na época do PCNs, para Azanha flcou cornprornetida

corn urna concepção pedagogica, o que acaba por desrespeitar o pluralismo de ideias e

concepcOes pedagOgicas fixados no Art. 206 da ConstituiçAo.

0 discurso educacional cornodificado para Fairclough (2001, p.256) é

"cornumente mais contraditório por si mesmo do que isso pode sugerir". As marcas dessa

ambiguidade se reve!arn no discurso docente.

0
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Pr 2 - Eu me sinto, mas eu tenho que mepodar. Eu tenho autonomia entre aspas. Agora,

•	 minhas ide/as eu tenho liberdade de criar, nurn e? Agora executar eu tenho que ter
cuidado.

Na contemporaneidade as diretrizes curriculares Nacionais - DCNs (2013, p.07),

justificarn que "em que pese, a autonomia dada aos vários sistemas" lembra que o inciso

IV do artigo 90 da LDB, atribui a Uniäo estabelecer, em co!aboração corn os Estados, o

Distrito Federal e os rnunicipios, competéncias e diretrizes para a EducaçAo Infantil, o

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Assim, "esta cornpetência para definir as

Diretrizes Curriculares Nacionais toma-as mandatorias para todos os sistemas" embora

reconheça que é de sua responsabilidade assegurar a participação da sociedade no

"aperfeiçoamento da educaçao nacional. "0 que o trabaiho de tese questiona é se essa

participacão tern se tornado uma prática social constante, sobretudo na voz docente.

Entendo que a professora do Ensino Fundamental nAo é uma participante qualquer.

Quando falam da autonomia da escola revelam a força discursiva que tém as "diretrizes",

inclusive locais:

• Pr 10 - Eu acho que essa autonomia é para algumas coisas ndo e? Pra algumas coisas
que vào favorecer uma insiancia ma/or, porque a genie sabe que a genie v/ ye numa
piramide ne? Enido essa autonomia e so quando [er/a que se resolver seria a secretaria
de educaçdo, entJo ela [a jogando tudo para as escolas, ai a escola abarca (sic) e no
final de contas ela termina semfazer nada(..)

Em uma reuniào informal entre gestora e professoras, alguns trechos são

significativos desse processo de burocratizaçao:

Gestora: Pessoal a secretaria enviou essaproposta do 2000M- VIDA ejO afirmou a nossa

•	 escolafoi escaladaparaparticipar.

Fesquisadora: mas o que é o convida?

Gestora: A agenda 21. Que e para traçar algumas diretrizes. Nesse caso a nossa escola

ndo foi cony/dada, foi escalada. Porque [em unias escolas que se quiser participar

participa. A nossa não, a nossa é obrigada aparticipar.

Pesquisadora: Nesse caso o COM VIDA vaifazerparte do PPP de hoje.

•	 Gestora: s/rn.

20 Depois pesquisei meihor para entender e vi que, tratava-se de uma proposta resultante do deliberaçOes da I
Conferéncia Nacional Infanto-juvenil pelo Mein Ambiente, realizada pelo Ministério do Meic Ambiente em parceria
corn o Ministério da Educaçäo, em 2003. Para mais detaihes acessar: Brash. Ministério do EducaçIo. Secretaria de
EducaçAo Continuada, Alfabetizaçao, Diversidade e Inclusào. Foimando Corn-vida, Cornissâo de Meio Ambiente e
Qualidade de Vida na Escola construindo Agenda 21 na escola / Ministério da Educaçao, Ministerio do Mein
Ambiente,- 3. ed., rev. e ampi. —Brasilia: MEC, Coordenaçao-Geral de Educaço Ambiental, 2012.
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No contexto da pesquisa, o texto politico iegislador, embora esteja travestido de

• urn discurso emancipatório, parece indicar aigurnas tendências da dernocratização do

discurso. Por 'dernocratizaçao' do discurso (grifos do autor), Fairciough (2001, p.248)

entende a "retirada de desigualdades e assirnetrias de direitos, das obrigaçOes e do

prestigio discursivo linguistico dos grupos de pessoas". Os professores, embora sejam

exaltados nas üitirnas décadas, como os herois responsáveis pela adequaçAo da

aprendizagem as mudanças soclais e econômicas, tern sua voz hmitada frente a enxurrada

de "deveres" que chegarn as escolas.

A ehminaçao de marcadores explicitos de hierarquia e assimetria de poder se faz

presente em textos corno o do PDE - Piano de desenvolvirnento da Educação (2008). Nas

palavras de apresentacao, o ex ministro da educaçao Haddad (2008, p.05) afirrna que a

concepçAo que norteia o PDE é aqueia que reconhece na educaçao "uma face do processo

diaiético que se estabelece entre a socializaçao e individuaçAo da pessoa, que tern corno

objetivo a construção da autonornia ( ... ) corno postura critica e criativa frente ao rnundo."

I •

	

	 Assirn, a autonornia não poderia estar condicionada a conveniência adrninistrativa

fiscal. No texto das DCNs (2013):

As escolas tern garantida a autonomia quanto a sua concepção pedagogica e para
a formuiaçao de sua correspondente proposta curricular, sempre que 0 interesse
do processo de aprendizagern assim o recornendar, dando-Ihe o formato que
julgarem compativel corn a sun proposta de trabalho". P.28

Na apresentaçAo geral da DCNs (2013), os professores são convocados a

proatividade e a urn entendirnento de curriculo corno "conjunto de vaiores e práticas que
S
• proporcionarn a producão e a sociahzaçao de significados no espaço social e que

contribuern, intensarnente, para a construçAo de identidades sociais e cuiturais dos

estudantes. Assim, o avanço da quandade na educaçAo brasiieira depende do

"compromisso politico", bern corno "da cornpetência dos professores e dernais

profissionais da educaçao da garantia da autonomia responsável das instituiçOes escolares

na forrnuiação de seu projeto politico-pedagogico que contemple urna proposta

consistente da organização do trabaiho" (p35)

Ainda no rnesrno documento, ao referendar a LDB 9394/96 corno Lei que

estabelece condiçOes de autonornia para que as unidades escolares respondarn, corn

eficacia a necessidade de acesso e permanéncia, o flea explicitado de que:

( ... )a instituiçAo escolar, hoje, dispOe de instrumentos legais e
norrnativos qua Ihe permitarn exercitar sua autonomia, instituindo as
suas prOprias regras para mudar, reinventar, no seu projeto politico-
pedagogico e no seu regimento, o curriculo, a avaliaçao da
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aprendizagem, seus procedimentos, para que o grande objetivo seja
alcançado: educaçao para todos em todas as etapas e modalidades da
Educaçäo Básica, corn qualidade social. (pAl)

0 projeto polftico-pedagOgico é referendado na DCNs (2013) como rneio

importante de construçAo curricular e caminho importante para a conquista da autonomia,

bern come, na LDB -9394/96 que no Art. 13 traz corno incumbéncia docente a participacao

na elaboraçäo da proposta pedagOgica e reforça no Art.14, corno principio de gestAo

democrática do ensino püblico essa participaç&o. No entanto, as professoras da pesquisa

destacam o tempo e o modo como é tratado o PPP da escola, como fatores que dificultam

esse processo de elaboraçäo. A descriçAo desse momento não parece estar dentro de urn

arranjo democrático e de construçAo identitária corno prevéem os documentos legais e as

proprias professoras.

Pr2 - E djflcil a gentefazer assim uma avaliaçdo. Sci que é apenas muito divers ?fIcada é
assim . . . corrido ni? Essafalta de tempo e de espaco - cia é comum, a gente percebe que
cia é mu/to comum - esse espaco acaba sendo uma doisa rotineira ne?

PESQUISADORA - Vocês ndo têm tempo acabamficando scm tempo depensar oprojeto
da escola, por causa das demandas que vdo chegando.
Pr 5 - Exatamente, são coisas que você tem que dar conta.
PESQUISADORA - Tem que dar conta.
Pr 5— Näo e so você, não a gente diz a gente tern que sentar prafazer o projeto politico
pedagOgico da escola, mas ate que ponto a lei permite que os funcionários parern
determinado horário prafazer o projeto politico pedagógico?

Pr 5— Exatamente, porque o professor dc ndo trabalha em um un/co horario e nem em
urna tin/ca escola, por exemplo, muitas vezes a gente tem um professor que trabaiha na
escoia e a rede privada, e dc não pode chegar na escola privada e dizer olha eu não
venho trabaihar hoje porque eu you trabaihar na escola que eu trabaiho que eu estou
yin cuiada

Pr 1: 0 coletivo né? Entdo, foi assim. Quando nos pensamos o PPP tinharnos urn prazo
e... de entregar, aifoi em 2007 que a lei chega e diz que todo mundo em agosto tinha que
ter urn PPP pra receber as vcrbas do FNDE e oiha ai o Banco Mundial! Quem paga
manda! Entdo, quem paga manda, mas a gente ndo tinha que se ( ) tu vai dizer, não,
ndo temos tempo eu acho que a gente podia cr/ar, comofoi criado o projflo, mesmo a
curtoprazo (..)
Pri: Que vocé vai ver que é a ... que vocé vai ver, que vai ser em qualquer lugar que você
chegar, e vai ser no curso que você tafazendo, ofator tempo num e isso? Tempo, o tempo.
Por que quando você me diz: "PROFESSORA eu entendo quando aspessoas ndo querem
que eu adentre a escola corn a pesquisa ", as vezes des nurn (sic) tem tempo nem de
receber, mas o quefoi que nOs pensamos, a genie tem que i/ic receber, dá oportunidade
pro voce ver o que a gente tem, nos ajudar a meihorar, mas pra isso a gente vai se
mobi/izar e agenda
Pr 4 - Professora: Ndo! (risos) Eu acho que em muitas escolas deve ter acontecido dessa
maneira né, deve ter acontecido, cu ac/to, eu acredito que aconteceu algumas paradas
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para esiudo né? Nao Jot nern para estudo mats para SC mosirar o que de qualquer

•	 maneira a secretaria estava querendo né reivindicando, entdo a genie tern que fazer o
o que é o PPP, vamos ver aqui coma é que vat fazer "tal", mats assim ofazer

mesmo do PPP eu acho que Jot, acabou sendofeito par urna minoria mesmo, acho que
era geral, a equ:pe técnica no fim dos contas eu acho que quando disse: P/do o prazo é
"tal" enido eu acho que quem sentou mesrnofoi o técnico entendeu?

As vozes docentes continuam a destacar o que já havia sido encontrado na

pesquisa da autora (ALBINO, 2006), que o projeto ainda é configurado corn certa

I exterioridade, porque a cada nova gestäo, a cada novo projeto, a secretaria de educaçao

reaviva essa necessidade e as professoras parecem que ao tomá-lo como algo que vem de

fora naturairnente resistem a esse processo de construçäo, bern como afirmarn que faltarn

elernentos teóricos para essa composicão.

Nas falas anteriores, se observa ainda um trecho em que a professora justifica que

é o tempo o que impede a recepção de pesquisadores e utiliza o meu exemplo como foi

relatado previarnente sobre a dificuldade que tive de chegar as "fontes" da pesquisa.

0 que precisa ser questionado nesse processo de construçao da autonomia da

escola e dos docentes ë se estäo sendo criadas condiçOes para ern conformidade com as

DCNs(2013), LDB (9394/96) entre outros documentos fazer do PPP o "ponto de partida

para a conquista da autonomia":

o projeto polftico-pedagogico, nomeado na LDH como proposta ou
projeto pedagogico, representa rnais do que urn docurnento. E urn dos
rneios de viabilizar a escola dernocratica e autânorna para todos, corn
qualidade social. Autonomia pressupOe liberdade e capacidade de
decidir a partir de regras relacionais. 0 exercicio da autonomia
adrninistrativa e pedagOgica da escola pode ser traduzido corno a
capacidade de governar a si rnesrno, por rneio de norrnas proprias.
(DCNs, 2013, pAl)

As significaçoes poifticas da autonomia na voz docente, bern como nos

docurnentos que oficializam nossa educaçao e ate rnesrno os ideals democráticos sob a

égide da autonomia esto moihadas ideologicarnente.

0 discurso da autonomia na voz docente, entendido como discurso investido

ideologicamente incorpora significaçOes Clue contribuem para manter, bern corno para

reestruturar relaçOes de poder:

Pr 2 Eu me sinto, mas eu tenho que me podar(i.)
Pr6: eu sou autónoma no que eufaco Cu tenho essa autónoma, quando ndo me ddo brecha
eu brigo pot ela(..)
Pr 9 - olhe, a autonomia no verdade dentro de urn, de urn conjunto, de urn trabaiho como
o nosso aqui da educaçdo, essa autonornia deveria ser discutida coletivamnente, deveria
set urn trabaiho de equipe(..)



176

Apesar de observar resistências e alguns desafios que ousam reestruturar o poder,

foi possivel perceber, especialmente no retorno da pesquisa em uma das escolas, quando

expus algurnas vozes das próprias professoras sobre autonomia, parece que algumas näo

tern tanta clareza do investimento ideologico a que säo submetidas discursivamente e

assumem a culpa por ado cumprirem corn as metas a que so desafladas no cotidiano

escolar. 0 tempo a que colocam tanta culpa nAo foi problematizado, talvez pelos prOprios

limites de tempo da pesquisa no campo. Diante disso cabe destacar uma assertiva de

Fairciough (2001, p. 120):

As ideologias construidas nas convençOes podem ser mais o menos
naturalizadas e automatizadas, e as pessoas podem achar dificil
compreender que suas praticas normais poderiam ter investimentos
ideolOgicos especificos. Mesmo quando nossa prática pode set
interprestada como de resisténcia, contribuindo para a mudança
ideo!Ogica, nAo estamos necessariamente conscientes dos detaihes de
sua significaçAo ideolOgica. Essa é uma razAo para se defender uma
modalidade de educação linguistica que enfatize a consciência critica
dos processos ideológicos no discurso para que as pessoas possam
tornar-se mais conscientes de sua prOpria prática a mais criticas dos

discursos investidos ideologicamente a qua sâo submetidos.

A autonornia presente nos textos endereçados as instituiçOes e professores

exercern poder dentro de um equilibrio instavel. A hegernonia que se percebe ante o

quadro pintado nas configuracOes polIticas locals e globais e, conforme Fairciough (2001,

p.122) "é a construçäo de alianças e integraçào muito mais do que sirnplesmente a

dominaçAo de uma classe subalterna, mediante concessOes ou melos ideologicos para

ganhar seu consentimento". A hegemonia que se quis analisar no discurso da autonomia

revela-se como "foco de luta constante" nas Ultimas décadas em que a descentralizaçAo

assurniu o torn da soluçAo para a reestruturaçAo da escola, bern corno do trabaiho docente.

A luta hegernônica corno sugere o trabaiho de tese se debruça sobre pontos de major

instabilidade e assume "formas econômicas, politicas e ideologicas".

Embora reconheça a hibridade do discurso docente sobre autonomia, näo sou

adepta dos movirnentos de entendimento curricular que restringern os discursos

curriculares como hIbridos que, segundo Dussel (2005, p.70), "combinarn distintas

tradiçOes e movimentos disciplinares, construindo coalizOes que dAo lugar a consensos

particulares.". Concordo corn o autor, quando adverte que é necessário prudéncia e

distanciamento do que considera "mera celebraçao do pluralismo, que crê que a

rnultiplicidade ou o magma de discursos envolvidos na hibridaçao elimina per se , as

hierarquias e os binarismos". Autonornia ë e näo é. Tern e nAo tem.

0



177

No discurso ambivalente e assimétrico nas formas de dizer autonomia é importante

destacar que talvez a meihor questao para sentir a compreensAo docente näo tenha sido a que

pedi para que conceituassem a autonomia, mas a forma como faziam pan selecionar os

conteUdos para sua turma. Apesar de fazerem crIticas tambérn a auséncia de planejamentos

didáticos especIficos, e a propria dificuldade e necessidade do espaço coletivo, a autonomia

assume dorninios de individualidade

Pr4(.jenido assirn a genie recebe algurnas orientaçoes no sentido de calendario,
ip	 cumprirnento de caiendario, nürnero de horas au/as, mais quando vai pra real a genie

tern que fazer pra sala de au/a a genie faz o diagnostico e iraça nossas rnetas.

PESQUISADORA - Ééé, c a rc/eváncia desses conteüdos cia ainda aqui na csco/a, ela é
discuiida co/etivarnente? Quais 5O os conieüdos irnporiantes pro F' cic/o, 20 ciclo?
Pr 8 PROFESSORA - Praiicarncnie a genie discuie urn pouco corn a o, a orieniadora, a
supervisora, né, rnas praticarnenie a genie recebe, a genie busca seguir ne da rne/hor
forrna possIve/, depende da nossaforrnacao ou da nossafa/ia deforrnacdo, né, é é, se
busca seguir, e executor da rne/horforrna possivei.

PESQUISADORJI - .e corno e que vocês vdo proceder dentro de sala de au/a, o que é
que é irnportanie traba/har ou não deniro da escola, que eu acho que isso e rnuiio pouco
dfundido né, o projeio e rnais visio corno docurnenio mesrno, do que, essa ideia, que era
a que eu seniia mais necessidade de dizer, poxa vida aqui a genie ndo pensa
coletivarnente as quesiöes de sala de aula.
Pr9:PROFESSORA- nao pensa coleiivarnenie, eu não sei o que a outra co/ega iá
traba/hando, eu ndo sei o que as ouiras co/egas anieriores traba/hararn, eu não sei quais
são as dUicuidades das anieriores, porque, essa, esse rnornenio de conse/ho de c/asse, de
voce sentar de voce discutir, porque ha situaçdo e siivaçöes, então, essa questdo então,
eu pego a turrna, faco rneu diagnosiico, vejo quais são as d(fIcu/dades, you teniando
traba/har ern cirna daqueias d(,ficu/dades, pelo menos tentar arnenizar a maioria, né,
porque as aiunos, né, não iern cu/pa de nada enião eu procuro trabaihar e ver a quesido
do rneu a/unado, corno é, em que euposso ajudar, converso e dialogo rnuito corn e/es, iá
certo? Procurando mosirar a irnportáncia de deierrninadas ailvidades, deterrninadas
açöes deniro de saia de au/a, fora do saia de au/a, na casa deles, corn afarnilia, sempre
procuro receber a jam ilia, procuro conversar, ió cerio, pra que a gente possa, hoje
mesmo houve urn reunião, e a genie foi conversar, a mae teve lá eu iive acesso pra
conversar corn a mae, pedindo coiaboraçdo do mae, porque o irabaiho sozinho a genie
não vai conseguir vencer, e ern outros mornentos ern outras reuniöes coma sernpre cu
converso, eu sernpre pu.xo para os pais, eu preciso da coiaboraçao de vocés, vocés são

•	 irnportanies na esco/a, vocês são irnportantes, pro, aqui as portas estâo aberias, a genie
teve, toda vida teve a iiberdade, iá entendendo?

Dentro do espaço de contradiçOes o que ainda nAo solapa as esperanças é que

mesmo dentro de urn quadro ainda nAo favoravel de planejamento, näo podemos afirmar

que as praticas sao exclusivarnente reproduçOes de urn sisterna politico desigual. Parece

haver possibilidades poifticas contra-hegemonicas, como ja ressaltava Contreras (2002,

p.128) quando afirma serern os professores que "em ültima instancia, decidern a forma corn
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que planejam suas aulas, por meio das quais as tentativas de influencia extema são

ó transformadas em práticas que nern sempre tern muito a ver corn a essência das mudanças

pretendidas. Se o projeto politico-pedagogico tem que fazer, mas nAo é feito, na condiçAo de

quern rnanda de fora, se o planejamento é por temas enviados pela secretaria de educaçao,

mas se olha as necessidades dos alunos.

Na análise do discurso da autonomia no contexto das poilticas, mesmo vendo-o

como processo de hibridação, ficou claro que alguns sentidos são mobilizados na direção

da produtividade e eficiência pedagógica, mas estão reprimidos, em alguns casos, os

sentidos de profissionalidade e autoeriaçAo historica.

A partir das cireunstâncias institucionais e organizacional da feitura poiltica local

em que os discursos foram captados, é possIvel afirmar que ficam explicitas marcas

ideológicas que supOem o professor urn serniprofissional nos processos de decisao

curricular.

A seguir destaco, corno afirmava na propositura metodologica, de forma mais

I explanatoria os outros momentos de analise que visam a conectar as marcas ideolOgicas

e begemonicas do discurso politico docente na significaçao da autonornia, quais sejam:

análise da prática discursiva e análise do texto. Conforme Fairclough (2001, p.282), a

ordern de análise do discurso depende dos propósitos de énfase do pesquisador, por isso

me debrucei sobre as conflguraçOes politicas que incidem sobre o reconhecimento de

elementos ideologicos (hegemonicos) e politicos, ou seja análise da prática social, para

ao final apontar elementos do texto e da prática discursiva.

5.3.2- Análise da PrItica discursiva

A analise da prática discursiva consiste em levantar aspectos do discurso em

relação a producao, distribuiçAo e consumo de textos produzidos de forma particular em

contextos sociais. Nesse caso, pode ser um texto da polftica educacional, bem como o

texto docente em questAo. Essa análise d interpretativa, pois trabalha com a natureza da

interpretação textual. Alguns aspectos serAo analisados como a intertextualidade e

interdiscursividade nas condiçOes da prática discursiva, ate então em processo de análise.

0 texto docente está sendo analisado na articulaçAo corn alguns textos politicos

de âmbito regulatOrio/legislador da poiltica educacional brasileira, rnas isso nAo significa

que os textos de rnarco regulatOrio nab contenham a participação ativa de movimentos

sociais e instâncias sociais propositivas, corno no caso da CONAE, LDB, DCNs, entre

0
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outros. Esses textos são multiformes e a análise ajuda a compreender melhor essa

P dinâmica. Assirn, nao existe texto puro na perspectiva de analise em questAo, pois mesmo

sem participação direta de grupos diversos na forrnulaçAo de um texto, ele sempre terá

pistas de outros textos como resultado de relaçOes sociais dinâmicas em que se busca

consentimento, poder e legitimidade polItica no jogo de forças.

Intertextualidade
I

A recorréncia explIcita a outros textos especificos nAo foi verificada com tanta

frequéncia nas vozes docentes, mas de maneira geral afirrnarn que tern que fazer o projeto

politico-pedagOgico, corno afirma a LDB (93 94/96) e os direcionarnentos da Secretaria

de Educaçao local. Esse texto está bern incorporado no discurso docente e não foi

problematizado. Ha de forma explicita o discurso de compreensão do PPP de forma

intertextual, a exemplo da afirmaçao que dc é urn piano de identidade da escola, que dá

estrutura e sentido a escola, da rnesma forma corno está nos documentos legais e nos

• textos técnico académicos que versarn sobre o terna. Ele ë urn instrurnento importante de

decisäo na voz docente, mas de que forma as professoras tern assumido essa participaçAo?

Parece haver uma reproduçAo discursiva da importância que ainda nAo se consubstancia

na prática pedagógica no rnomento de assumir a responsabilidade pelo processo.

Outra marca intertextualmente ancorada em princIpios politicos, cornuns nos

textos pedagOgicos é uma forma de intertextualidade presente "Trabalhar dentro da

realidade do aluno" é uma sentença constante nas falas, rnas corno essa realidade é

• captada, scm urn proj eto coletivo e cornurn? Outra palavra que merece destaque nesse

mesrno sentido e "respeito pela clientela". A palavra cliente sendo absorvida quando a

escola e a profissao docente são quase mercado.

No discurso docente e no contexto discursivo das politicas ha marcas de

metadiscurso, que consiste numa forma peculiar de intertextualidade. 0 falante fica acima

ou fora do seu prOprio discurso no sentido de controla-lo ou manipulá-lo. A autonornia

•	 aparece corn certa exterioridade.

PrlO - Eu acho que essa autonomia épara algumas coisas ndo é? Pra algumas
coisas que vãofavorecer uma insiancia major, porque a genie sabe que a genie vive nuina
piramide né? Entào essa autonomia é so quando teria que se resolver seria a secretaria
de educacao, enido cia iájogando ludopara as escolas ala escola abarca e no final de
contas ela termina semfazer nada(..)

A autonomia aparece corno "dada" nas DCNs (2013, p.07):

Is
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Em que pese, entretanto, a autonomia dada aos vários sistemas, a LDB,
no inciso IV do seu artigo 90, atribui a Uniao estabelecer, em
colaboraçao com os Estados, o Distrito Federal e os municipios,
competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Media, que nortearão os curriculos e seus
conteCdos minimos, de modo a assegurar formaçao basica comum

E natural que isso ocorra urn pouco na legislacao educacional que costurna ser urn

texto "sem sujeito", rnas e preciso perceber que autonornia é urna paiavra facil de ser

encarninhada, mas dificil de arregimentar Os rneios de conquista. Em outros docurnentos,

a exemplo do que cornpOe as diretrizes do PNE (2014-2024), apesar do envoivimento de

setores progressistas para que fossern lançadas rnetas, rnas tambérn estratégias para tornar

mais vivo o Piano, o sentido da autonomia ainda revela-se corno uma paiavra flutuante e

corn contonios práticos de objeto, de coisa que se adquire, se empresta, se ganha.

No Art 2° das diretrizes do PNE 2014, a diretriz VI coloca a "prornoção do

principio da gestAo democrãtica da educação pübhca" e a meta 19 que propOe "assegurar

condiçOes, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestAo dernocratica da

S educaçAo", lança corno estratégia Estrategial9.7) "favorecer processes de autonomia

pedagogica, adrninistrativa e de gestAo financeira nos estabelecirnentos de ensino". 0

projeto politico pedagogico assume, mais uma vez, eondiçao importante para o

favorecimento da autonornia, no entanto como apontou a pesquisa anterior (ALBINO,

2006), bern corno nos liarnes deste estudo, os professores atestarn que esse momento não

acontece na eseoia peia hiperburocratizaçAo do excesso de prograrnas que a eseola precisa

coordenar, bern corno pelo tempo que as docentes nAo tern em thnçäo das triplasjornadas

S	 de trabaiho.

Fairclough (2001, p.173) afimrn que ieituras resistentes podern desarticuiar, em

diferentes graus a articuiação de urn texto. "As interpretaçOes resistentes são urn rnodo de

luta hegernônica quanto a articulaçâo dos eiernentos intertextuais". Ha resisténcia ao

rnodo corno a autonornia é requerida e corno a tarefa de fazer urn projeto pedagógico

próprio chega da secretaria. "eles pedirarn", "Eles disseram que tin/ia que fazer". 0

sentido de que autonornia é requerida de fora para dentro da escola pode sugerir essa

resisténcia, que nâo 6 por ser resisténcia que 6 propositiva, apenas impede que seja feito

da forma como "a secretaria quer". E urn processo significativo de subjetivaçao docente,

rnas que demonstra o que Fairclough (2001, p.158) enfatiza corno urna visao diaiética da

relaçao entre discurso e subjetividade: "os sujeitos são em parte posicionados e

constituidos no discurso, rnas eles tarnbérn se envolvern na prática que contesta e

reestrutura as estruturas discursivas" (ordens do discurso) que os posicionam.
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Ao elencar os elementos de análise intertextual, Fairciough (2001) destaca a

ironia, não apenas nas definiçOes que ja são comuns de dizer uma coisa e significar outra.

Para ele em urn enunciado irônico, ecoam outras vozes, outros enunciados. A fala de urna

professora é bern emblemática nesse sentido:

Pesquisadora: como e que voce percebe essa autonomia dentro do escola?
Pr 7— . . . E o medo do diretora de perder o poder (risos), perder o cargo, voltar pra sala
de aula, ndo consigo falar...

A ironia refere-se possivelmente ao modo de gestAo da escola. Nao é demais

lembrar a nossa inexperiência democratica lembradajá nos prirneiros escritos de Freire,

quando articulava o olhar sobre a forrnaçao do homem brasileiro nos escritos de Gilberto

Freyre. Pensar autonornia no contexto da escola püblica brasileira ainda é pensar nos

resquicios dessa formação do nosso povo e do quanto ainda estarnos tentando engatinhar

na compreensAo da democracia como ideal de participaçäo ativa nos processos de decisAo

curricular. As tensOes na significaçao da autonomia ate entAo demarcadas, acabam por

elucidar a irnaturidade, bern corno os formatos de direcionamento das poilticas que rninam

as possibilidades de criaçäo autêntica do ser-fazer docente.

Interdiscursividade

A analise da prática discursiva consiste em perceber como um discurso é

constituldo por meio de uma combinação de "ordens". A partir de Fairciough (2001), bern

corno de acordo corn Charaudeau e Maigueneau (2004, p. 286) a interdiscursividade parte

do seguinte principio:

Todo discurso tern a capacidade de estar ern posicão rnultiforme corn
outros discursos, de entrar no interdiscurso que significa urn espaço
discursivo urn conjunto de discursos (de urn mesmo campo discursivo
ou de campos distintos) que mantém relaçOes de delirnitaçào reciproca
uris corn os outros.

No contexto de análise das vozes docentes, os sentidos de necessidade de mudança

estào presentes no discurso. A rnudança como necessidade e urgéncia e, implicitamente

o discurso de que a escola também precisa mudar. As configuracOes sociopolIticas das

• ultimas décadas conseguiu naturalizar e afirmar o discurso de que a escola era

incompativel com as necessidades do novo mundo "globalizado". Nessa perspectiva,

indagaçOes sobre o tipo de conhecimento são postas em escala mundial.

A globalização entendida como estratégia de hornogeneizaçao cultural, segundo

Pacheco e Pereira (2007, p.372), traz urna linguagem de uniformização para a escola,
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contribuindo pan a 21retylerizacAo das práticas curriculares, sobretudo corn o reforço da

lOgica dos conteUdos, competéncias e avaliaçäo". Nessa cornpreens&o do global que tern

como ideologia de base o neoliberalismo, a linguagern assume urn papel fundamental na

consolidaçAo das práticas corno urn "iëxico" cornurn que vai integrar a autonomia,

descentraiizaçäo, projeto e cornunidade para os autores, cstäo mais evidentes nos pianos

dos discursos burocraticos do que nas práticas poilticas de professores.

Ao entender o discurso como constitutivo das práticas sociais, penso que as

evidéncias tarnbém estfto na angüstia das docentes ao incorporarern urn discurso de que

näo conseguern dar conta das urgéncias e transformaçOes do rnundo atual, de se

distanciarern dos alunos corno se fossern sujeitos estranhos a sua prática. Essa corrida

desenfrcada, a paiavra "tempo" corno recorréncia discursiva prática para justificar que

näo pianejam é, aiérn da busca pela sobrevivéncia, tarnbérn urna adaptacao aos "novos

tempos", corno foi apontado pclas doccntes que trabaiharn mais de urn turno na sernana

e aos sabados fazern sua pos graduacao, autofinanciada.

A autonornia traduzida no plano interdiscursivo funciona corn o sentido de

sobrevivéncia e formaçäo individual para ascender na profissAo e estar no ritrno do mundo

globalizado.

0 texto politico legisiador tarnbërn vai buscar suas bases de sustentaçäo no léxico

da liberdade e para alérn do texto escrito, as falas das autoridades que versam sobre

educaçào se sustentam cm pilares do discurso historico da ernancipaçAo. Para Freire,

(1996, P.144) tIO discurso da globalizaçAo que fala da ética esconde, porérn, que a sua

ética é a ética do mercado e não a ética universal do ser hurnano, pc!a qua] devernos lutar

bravamente se optarnos, na verdade, por urn rnundo de gente". 0 individualisrno que se

desenvolve nas escolas, sob a forma de que cada urn faz o seu trabaiho ern sua sala nao

seria uma assirniiaçAo real e ressignificada do atual contexto de subordinaçao educacional

aos léxicos da autonornia e descentralizaçao?

A interdiscursividade presente na justificativa da autonornia escolar e docente ë

s	 urn elernento chave nas propostas das áltimas décadas. Do Piano Decenal de Educaço

(1993), que antecede a LDB (9394/96) ate as proposicOes de cunho rnais arnplo e corn a

21 Retorno a Tyler (back to Tyler), aceitando-se que o curricula é urn piano, urn dispositivo normativo deflnido pela
adrninistração, embora possa ser gerido pelos professores, desde que essa gestäo seja controlada pelo currIculo nacional
e pela avaliação estandardizada. Ralph Tyler educador americano, que no final dos anos 40 escreveu a obra "Princlpios
Básicos de Curricula e Ensino", que, embora datado do final da decada de 40, fiindamentou a construçâo de propostas
curriculares par várias decadas. Nesse texto, Se propôe a "desenvolver uma base racional para considerar, analisar e
interpretar o curriculo e o prograrna de ensino de urna instituiçào educacional". Essa base racional pan a elaboraçAo de
programas de ensino näo Se preocupava corn a organizaçäo do sisterna, pressupondo-a como dada,
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participacAo da sociedade civil, corno é o docurnento da CONAE (2014) e DCNs (2013)

é possivel extrair esse investirnento de urn discurso da necessidade de rnudança frente as

novas formas de ser (individual), fazer (extraçao de rnais valia), conviver (competindo).

Para essa empreitada, a assirnilaçAo de outros textos é urna estratégia de rnodelar

o discurso dentro de urn padrao de dernocracia e ernancipacão. Nas DCNS (2013, P.79),

que se amparam em Miguel Arroyo (2000) para ressaltar a responsabilidade dos

S educadores, ern sentido amplo corn a qualidade dos sujeitos e sua relaçäo corn o mundo,

bern corno ern Freire (1996, p.96) para lembrar que é indispensável que o professor se

ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser hurnano.

Assim os sistemas educativos devern instituir orientaçOes para que a formaçâo

profissional docente preveja a "consolidaçâo da identidade", corno tarnbérn a criaçao de

"incentives para o resgate da imagem social do professor, assim como da autonomia

docente, tanto individual, como coletiva".

0 recurso interdiscursivo que faz urn texto se mesclar ao outro, nern sernpre de

• forma explIcita, me reporta is rnotivaçôes da pesquisa ern questäo que é a disposiçAo de

urn discurso de autonornia e liberdade is escolas e o rneu olhar sobre a burocratizaçio

que insiste ern se sobrepor ao rnornento de proposiçAo curricular local, sob a perspectiva

da valorizaçAo do olhar das docentes. Freire (1996, p.128) corn toda sua disposiçào

sensivel, hurnana e critica fala de "urn sinai dos tempos" que entre outros the assustava e

que cornpartilho dessa assertiva:

( ... ) a insistência corn quo, em nome da democracia, da liberdade e da
eficácia, se vem asfixiando a prOpria liberdade e, por extensäo, a
criatividado e o gosto da aventura do espirito. A liberdade do mover-
nos, do arriscar-nos vem sendo submetida a uma padronizaçao de
formulas, de maneiras de ser, em relaçao as quais somos avaliados. B
claro quo já näo so trata do asfixia truculentamente realizada pelo rei
despOtico sobre seus süditos, polo senhor feudal sobre seus vassalos,
pelo colonizador sobre os colonizados, polo dono da fabrica sobre seus
operários, polo Estado autoritärio sobre os cidadaos, mas polo poder
invisivel da domesticaçAo alienante quo alcança a efieiência
extraordinária no venho chamando 'burocratizaçào da monte'.

• A isso que Freire (1996) charnou de burocratizaçâo da rnente, come, estado de

estranheza, de 'autodernissao' se incorpora ao discurso docente no memento ern que elas

investern no discurso da fatalidade quanto a enxurrada de pacotes que chegarn is escolas,

mas que se transrnuta ern outras vozes na contestaçio, ousadia e esperança, quando

acabarn reforçando a ideia de rnuitos estudos que envolvern as poilticas curriculares: a

politica nâo é apenas reproduzida no chio da escola, ela também é assirnilada, rnas

tarnbérn ressignificada e contestada quanto aos seus objetivos.
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Fairciough (2001, p.152) compreende que a interdiscursividade é basicamente a

I . forma como urn tipo de discurso vai sendo constituldo por melo de combinaçAo de

elementos de ordens do discurso. Assim, o discurso da autonomia cornporta ordens

diferenciadas, mas que interagem entre si. Em alguns mornentos sao assimiladas nas

pratieas docentes, sob égide da eficácia e produtividade no mundo global e em outros sâo

contestadas pot outras ordens de cunho mais societário e de trabaiho coletivo que se

traduz no entendimento de autonornia como principio de dignidade hurnana pautada na

compreensâo de liberdade e dernocracia em Freire e na açâo moral em Kant.

Coerência e força

No texto legislador, a força que é dada ao docente ë bastante significativa, mas no

contexto de produçào das práticas ele se diz "pequeno". A professora 5 no retorno da

pesquisa se coloca dessa maneira ao contextualizar as forças que rninimizam a autonomia

docente: "A gente sabe muitas vezes o que deve ser feito, mas não é facil brigar por aquilo

que acreditarnos, a gente é pequena entende?" Assirn, o texto docente nem sempre

apresenta uma coeréncia entre o que se diz que acredita e sabe corn aquilo que se realiza

como também foi apresentado na docente a seguir:

Professora 2— E a genie ter liberdade parapensarjunto corn a comunidade escolar scm
ter quejicarpreso o tempo inteiro aos temas que secretaria de educaçao sempre sugere.
Epoderfazer o que voce acredita e, prafalar a verdade, ultirnamente to me sentindo urna
escrava que estaperdendo asforcas, porque é muito d(flcil também a genie fazer 0 que
acredita.. .não éfacil.

Para Fafrclough (2001, p.171) Os textos postulam sujeitos intérpretes e

implicitarnente estabelecem posiçOes interpretativas para eles que são 'capazes' de usar

suposiçOes de sua experiência anterior, para fazer conexOes entre os diversos elementos

intertextuais de urn texto e gerar interpretaçOes coerentes. No entanto, nAo podemos fixar

uma compreensAo de que os intérpretes sempre resolvam plenarnente as contradiçOes de

textos. Corn isso, nessa cadeia intertextual que envolve sentidos que as docentes vão
•	 configurando as possibilidades de autonomia.

Morgado (2011, p.807), ao analisar os contextos sociais de reformas educacionais

lernbra que ernbora a escola e os professores sejam os guiãos do discurso de

desenvolvimento curricular, as esferas centrais continuam na direçAo de:

( ... )nao abrir mao de competëncias de decisao fundamentals para
poderem construir sua autonomia - C 05 professores - que continuam a
suspeitar da major parte das medidas emanadas do poder central, o quo
explica alguma da resisténcia a mudança, do desânimo edo desinteresse

III
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que pululam no interior das instituiçOes escolares. Restaurar essa
confiança e necessário pam que as mudanças possam surtir efeito.

0 fato de os discursos apostarem nas palavras chave autonomia e descentralizaçAo

desde a década de 1990 e continuarem sendo invocadas no entendimento de Morgado

(2011, p.804) nAo conduziu a entrega aos professores e as escolas do processo de

(re)construçAo do currIculo, nem englobou uma alteraçao da matriz curricular vigente.

Esses discursos acabaram por "fundamentar linhas de orientação politica baseadas na

eficácia, qualidade, exceléncia dos resultados e prestacão de contas do que para reforçar

os poderes de decisao dos professores e das escolas". Etc coloca uma questAo flindante a

esse estudo: Tern sido criadas condiçoes para que as escolas se assurnam como

verdadeiros nñcleos de decisAo curricular? E para os nhveis de degradação profissional

que o autor insiste em problematizar a temãtica da autonomia. A funçAo identitária

estabelecida exerce força dentro de uma lOgica ambivalente em que, o professor é

importante no processo de decisão curricular e eles se apequenam quando tratam as

esferas centrals de coordenação e administraçAo curricular como instâncias de regulação

"fortes".

Ordens do discurso

Algumas tendéncias de mudança de ordens de discurso apontadas por Fairclough

(2001, p.247), como a comodificaçao, foram verificadas, tanto na voz docente como no

discurso das politicas educacionais. "Em termos de ordens de discurso, podemos entender

a comodificaçao como a colonizaç&o de ordens de discurso institucionais e mais

largamente da ordem de discursos societária por tipos de discursos associados a produçAo

de mercadoria" (p. 255). A gestão democrática (descentralizada e autônoma), a

competência, a habilidade e a comunidade são marcas dos discursos, mas o discurso

comodificado costuma ser contraditório, como sugeriram algumas vozes docentes. Ac,

mesmo tempo em que exteriorizam o projeto curricular como algo de "dentro para fora",

indicavam que scm dc ficariam como "urna nave scm direçao". No PNE (2001) e LDB

(1996), as professoras são colocadas como sujeitos ativos e capazes de pensar a escola,

mas historicamente ainda são ignoradas na formulaçao de poilticas de sua própria

formaçao.

5.3.3 Análise do texto
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0 tOpico de análise do discurso baseado no texto objetiva descrever as

caracterIsticas de organizaçAo mais gerais, da forma como as docentes interagirarn corn o

texto mediado pelo significante autonomia.

Vocabulário

No contexto de vozes é possIvel classificar as participantes quanto ao seu tipo de

proflssao, uma vez que as sentenças "minha turma", "minha salade aula", "Os conteüdos"

F	 sào evidentes nas enunciaçOes.

0 papel social da docéncia está bern demarcado em vozes em quc a funçäo

responsabilidade pela aprendizagem dos alunos flea explIcita:

Pr 5—Não adiania eu quererfazer a/go que ndo vai atingi-lo que nao vaifazer ele crescer.
Então prirneiro eu tento conhecer o aluno e corno a genie tern a grade curricular quejá
vern da secretaria a genie ienta ir rnesclando de acordo cont o que dá pro genie ir
desenvolvendo alérn de coniar corn o trabalho que a secreiariapassa quejá recebe do
MEC a genie tern que dar continuidade a esse irabalho, enido dentro desse trabalho a
genie ienia ir adapiando a realidade da escola e dos alunos.

Pr 9 - (.)entdo, essa questdo enião, eu pego a iurrna, faco rneu diagnostico, vejo quais
são as d(JIculdades, you tentando irabalhar ern cirna daquelas d(/iculdades, pelo rnenos
tentar arnenizar a rnaioria, né, porque os alunos, ne, não tern cu/pa de nada eniäo eu
procuro traba/har e ver a questão do rneu alunado, corno é, ern que eu posso ajudar,
converso e dialogo rnuiio corn eles, iá certo? Frocurando rnosirar a irnporiancia de
deterrninadas atividades, deierrninadas açöes deniro de sala de aula, fora da sala de
au/a, na casa deles, corn afarnilia, sernpreprocuro receber afarniia ( ... )

A marcaçäo "corneçar pelos saberes dos alunos", ou seja, o diagnostico como

elernento primeiro de uma ralaçAo pedagOgica também é outra marca fundamental. Ante
S

As diflculdades de nAo haver planejamento mais sistematizado e coletivo, a professora faz

a crItica, mas repOe a humanidade de que "os alunos nao tern culpa", entäo fazer um

trabaiho qualquer em funçao de "auséncias" de condiçOes nAo justiflcarn os efeitos que

podern causar no alunado.

As marcas de urna moralidade e relaçao humana ainda sustentarn a prática

discursiva docente, incidindo no exercicio de liberdade que supOe autonomia, ainda que

• seja relativa, residual, temporária. 0 reconhecimento politico do ser humano e, por

conseguinte do trabaiho educativo é uma outra marca que revela o papel social da

docéncia no contexto de pensar a autonomia:

Pr5- Existe autonornia de vocé, e ndo totalrnente de nós poderrnos desenvolver urn
trabalho pedagOgico na escola e urn irabalho politico pedagógico, porque ndo dizer, o
ser hurnano é urn ser politico né, então dferenciado de politica partidaria nOs
traba/harnos urn... nos ternos que fazer urn projeto politico pedagógico na escola, rnas
aulonornia total ainda ndo existe na escola, ate porque se deterrninada escola estiver
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agindo de urnaforma e outra de ouira, vai chegar alguétn pra questionar, porque que a
escola desenvolve tal irabaiho, porque que esse trabaiho ainda ndo foi analisado pela
secreiaria, tudo /550 barra na autonomia da escola a genie ainda ndo iern autonomiapra
dizer assirn a genie vai charnar os pais decidir isso em beneflcio da escola, porque nOs
sempre pararnos na pane burocráiica

0 contexto de fala anterior supôe a politicidade em urn contexto tenso de

regulaço e parece revelar que, os que estAo na escola nao tern responsabilidade moral

para tornar decisoes que venharn a recriar as condiçOes de sociais do espaço escolar.

Ainda na analise do vocabulário cabe destacar algumas rnetáforas irnportantes que

dao substancia ao entendirnento da autonomia no contexto de prática social docente, a

exernplo da comparacào dos sentidos da cornpreensäo da autonornia a urna casa e uma

farnilia ate rerneter sua condiçao profissional a uma escravidAo:

Pr9 - - exatarnenie, porque na minha casa par exernplo, nem eufazer o que eu quero e
bern eniendo, eu tenho urnafarnIlia, então, deniro dafarnulia eu tenio arnenizar as coisas,
se eu tenho mais clareza de deierrninadas coisas entdo eu you ten que, organizarpra que
essa, essafarniia ndo se desfarele (sic) né? Cada urna vápra urn lado, e cadafaca o que

•	 quer e bern entende.
Professora 2— P2 a genie ter liberdade para pensar junta corn a cornunidade escolar sem
ter quejIcarpreso o tempo inteiro aos iemas que secretania de educacdo sernpre sugere.
Epoderfazer a que vocé acrediia e, prafalar a verdade, ultimamenie to me sentindo uma
escrava que esiáperdendo asforcas, ponque é mu/to d(ficil lambS a genie fazer o que
acredita.. não efacil.

0 modo de supor a autonornia, a partir de uma rnetafora corno famulia, reforça o

caráter relacional da cornpreensào docente da autonornia, apesar de que, tanto na familia

quanto na escola, em alguns mornentos, a gente acredite que possa "ser feliz" sozinho e

a que o(s) outro(s) näo terAo tanta interferéncia no processo. Parece que as vezes

acreditarnos que algurnas práticas isoladas possuem potencial no processo de

emancipaçAo. 0 que impressiona ë legitirnidade do reconhecirnento de que se faz urn

trabaiho que nâo é o que acredita nele.

0 projeto politico-pedagogico foi destacado corn "alma ", "None

-	 consubstanciado urn docurnento importante para as decisoes da escola, embora na prática

social ele nào seja urn instrurnento de ernpoderarnento coletivo de decisAo curricular.

Ainda na análise do vocabulario, de forma contraditoria, a palavra "coleiivo"

aparece para reivindicarem a autonornia e urn trabalho coerente. Essa foi uma expressäo

que assumiu muita expressividade no processo de ecoar das vozes docentes.

Gramática
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•

	

	 Na análise gramatical, alguns processos verbais foram predominantes na interação
como "ter que":

Pr5 - A questão burocrática, atrapaiha muito a questao burocrática de vocé ter que
fazer. Pr 3 (..)eu you ter que ser bern popular me rebolarpra tentar enquadra-los nesta
série pra poder ministrar os conteádos. Pr8 - Ela tern que perpassar (..). Pr 5
Determinados momentos infelizmente não, primeiro porque a gente tern que obedecer a
üma grade curricular que é o que eu disse a você a gente tern que obedecer a urna
hi era rquia.

Assim, nos exemplos das expressOes, o exercIcio de pensar o currIculo escolar

supOe urn "ter que", a partir de urn exercicio de exterioridade de urna ordem do discurso

nem sempre explicita, como apareceu por várias vezes no mornento que lam falar da

necessidade de construção do PPP da escola. Colonizaçao da autoridade do pensar o

currIculo escolar? Quern SäO os agentes colonizadores? Nem sempre o agenciarnento foi

explicito nas rnarcas do discurso docente. A secretaria de educaçAo (local) foi algurnas

vezes citada como instância de controle e outras vezes, prograrnas corno FNDE e MEC

foram imbricados nas urgéncias e implicadores na condiçAo da autonomia, mas uma

participante, especificamente a professora 1 cita o Banco mundial corno instituiçAo

reguladora do modelo de escola pautada na construção do Projeto politico-pedagogico.

Acredito que o rnodo irnperativo da LDB (93494/96), os discursos que situarn o

PAR nas reuniOes de planejarnento e da prOpria gestão, acentuam "o ter quefazer", uma

vez que o projeto polItico-pedagogico é o instrumento capaz de efetivar a autonomia por

outorga ou decreto corno foi visualizado nos documentos legais. Para Fairciough (2001)

os significados das palavras e a lexicalização dos significados nfto são construçOes

individuals, mas expressOes de contextos sociais mais amplos e de sujeitos datados e

situados historicamente pensando numa qualificaçAo de linguagem na perspectiva

freireana.

As oraçOes que compreendem a autonomia näo foram positivas. Elas reivindicam,

afirmam que, da escola, "ela foi tirada" que o tempo impede, que as instituiçOes não

promovem, que a quantidade de turnos em que trabaiham impede a rea!izaçfto do trabalho

coletivo. A autonomia aparece como ideal a ser alcançado, mas ao mesmo tempo

realizado nas circunstâncias pontuais que encontram no momento particular da sala de

aula.

Após analisar alguns discursos dentro da perspectiva da ACD - Análise Critica

do Discurso proposta por Fairclough (2001), foi possfvel entender a autonomia docente

S
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sendo o redimensionada e ressignificada nas politicas e práticas educativas em um jogo

tenso e de luta hegemônica em torno da liberdade e das formas de gestAo do trabaiho

pedagogico.

Por enquanto, estas são analises lembrando a ideia de Fairciough que quando as

práticas discursivas forem percebidas - explicitamente expostas como sendo nAo-fatos ou

fenômenos irreversIveis e sim criaçOes e construçOes sociais 'inventadas' pelos próprios

indivIduos, poderao a ser questionadas, podendo perder sua potencialidade de sustentar

F	 práticas sociais calcadas na desigualdade (FAIRCLOUGH, 1989, p. 85).

E importante reconhecer que, dada a complexidade de analisar o discurso, estou

consciente do quanto de sentido transborda e se mistura nas vozes docentes e que Cu,

merguihada no mar de significacOes não consigo identificar todas as suas

desembocaduras. Mas a linguagem como resultado de sentidos intersubjetivos é uma

possibilidade interessante para perceber como construimos e como é configurado o nosso

ethos docente. Freire (1992b, p. 72) lembra essa importância, quando afirma:
S

o momenta estdtico da linguagem, me parece sempre, deve set
perseguido por lodes nOs não imports se cientista ou nâo. Näo ha
incompatibilidade nenhuma entre a rigorosidade na busca da
compreensAo e do conhecimento do mundo e a beleza da forma na
expresso dos achados. A linguagem é o modo de signiflcaço
ontológica da humanizaçào.

No processo de análise das vozes docentes, foi possivel articular e perceber a

formaçao docente na perspectiva de auto-formaçAo biografica e de encontro discursivo

como uma possibilidade de vislumbrar methor, como a politica se constitui e é

transformada em praticas pedagogicas vivenciadas.

5.4— Autonomia e Base Nacional Comum: mecanismo de conversão iou
adaptaçao na articulaçao curricular?

ApOs analisar alguns discursos dentro da perspectiva da ACD - Analise Critica

do Discurso proposta por Fairclough (2001), foi possivel entender a autonomia docente

sendo redimensionada e ressignificada nas politicas e práticas educativas em urn jogo

tenso e de luta hegemonica em torno da liberdade e das formas de gestAo do trabaiho

pedagOgico.

Na contemporaneidade um outro discurso vai tensionar e revigorar as reflexOesjã

feitas neste trabalho de tese acerca da autonomia, pois aparece discursivamente cam
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"necessidade urgente" frente a outros modelos reformadores internacionais: Base

Nacional Comum da Educaçao Bãsica.

0 Ministério da Educaçao - MEC lançou em junho de 2014 urn documento que

visa a orientar o debate sobre a Base Nacional Comum da Educaço Básica, corn intuito

de prever o que os estudantes devern aprender nas etapas da vida escolar em todo território

nacional. Urn terna de tal proporcAo e que pOe em xeque a autonomia das instâncias e dos

- sujeitos sobre o que deve ser conhecido vern dividindo opiniOes por sua complexidade,

apesar deja ter sido prevista na ConstituiçAo de 1988 e no Art. 26 da Lei de Diretrizes e

Bases de 1996 (LDB 9394/96).

Diante da complexidade que envolve o tema Base Nacional Comum da EducaçAo

Básica e, pot entender que falar sobre Curriculo é assumir posiçOes no jogo de poder que

"ousa" definir saberes, nâo vejo como problema a definiçäo de conteUdos comuns para

formaçAo de urna base nacional como eixo norteador de prátieas pedagogieas. 0 que me

parece problemãtico é a forma como esses textos chegam na auséncia de outras politicas

• importantes para fortalecer a autonomia nos mementos de decisAo curricular. Se a

autonornia aparece ainda sob a forma de "autorizaçäo" em algumas práticas, como

imprirnir as " necessidades locais" na proposiço da Base Nacional cornum? Se os

educadores estao submersos numa rotina automática e de jornada tripla de trabaiho, em

que tempo vAo adequar os conteüdos da Base as necessidades e laténcias da desigualdade

e diferença?

A possibilidade de ser lida como pragmática é sempre urn risco, rnas entendo que

•	 no campo de decisao curricular algurnas coisas precisam ser "ditas", mas näo

necessariamente "ditadas". Concordo corn Freire (1991, p.44-45) quando afirma que:

nâo ha prática sern conteUdo, quer dizer sern objeto de conhecimento a ser
ensinado pelo educador e apreendido, para poder ser aprendido polo educando".
Isto porque a prAtica educativa e naturalmente gnosiolOgica e não e possfvel
conhecer nada a nAo set que nada se substantive e vire objeto a ser conhecido,
portanto vire conteüdo. A questäo fundamental ë politica. Tern que ver corn: que
conteudos ensinar, a quem e a favor de que e de quem, contra quë, como ensinar.
Tern que vet corn quem decide sobre que conteudos ensinar, que participaçao
tern os estudantes, os pais, os professores, os movimentos populares na discussao
em torno da organizaçâo dos conteüdos prograrnáticos".

Assim, nos parece para além sombra do pragmatismo reducionista que quer

vincular uma politica nacional curricular a um corpo de conteUdos determinados e

avaliados pot agendas govemamentais, considero como base importante prornover uma

formaçao docente que instrumentalize meihor os docentes acerca dos saberes a serern

ensinados nas escolas. Essa instrumentalizaçAo passa pejo respeito aos saberes docentes
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que estäo constituidos em sua prática historica de forrnaçâo, bern corno na consolidaçAo

dos principios formulados legalmente na ConstituiçAo Federal de 1988, bern corno na

proposiçAo da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educaçào Nacional (9394/96). Em

rninha trajetória profissional percebo que a tônica de reduzir os problernas educacionais

a questOes currieu!ares tern sido uma salda recorrente para responder aos nIveis

decadentes apontados pelas avaliaçOes de larga escala no Brasil.

Afirmar discursivamente a equidade por rneio de uma Base Nacional Cornurn, não

é fundamento suficiente para construçäo de justiça social e, especificarnente no campo

educacional, näo é urn imperativo redentor que promove a qualidade na educação. E
preciso recothecer os limites de qualquer Base Comum curricular, rnas tarnbém entendo

que é preciso dizer algo sobre, pois negar tambérn essas escolhas nacionais ou deixa-las

flutuantes tern corroborado para situaçOes cada vez mais explicitas de desigualdade

educacional.

A educaçao ern alguns momentos precisa da diretividade reclarnada por Freire

(1991). 0 problema ë de base e nfto da Base Nacional Cornurn, ate porque professores

bern formados e bons leitores culturais conseguem subverter muitas ordens do discurso

curricular que vierarn por meio de PCNs, DCNs, bern corno ignora-los e se manterem na

rnesma ordern. Considero corno ponto importante para tônica do processo de reflexAo de

tese questionar corno a autonornia docente está configurada nesse processo de pensar uma

Base Cornurn Nacional.

A autonomia docente pode ser enfraquecida, cada vez mais, se a poiltica de

• formulaçao da Base Nacional Cornum continuar significando o curriculo de forma

polarizada entre os professores que estäo na Base (chão da escola) e us especialistas que

o elaboram. As vozes docentes parecern continuar sufocadas frente as forrnulaçOes

poifticas no arnbito de produção/construção curricular.

0 MEC - Ministério da EducaçAo, vern fazendo consultas aos Estados, Distrito

Federal e aos Municipios para coletar inforrnaçOes para a construção da Base Nacional

• Comurn. A consulta consta de urn comunicado enviado a cada secretário de Educaçfto dos

Estados e do Distrito Federal e tarnbérn a cada uma das representaçOes estaduais da

UNDIME - UniAo dos Dirigentes Municipais de Educação. São essas inforrnaçoes que

cornporão urn estudo, que subsidiara as discussOes. Os dirigentes acessarn urn sistema e

respondem a questOes referentes aos docurnentos e norrnas curriculares produzidas pelos

sistemas de educaçào, a partir de 2010. Pelo que percebernos do percurso, essas vozes

continuarn sufocadas e desrnerecidas em sua constituição profissional de decisao sobre o
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seu trabalho, pois como vimos no capitulo anterior, nem todos os documentos curriculares

• locals foram construidos de forma democratica, como no caso de Campina Grande, cidade

locus da pesquisa. Em surna, foram planejados e formulados por consultores contratados

para decidir o que era importante considerar em urn processo de ensino-aprendizagem.

As discussoes encaminhadas pela AssociaçAo Nacional pela Formaçao dos

Profissionais da EducaçAo (ANFOPE), AssociaçAo Nacional de POs-Graduação e

- Pesquisa em Educaçao (ANPEd), sindicatos docentes, agentes governamentais,

académicos e cientIficos são de fortalecimento a autonomia docente nem sempre

confimmdas nos moldes das práticas de (re)formulaçfto curricular. Como deixei claro no

percurso do estudo, não estou advogando uma autonomia que assegura todo poder de

decisao e de competéncia ao profissional individualinente, nem muito menos em favor de

uma heteronornia, que no caso da Base Cornurn Nacional, vai apenas incorporar as leis

dadas. Estou pensando a autonomia de modo relacional e come, movimento constante de

luta em busca de uma conflguraçao curricular menos autoritária e mais profissional por

parte da docéncia. Considero mais importante indagar sobre as condiçOes de exercIcio de

autonornia diante de urna Base Nacional cornum, no lugar de apenas investir no modelo

democrático Pastoril e mediocre que so supOe a construçAo de algo, na anulaçao daquiJo

que discursivamente lhe parece contrãrio.

E importante reconhecer a irnportância de algurnas criticas que nos movem a

perceber projetos que contemplam caminhos opostos de trajetOria educacional como nos

lembrava Freitas (2002, p.159) que privilegiam o controle do desempenho corn vistas a

competência e competitividade ern contraposiçAo a uma outra concepção de educaçao e

de forrnaçao que é a formaçAo humana unilateral, a autonomia e o aprimoramento pessoal.

Apple (1997), nos chama atençAo para a necessidade de ficarrnos atentos a politica

curricular nacional, urna vez que nos anos 70 na Inglatena e nos Estados Unidos, elas, ha

muito se consolidararn.

Na escola brasileira esse discurso vern ocorrendo desde 1988, corn a prornulgação

• da Constituição Federativa do Brasil (CFB/88) que ja indicava uma base nacional cornurn

a seguir. Para o citado autor, analisando o contexto arnericano, afirma que essa coesão

precisa ser muito bern analisada, sobretudo, se ""... estivermos preocupados corn

'tratarnento realinente igual' corno acho que devemos estar_ devernos fundarnentar o

curriculo no reconhecirnento dessas dferenças que privilegiarn e marginalizarn nossos

alunos deformas evidentes'
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Corn esse encarninhamento da politica nacional de curriculo penso ser

• indispensável defender propostas curriculares oriundas das vivéncias cotidianas das

escolas, as quais, possam possibilitar aos cidadaos e cidadAs se apropriern de mecanismos

de saber- poder que os afastem da opressAo, e, ihes conscientizem corn criticidade pars

buscar uma educaçAo de qualidade(ciëncia + técnica), que propiciem uma vida digna e

corn justiça social, condiçäo sine qua non para garantir a cidadania plena.

Compreendo que urn dos carninhos para que esses objetivos possam ser atingidos,

seja nossa inserçAo nos debates que ora se iniciam sobre CurrIculo nacional ou Base

Nacional Comurn ja delineados nas metas do PNE/2014, sobretudo, aquelas rnetas que

promovem o retorno das questOes de corno o curriculo deve ser encaminhado no Brasil;

identificar as tendéncias epistérnicas das discussOes sobre a base nacional cornum;

perceber que o Curriculo Nacional nào é urna proposta nova. Todavia, ele, retorna o

debate iniciado na CFBI88, na LDB/96 que arnpliou esse debate corn foco nos

Parâmetros Cuniculares Nacionais (PCNs- 1997 a 2000), nos Pararnetros ern AçAo (PA

a partir de 1999) e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs/201 0) para a educaçao basica

brasileira. 0 que acontece hoje em pleno ano de eleiçOes presidenciais, ë ø retorno do

terna Base Nacional Cornurn em consequência da aprovaçAo do PNE/2014(2014-2024)..

A partir desse entendirnento e no ápice dos debates da base nacional cornurn on

CurrIculo Nacional, muitas reflexOes surgem tanto dos mentores selecionados pelo MEC,

como das diversas instâncias da sociedade civil que questiona e quer entender como se

dará essa mudança, essa inovaçao do curriculo no Brasil. De outro lado fala-se em

• perspectivas positivas, sern dUvida, elas existem. Mas, aqui quero falar nos desafios que

a sociedade civil representada pelas instâncias cientfficas com essa ideia de curriculo

nacional. Entre os favoraveis e contra essa ideia, faz-se necessário serern iniciados os

debates, a fim de que os mais interessados nesse processo de rnudança possarn se

posicionar, os profissionais da educaçAo, tanto os que atuam nas redes püblicas e privadas

da educaçäo básica no Brasil, quanto seus formadores que atuarn nos cursos de

•	 licenciaturas das IEFS pUblicas e demais InstituiçOes de nIve! Superior.

Considero importante falar dos desafios que a rnaterializaçAo do çurricu!o

Nacional vai ter que enfrentar nos diversos espaços educacionais e representativos da

sociedade, a partir de algumas importantes inquietaçOes- Como o currfculo Nacional pode

contribuir para rninimizaçao das desigualdades sociais? 0 Curriculo Nacional pode se

tornar urn mecanismo de forte exclusAo e de negacão da emancipaçäo do sujeito

a
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consciente politicamente e critico que tanto enaltecernos como o papel principal de urna

•	 educação, de uma forrnaçAo e de urn curriculo engajado corn a transforrnação.

A politica nacional curricular e seus desdobramentos, tanto para a formação,

quanto para a praxis emancipacionista é urn desaflo bastante complexo. No entanto, entre

as inürneras leituras de docurnentos prelirninares, realçarnos as palavras de Apple (1997)

como rnornentos instigantes para refletirmos sobre os conflitos acerca da poiftica do

conhecirnento oficial e indagar: para onde vai a politica do curriculo na sociedade

brasileira atual?

Apple (2006, p. 221), afirrna que ha alguns anos estava envolto em análises da

sociedade arnericana da década de 1990, falava da necessidade de refletirmos sobre

nossas posiçOes ideolOgicas corno estudiosos do curriculo e corn atitude ernancipacionista

cornpreender que "... IIOSSO rnovirnento deveria afastar-se progressivarnente do rnodelo

'semicientifico' e de gestao, que tem raizes nas tradiçoes de desempenho e socialização

que agora orientarn a rnaior parte dos trabaihos da area, e deveriarn mover-se de rnaneira

I	 consistente ern direção a uma estrutura politica e ética".

Os encarninarnentos de Apple (2006,1994) nos parecern dificeis e complexes.

Mas, nAo é de todo irnpossivel. Debater, refletir, propor são caminhos férteis, se

entendermos o recado do autor. Nao me oponho a ideia de curriculo nacional nern

tarnpouco a avaliação que a seguira. Todavia, trago urna série de argumentos rnais

conjunturais, vinculado a tese "tie que, nesse momento dado o equilIbrio das forcas

sociais ha perigos muito reais dos quais precisamos estar bastante conscientes ". NAo

I • poderia deixar a rnargern deste trabalho de tese, as reflexoes atuais acerca da politica de

currIculo nacional por considerar que tém elernentos importantes estão em jogo e

irnplicarn sobre a forrna come, praticamos a autonornia docente, no contexto de decisão

curricular.



Consideraçoes finals: urn firn para urn novo corneço...

No percurso de construçäo da tese, me fiz e refiz per diversas vezes, assim as

conelusoes a que cheguei sobre a compreensao da autonornia na voz docente constituern

mornentos de elucidaçào de urn presente que nào acaba por aqui, transforma-se em

passado e redimensiona o men olhar para o futuro. Inspirada no inicio deste trabaiho pela

obra de Clarisse Lispector, tentei buscar sair daquilo que era "apenas do rneu tarnanho" e

anuncio como tese que a autonomia na voz docente se apresenta corno urna relaçao a

perseguir, algo que se concretiza come urna prática social tensionada por contradiçOes do

exercicio de proposiç&o curricular. NAo tern ainda os contornos dernocráticos que

desejamos, rnas se apresenta, sobretudo, como urna possibilidade de questionar a

profissAo docente frente as novas investidas socioeconôrnicas e culturais que sobrepujam

as possiblidades ontocriativas da re1aço pedagógica.

A autonornia na voz docente é capacidade de escolher e decidir corn

responsabilidade. E urn exercfcio politico de use da liberdade no chäo da escola. E urn

processo de cornpreensâo profissional. Assim, ainda me sinto em falta diante da riqueza

de vozes docentes e, estou consciente de que consegui trabalhar algumas fihigranas de

sentidos expostos na significaçao da autonornia, contextualizando para isso, o momento

de proposiçäo curricular, qual seja, o Projeto politico-pedagOgico.

Pensando ern Kant, tambérn nAo tive nenhurna pretensAo absoluta de

conhecimento e sei que a tese aqui explicitada apresenta urn conhecirnento, sob urn

fp "ponto de vista", ernbora acredite no seu potencial de reflexào sobre as decisoes

curriculares que ensejarn a autonomia docente. Afinal, o rnundo so pode ser conhecido

do ponto de vista que é nosso. A perspectiva discursiva na qual extrai elernentos para

analisar as "vozes em jogo" deixa claro Os lirnites do rneu conhecirnento, rnas nâo deixa

de ter a tentaçAo de transcendé-los. 0 Consetho de Kant, ao pensar sobre as finalidades

da filosofia, no Tratado logico filosofico de Wittgenstein foi: "aquilo que nao podemos

•	 falar, devernos entregar ao silencio." Ao pensar as práticas curriculares que näo

encarninham corn vistas a criaçäo e a liberdade propositiva dos sujeitos, o caminho, a men

ver, é outro: (de)anunciar sempre! Evidenciar as vozes e quebrar o siléncio!

No contexto de anãlise discursiva procurei evidenciar a voz docente, a partir dos

fluxes locais sern perder de vista as configuracOes politicas globais. Reafirmo a

irnportância de que, no contexto institueional da escola, a açAo dos professores, bern corno
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os seus desejos e suas angñstias constituem uma dinamica identitãria que precisa ser

meihor visualizada na relaçao corn o Estado.

A autonomia na voz docente, apesar dos lirnites da pratica pedagogica concreta,

nAo assurniu feiçOes de liberdade total para urn fazer sern limite. As professoras

tensionadas sobre a autonomia individual e coletiva conseguirarn dar urn entendimento

de autonomia numa perspectiva relacional, mas de forma arnbIgua reafirmam a força da

açâo individual na sala de aula. Nesse sentido, é possivel reafirmar a ideia de que o

curriculo e ressignificado no contexto da pratica docente. As politicas educacionais nern

sernpre curnprern seus objetivos dentro de urna totalidade hegemônica e de urn consenso

pacifico.

0 discurso da autonomia nas prerrogativas legais do Brasil tarnbérn esta sob essa

ambiguidade, urna vez que é significado para estirnular as condiçOes de urn processo

democratico corn referéncias a capacidade individual e coletiva no Ambito da escola e, ao

rnesmo tempo, assume feiçOes autoritárias de outorga, bern corno é desconstruido por

justificativa de que a escola e os professores precisam, cada vez mais, de diretrizes para

o seu trabaiho.

A autonornia da forma corno é direcionada no texto politico legislador, por vezes,

atinge urn nivel de abstraçäo muito grande, toma-se palavra rnorta e sem significado

dentro do contexto que defende liberdade e rnovimento democrático para as escolas.

Torna-se retOrica e assume o lugar de rnais uma palavra, adjetivaçAo qualquer de práticas

cun-iculares importantes como o processo de construçao do projeto politico-pedagOgico

da escola.

0 conceito de autonomia, o qual me propüs defender no contexto deste estudo,

assume a ideia de movirnento politico profissional de decisao curricular, pautado por

tensOes, lirnites estruturais, mas que posicionam o individuo no rnundo e corn o mundo

numa aproximaçâo freireana. Está para além de uma simples escoiha e açao humana

indeendente e foi justificada pela cornpreensäo de hornern como ser entrecruzado de

valores e opçOes que estão em constante rnovimento politico de ressignificaçAo.

Assim, no percurso da tese, procurei fazer urn desenho que partiu das mithas

inquietaçOes de pesquisadora, e ac, escolher urn ordenarnento teórico rnetodologico, parti

de uma leitura semântica cornpreensiva da palavra autonomia e adentrei no panorama

macro global da realidade politica educativa ate chegar nas vozes docentes locais nesse

processo de significaçao. 0 percurso semântico e historiografico foi urna prãtica que

considerei importante para situar a temática em questào por permitir estabelecer conexOes
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mais solidas na compreensão do presente no desvelamento identitário da docéncia quando

•	 se reporta a autonornia.

Autonomia semanticamente significa "por si mesmo", competéncia humana para

"dar-se suas proprias leis", e historicamente foi extensão de bandeiras de lutas sociais

como liberdade, desde a experiência grega de conduta humana na polls, como açAo

individual implicada numa moralidade em Kant, atravessa a modernidade e ainda se

revela como "estrutura inquieta".

A autonomia assume, contudo, urn entendimento de experiência existencial, desde

a compreensão fllosofica aristotélica ate chegar nas análises freireanas de ser politico na

contemporaneidade. Assim, para iluminar o percurso busquei trazer autores que

trabalhavarn a temática numa perspectiva histOrica critica, mas me reportei a autores que

incorporam outros thndamentos de analise social e que se amparam em insights "pós".

A vigilancia epistemologica, ao querer entender melhor o discurso da autonornia

na voz docente se deu no sentido de integrar reivindicaçOes pautadas na igualdade social

1 9 sem desconsiderar as formas de regulaçAo sub] etiva, nem sempre palpáveis on prediziveis

a uma pesquisa desse porte. A autonomia como outorga no texto politico parece querer

negar as relaçOes assimétricas de poder entre as docentes envolvidas na rotina automática

e burocratica com aqueles que "planejam a autonornia curricular".

A autonomia na análise do discurso contempla campos em disputa. As professoras

incorporam o diseurso opressor an assumirem a urgéncia e o tempo de rnudança como

relaçAo inadiável. Mas as professoras, não so reproduziram, mas também desafiaram as

• ordens do discurso sobre a autonomia. Os significantes extrapolam o entendimento dual

de reproduçao e transformaçao de forças e, nesse sentido, o entendimento pos critico na

análise curricular pode ser ütil no sentido de entender a força ampliada da compreensão

cultural e da diferença na constituição das relaçOes de saber e poder no momento de

decisao curricular.

Para Jançar urn othar sobre a autonomia, recorri a esses campos de sentidos

epistêmicos, nAo de forma desvinculada, mas como extensOes de visão que são tácitas na

teoria critica que, an longo da historia, buscam deslocar a ênfase do entendimento da

prática pedagogica ilhada an purismo didático metodologico as articulaçôes politicas de

ideologia e poder. Assim, os insights "pos", a meu ver, ajudam também a entender meihor

como a autonomia e significada no campo teOrico-prãtico ancorado pelas relaçOes de

poder e controle e, ao mesmo tempo constitui identidades mñltiplas nern sernpre

previsiveis ou diziveis em uma pesquisa de qualquer proporção, espaço temporal. Nesse
0
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estudo, a análise do discurso numa perspectiva crItica, nAo se opôs a compreensAo do

poder Foucaltiano no contexto educacional ao propor uma análise que nAo se desgarrou

da categoria classe social, ate porque nâo vejo e nem p0550 supor a eliminaçao de uma

categoria fundamental para analisar a sociedade brasileira que ainda está visivelmente

marcada pelas desigualdades, sobretudo ancoradas a uma perspectiva capitalista e de

mercado.

A ACD - Aná!ise Critica do Discurso foi importante para perceber que a voz

docente contém traços e pistas complexas que ainda guardam muitos silenciamentos na

significaçao da autonomia, o que pode ser explorado especialmente no arcabouço de

dados que foram coletados e disponibilizados ao final deste texto. A abordagem esteve

ancorada a percepçao que o discurso no campo das politicas está em permanente disputa

hegemônica, semantica, ideologica. Fairclough (2001), oferece essa possibilidade de

entender o discurso como prática social, dentro de um arcabouço epistemolOgico crftico,

em que afirma o seu trânsito teórico, sem perder de vista as condiçOes de desigualdade

social.

Considero oportuno fazer algumas afirmaçoes em torno da discussäo que

engendrei na tese a respeito das teorias criticas e pos criticas no campo do curriculo. Para

isso usarei um texto pontual de ParaIso (2004), sem querer contudo desmerecer o lugar e

a trajetória da autora. Ha urn discurso de autores no Brasil que utilizarn as teorias "pós"

a qual nos foi apresentada sob os rotulos de pos-estruturalismo e de pOs-modernismo, na

qual Paraiso (2004, p.283), afirma que os efeitos combinados dessas correntes,

I6 sintetizados talvez na chamada 'virada linguIstica', expressam-se naquilo que se

convencionou chamar do 'teorias pOs-criticas em educaçào". Ao afirmar que, pesquisas

nessa perspectiva nao gostam de explicaçOes universals, 'revelaçOes' e 'descobertas'

sugere diretamente quo essa é uma caracterIstica da pesquisa critica na educaçAo.

A pesquisa "pOs-critica" na visão de ParaIso (2004), bem como de outros autores

do campo tern problernatizado as promessas da modernidade, como se elas nao tivessern

sentido uma vez quo fizeram parte de uma análise das pedagogias criticas no Brasil.

Coloca as questOes de género, etnia, raga, sexualidade corno questOes amparadas pela

perspectiva "pós", em que abdica da exciusividade da categoria classe social. Pelo pouco

tempo em que percorro as teorias crIticas de cunho progressista, a exemplo de Freire,

essas questOes nunca foram negadas, mas talvez nAo fossern tao aprofundadas em virtude

do olhar sobre o humano, independente das suas "diferenças" que a teoria critica defendia

em suas proposicOes.
Is
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Ao destacar que, as teorizaçOes "pós", não acreditam na" 'suposta" autonomia

do sujeito, o sentido de autonomia flea restrito a liberdade total, de forma contrária ao

sentido relacional e de luta hegernonica que foi defendido na tese ancorada as bases da

perspectiva crItica. Aqui também deslindamos alguns efeitos da linguagem na

constituiçâo do sujeito, mas näo flquei restrita a apenas esses efeitos. As ideias que

Paraiso (2004), destaca como sendo "modernidade", como liberdade, conscientização,

justiça e democracia assurnern urn torn de ironia como se esses significantes estivessern

em descompasso corn as novas conflguracOes sociais. No entanto, prefiro ainda pensar

essas prornessas, Mo como ilusoes, mas como tensOes postas na constituiçAo do firn da

educação deste século que é a formaçao para cidadania on ate rnesrno tensOes de uma

transição paradigrnatica ancorada ainda nurna lógica racional de ciência, como defende

Santos (1999, p.197). Talvez seja mais interessante "rever ate que ponto as grandes

promessas da modernidade perrnanecern incumpridas on o seu cumprimento redundou

(de forma análoga) em efeitos perversos.

• A preocupação em assumir urna aná!ise da autonomia na voz docente Mo se fez

sobre a inocéncia teórica de que ha urn campo teoricoepisternologico melbor ou superior

de análise. Não compartilho do entendimento, de que as teorias "pos" são mais poéticas

(PARAISO, 2004). 0 que dizer das metaforas do trabalho nurna análise Marxiana da

abeiha e do arquiteto? Da existéncia cultural e politica do hornem sobre as visOes

orvaihadas de nevoeiro de Freire? Prefiro assumir a ideia de complernentaridade crftica

de Moreira (2006) que aponta os problernas da teoria critica na educação, rnas a go a supOe

I • como inferior na problernatização das questOes do currfculo. Penso que e muito perigoso

assumir um arcabouço de teorizaçAo que se apresenta como novidade supondo-se assim

corno superior, nas análises contemporAneas da realidade. 0 próprio Foucault, autor caro,

nesse campo de teorização "pOs", pode ser muito Util para responder a pergunta: A quern

serve esse discurso que se supOe mais eficiente? "Que técnicas e teenologias são

acionadas na produçao de determinados tipos de sujeitos? "; "por que queremos que

	

•	
k.	 alguem se tome um sujeito de urn certo tipo? ", e cornplemento: Por que as questOes

modernas e a ética encontram-se subjugadas?

A vigilãneia epistemolOgica a que Freire (1996) se refere quando aborda as

condiçOes da prática docente, bern como a discussao que desenvolveu em torno do

pensamento pOs-moderno conservador e pOs-rnoderno progressista, parecem ser leituras

caras para ampliar os limites da teoria na relaçao que temos corn o mundo. A leitura que

faço sobre alguns posicionarnentos teóricos que ensejarn cm sugerern urna forma meihor
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de analisar as questOes curriculares dá-se no sentido também do me mover como

CP pesquisadora e nAo fechar-me sectariamente no "ciclo da minha verdade". No entanto,

partilho da ideia do Freire (2007, p.8) de quo "isto nAo significa que o corroto seja

"perambular" irrosponsavelmente, recooso de afirmar-me. Significa reconhecer o caráter

historico de minha certeza. A historicidade do conhecimento, a sua natureza de processo

em permanente devir. " Assim, assumi no percurso da tese algumas posicOes por que

considerei importante para iluminar urn pouco a realidade, mas sern nenhuma pretensão

do que seräo eternas e totalmente validas. So assim fizesse, estaria negando a

(rnulti)(pluri)formidade e ilimitabilidade do conhecimento, bern corno tudo que a ele

escapa.

Na articulaçao das bases de conhecimento que deram sustentaçäo as analises da

autonomia, entendi quo os espacos de produçao curricular säo espaços do investimento

politico, mundial. Nas ültimas décadas, as polIticas de descentralizaçâo educacional

investem discursivamonte na autonomia como argumonto e garantia de superaçao da

burocracia quo impodiu, historicamente, o desenvolvimento democratico das oscolas.

A globalizacAo foi urn significante importante acrescontado as análises mais

amplas da polItica oducacional, no entanto procuroi roforenciar o espacial e os

desdobramentos na prática enunciativa docente para tentar comproondor as estratégias

que utilizarn para dar outros formatos no contexto do produçAo curricular, a exemplo da

prOpria contostaçao da autonomia que a escola tern.

Outros sentidos do discurso global vão também reproduzir a significaçäo do

"tempo" que nâo tem, mas confirmam a necessidade do dar respostas urgentes a essa

"nova realidade" e necessidade dos educandos traz a tona o sontido mais global de que a

escola e o professor ostäo fora do seu próprio tempo e precisam responder de forma mais

eficiente a esses desafios do rnundo atual. Assim, compreendo a ideia da Cultura

Educacional Comum do Dale (2004) como importante para ampliar em outras análises

como a agenda globalmente estruturada estabelece suas prioridades e interfere

• diretamente na construção de uma polItica curricular. A globalizaçAo torn sua força na

natureza da economia capitalista e procura desenhar o modelo do educaçAo e formaçao

cidadL mesmo ciente das mediaçOes locais.

A visäo restritiva e geopolitica quo toma a autonornia rnuitas vezes como

abstraçao on contraditoriamente objeto, está presente nas apostas discursivas do Banco

Mundial, OMC- Organizaçao Mundial do Comércio, bern corno em agéncias culturais

corno a UNESCO quo assurnem a autoridade do explicitar o que ë importante conhecer.
0
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E importante lembrar que, muitos objetivos dessas agendas ficam por vezes no campo do

•	 ritualIstico e são ressignificadas pelas variaçOes nacionais e locais.

As politicas, sob a diretriz da descentralização, assumiram formatos de

desconcentração em que as escolas, do ponto de vista legal, tiveram a autonomia numa

compreensão estreita no direito de comprar a merenda e decidir sobre verbas que já

determinam o que deve ser feito. Ainda, sob o princIpio da descentrahzação, a gestAo e a

• figura do gestor ocupam discursivamente e em ordens societárias distintas um papel

determinante na construção de escolas mais autônomas e democraticas. No entanto,

visualizamos ao longo deste texto, algumas ordens na substituiçAo de regimes dticos

profissionais por regimes de competição empresarial, no caso das avaliaçOes

estandardizadas e da disputa revelada nas faixas das gestoras para chamarem mais alunos

pan suas escolas.

Acredito ser oportuno continuar pensando e propondo uma aifabetizaçao politica

docente para entender, não apenas o que está no nivel da promessa das politicas

• educacionais, mas come os discursos de liberdade muitas vezes a engaiolam. Os

argumentos em tomo da criticidade e autonomia docente parecem estar

contraditoriamente posicionados numa esteira de raciocinio instrumental. Assim, parece

pertinente entender o curriculo como uma construçAo de ligamentos mundiais e

transnacionais de sentidos que dAo significado ao discurso intelectual de atores/sujeitos e

engendram formas de conhecimento, nem sempre numa perspectiva societária mais

humana on muito menos voltados para a formaçAo do cidadao autônomo.

• 0 cenario de pensar a autonomia, como conquista de eunho relacional e coletivo

na decisao curricular, apesar de uma agenda global, revela possibilidades diante das lutas

politicas e da amphação da participação sobre os rumos da educaçao brasileira. As

CONABs como conferéncias motivadas por discursos mUltiplos tern oferecido

expectativas importantes para ahmentar processos mais democraticos de decisão

educacional. Acredito que a aprovaçAo do PNE 2014-2024 apresenta expectativas

interessantes, especialmente no que range a equiparação salarial docente as demais

profissoes, ate o sexto ano de vigéncia do piano (meta 17), bem como relativas a formação

que, apesar de conter aigumas medidas ainda muito genéricas, inclusive nas estratégias,

investe significativamente na aposta da formaçAo inicial e continuada e declara formar,

em nivel de pos-graduação 50% (cinquenta por cento) dos professores de Educaçao

Básica ate o ültimo ano de vigéncia do Piano (meta 16).

I.
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A autonomia no PNE (2014-2024) aparece ratificada por preceitos institucionais

• de que deve ser por "mecanismos concretos" que garantam essa participacäo. 0 Projeto

politico pedagogico é urn desses meios, conforme estratégia 19.3, que prevê essa

construçäo e regirnentos escolares participativos. No documento "Conhecendo as 20

metas" (2014, p. 59)), em que constam discussoes sobre as metas previstas no PNE (2014-

2024), prevé que haja a discussao de conceitos como "autonomia, democratizaçao,

qualidade e participacão", a fim de que se compreenda e gere major legitirnidade e

concretude no cotidiano". Nessa perspectiva ernancipatória legal, se admite que esses

conceitos sequer são cornpreendidos, mas ainda carecem de afirrnaçOes mais praticas no

momento de "garantir" essa autonornia na proposicAo curricular.

0 discurso parece se efetivar na prática social de forma ambigua: de urn lado o

Estado pleiteia a autonomia no modelo de gestão democrática e por outro, desconfia da

capacidade dos sujeitos da base da escola, nesse caso dos professores, ao exercer

regulacAo constante por meio de prograrnas e projetos, minando o tempo-espaço ern que

I • concretamente se pode exercer a autonomia curricular. Parece que os movimentos de

reivindicam condiçôes de trabaiho docente come, a ANFOPE tern um papel importante

de acompanhar e ajustar as pautas docentes nesse percurso de dez anos instituldo no PNE

(2014-2024), especialmente na tensão rneritocrática que já se poe: Como atingir a meta

7.2, que visa a assegurar que, pelo menos 70% dos alunos do ensino fundamental e do

ensino médio tenharn alcançado nivel suficiente de aprendizado em relação aos direitos e

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo? Ejusto colocar sobre

I • os ombros do professor e da escola o desaflo sern fazer nenhurna associação corn as

variáveis de nIvel socioeconômico? NAo estaria, para usar uma expressão freireana,

"orvaihada de nevoeiro" a desigualdade social como urna variavel importante nesse

empreendimento?

0 fato é que a formaçao é precária e ausente ainda na Educação Básica, ha que se

reconhecer os avanços, mas eles ainda não são suficientes para assegurar a formaçao

I • continuada de qualidade, no sentido de problernatizar as práticas para além da reduçAo

técnica, seja de alfabetização on de cunho operacional nos demais nIveis de ensino. Näo

tern alfabetizaçao tecnologica on neurocognitiva que ajude o professor a mediar a

aprendizagem significativa, se ele é analfabeto politico das condiçOes sociais ern que

estAo imersos os seus alunos e ele prOprio. A autonomia docente parece estar mediada por

essas signiflcaçOes mUltiplas. Näo se pode ser autônomo sem a capacidade de pelo menos
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compreender as bases de sustentaçAo politica e ideologica que contornarn os modelos de

is	 gestâo e padroes de governação da alma docente.

A organizaçAo dos processos de formaçAo acaba assumindo uma centralidade e

pode ser estimuladora no sentido de assumir major autonornia. No processo de formaçao

continuada, as professoras precisam ser pensadas como profissionais que podem assumir

e criar expectativas de aprendizagem, a partir de urn olhar próprio, que se volta para o seu

terrjtOrio social de possibilidades e desaflos. Os processos de formaçao devem privilegiar

essas vozes, suas crenças e bases de forrnação cultural e inicial, oferecer fundamentos

teoricopolitico no sentido de alicerçar melhor as suas escoihas. A autonomia nAo pode ser

entendida corno dominio e eficácia pessoal no plano individual de proposicäo curricular

e näo tem corno pensar diferente, se estamos carentes de formaçAo politica. 0 professor

precisa ser um pesquisador de sua prática, saltar da rnesquinhez instrumental, praticista e

redutora da moral e do profissionalismo docente que o reduz a um aplicador de técnicas

e abordagens,

• No contexto de vozes docentes, ficou evidente que elas acabam assumindo a

responsabilidade pela qualidade de seu trabalho em termos individuais. As professoras

em seu discurso permitern perceber rnecanismos de resisténcia, ao ironizar e contrapor o

modo como a secretaria pede que elaborem o projeto politico-pedagOgico. E importante

assumir a autonomia corno liberdade existencial e de critica profissional e não como

responsabilizacAo individual.

0 projeto politico pedagOgico referendado nas lutas polIticas, desde a década de

1980, no atual contexto ainda aparece como condiçAo imprescindivel na construçAo da

autonornia escolar e docente nas orientaçOes curriculares, bern como na atual DCNs -

Diretrizes curriculares Nacionais 2013. Destaco, contudo, o P.P.P como possibilidade de

sistematizaçào do currIculo pelo potencial de indagaçAo constante sobre as finalidades da

escola, problernatizaçäo dos conteUdos e encontro dialógico em torno da tarefa complexa

de educar.

Ao propor cornpreender as significaçOes da autonomia no contexto de producao

politica local, a partir do P.P.P foi por pensar esse instrumental de organização da vida da

escola, a partir do que o próprio Freire (1991, p.120), aborda como diretividade da

educaçào. 0 projeto da escola que aqui defendo, nAo como o ñnico modelo ou caminho

certo, ë urn instrumental importante, quando pensado numa perspectiva emancipatória de

fluxo indagativo e constante sobre vida da escola. A diretividade come, parte fundamental

da educaçâonurna perspectiva freireana "marcha constante além dela mesma" e "não ha
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educacao sem objetivos, sern finalidades ( ... ) näo permite sua neutralidade ou a

neutralidade do educador. Nesse sentido, atividade docente como urn fazer diretivo não

pode se perverter em autoritarismo e nem tampouco na licenciosidade.

A autonornia nesse interdiscurso assume condicao de agir profissional por

cumprir corn as finalidades mais amplas scm desconectar-se das necessidades dos sujeitos

em aco. Condicao de agir politico pela constante indagaçao a quern e como estamos

servindo corn as decisöes que tomarnos ao assumir um determinado formato de currIculo,

ou ate de por vezes negá-lo?

A Autonomia como inventividade relacional, poiltico-discursiva. dialógica e

existencial, pode ser assumida na plasticidade da imagem.

:iuur
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• Para finalizar, ja recomeçando, deixo a imagern acirna corn a explicitaçào do

desejo da criança em registrar o seu "salto mortal" em uma das escolas. Que ele seja urn

simbolo discursivo importante para saltar e matar o medo de dizer o que é necessário na

garantia de urna prática pedagogica cada vez mais autônoma e corn vida, resistente no

piano da coletividade. Nesse processo, so näo p0550 matar minha esperanca, porque nAo

admito suicIdio politico de tambérn dizer, corn a rninha palavra, corn a minha voz que a

autonornia docente é fundarnento politico para pensar por nOs mesmos, na possibilidade

de traçar carninhos interessantes, crIticos e criativos na producAo curricular, sern ignorar

as confluéncias globais/nacionais e, ate rnesmo locais, que insistern na abstraçAo ou

contradiçAo desse conceito.
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I - Roteiro de entrevista semi-estruturada

Pesquisa autorizada pelo Comitê de Etica em Pesquisa Envolveildo Seres Humanos
COMPROVANTE DE APROVAAO
CAAE: 05886112.0.0000.5188
Instituiçao Proponente: Centro de Ciência da SaUde - UFPB

Roteiro Entrevista semi-estruturada

- 0 que é urn Projeto politico-pedagOgieo? Para que serve?

2 - Como vocé avalia sua partieipaçAo na construçäo do projeto politico-pedagógico da escola em que trabaiha?

3- Como avalia o processo de construçAo do P.P.P da sua escola?

4- Como ye o processo de construçAo do P.P.P na Rede Municipal de Ensino?

5 - Quais säo as maiores dificuldades encontradas no processo de construçäo do P.P.P

6— Como tern selecionado e planejado os conteñdos para sua turma?

7—A relevância dos conteüdos para sua turma é discutida coletivarnente?

8— Nas proposiçOes politicas dos ñltirnos anos ha urn discurso que a escola tern autonomia. Como voce percebe essa autonornia?

9 - Vocé é autônoma profissionairnente?

10 - 0 que vocé entende por autonornia?

11 - 0 que atrapaiha a autonomia da escola?

12 - 0 que atrapaiha a autonornia docente?
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2 - Quadro demoustrativo dos sujeitos participantes da entrevista semi-estruturada

No fl/N	 TEMPO HE	 TEMPO NA	 CICLO QUE LECIONA CARGA HORARIA DE
EDucAcAo	 INsTITuIçAO	 TRABALHO SEMANAL
MUNICIPAL	 DE ENSINO

01	 23/08/1966	 20 arms	 5 anos	
1° Ciclo intermediário	

60h
(P_s&ie) 

02	 19/07/1971	 13 ano	
2° Ciclo final

s	 5 anos	 40h(4_série) 

1° Ciclo intermediário (P
03	 19/07/1953	 9 anos	 6 anos 40h

  série)

04	 14/11/1960	 I7anos	 8anos	
20 inicial	

40h
(V_série)

05	 15/06/1966	 12 anos	 8 anos	
10 ciclo final

40h(2 série)

06	 03/07/1969	 17 anos	 5 anos	
10 Cielo intermediario (P

60h
série)

07	 18/12/1960	 13anos	 08anos	
20 inicial	

60h
(V série)

08 27/05/1962	 19anos	 lOano	
2° Ciclo final

s	 40h
(4a série)

09 27/10/1971	 lOanos	 lOano	
2° Ciclo final

s	 40h
(4a serie)2

10 23/04/1970	 15 arm	
1° Ciclo intermediário

	

s	 10 anos	
(13 serie)	

40h



3 - Entrevistas

Sintese das vozes
Foram feitos cerca de 12 questionamentos Para cada professora. Tendo em vista a

grande quantidade de dados (cerca de 45 páginas) as falas foram recortadas e estAo
agrupadas por ternas corn major significaçäo para a pesquisa.

•	 Abreviaçao:
Pr= professora
Ps: Pesquisadora

Pesquisa autorizada pelo Comitê de Pica em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
COMPROVANTE DE APR0vAcA0
CAAE: 05886112.0.0000.5188
Instituiçao Proponente: Centro de Ciôncia da SaUde - UFPB

Roteiro Entrevista semiestruturada

1 - 0 que é um Projeto politico-pedagogico? Para que serve?
2 - Como vocé avalia sua participaçAo na construção do projeto politico-pedagogico da
escola em que trabaiha?
3- Como avalia o processo de construção do P.P.P da sua escola?
4- Como ye o processo de construção do P.P.P na Rede Municipal de Ensino?
5 - Quais são as rnaiores dificuldades encontradas no processo de construção do P.P.P
6— Como tern selecionado e planejado os conteüdos para sua turrna?
7 - A relevância dos conteüdos para sua turma é discutida coletivamente?
8— Nas proposicOes politicas dos ultirnos anos ha urn discurso que a escola tern
autonomia. Como voce percebe essa autonomia?
9 - Vocé é autônorna profissionalmente?
10-0 que vocé entende por autonornia?
11 - 0 que atrapalha a autonornia da escola?
12 - 0 que atrapalha a autonomia docente?

•

•



Temas
	

Discursos

S
Pri - Projeto Politico PedagOgico, no rncu ver, é a estrutura que a

1 - Compreensao do PPP	 gente da, do trabalho quc a escolapretende desenvolver. Então c/es
são as diretrizes de urn traba/ho que estO la contemplado corn suas
açöcs, corn suas rnetas, seus objetivos, o porquê dc/c existir ne?
Entao e... o Projeto Politico PedagOgico na rninha visão e essa, são
as diretrizes que rege o tra ba/ho pedagOgico do escola que vai do
pedagOgico a infraestrutura, as questães da, dos processos
adrninistrativas, pro cessos de pessoas, quc é a gestdo corn o corpo

•	 docente, corn ospais do aluno tern quepartilhar. Quer dizer, ele
existe, c/c e irnportante e e participativo. Entdo eu diria quc são as
diretrizes que rege a escola, que rege ndo pc/a forrna de rnandar,
rnas departilhar o regirnento, porque quandoparticipa opai, o
a/uno, ja está garantido o dire ito de todos. Urnaforrna dcrnocrática
de construir o trabaiho da escola.

Pr2 - Ele tern o objetivo de que? Dc incluir todo rnundo do escola,
nurn é? E traba/har, corno e que se diz... ern urn so horizonte. A visdo
que a gente teve quando tava construindo oprojeto era esse,
traba/har ern conjunto crnprol de, de que? Dofuturo cidaddo.

PH - Pra rnirn eu entendo corno urn piano c/c ação, contcthdos,
estraté;ias corn atividades quc vão ser desenvoividas na escola.
Pr4 - E urn docurnento que idcnt(Jlca a escola né? Que direciona o
trabaiho da equipe pedagOgica e serve justarnente para isso, Para
dirigir esse traba/ho é.. (risos) para achar rnetas né.. (InterrupcOes)
direcionar todo o traba/ho, ndo sO do equipe mais tarnbérn (pequena
pausa) eu acho que ate rnesrno do fazer corn os aiunos, do fazer
pedagOgico, o quefazer, c/es tarnbern assirn porque o projeto politico
pedagOgico envoive toda a cornunidade né.. Então eu acho que o
próprio aiuno dc tam Um se identtfIca, ai envoive (interrupcão) corno
a gente né, do projeto da escola.

Pr5 - Pro rnirn o proj eto politico pedagOgico e a alma do escoia,
agora tern que ser bernfeito, dc é o eixo norteador da escola, entdo
c/c tern que abranger todas as necessidades da escola e por iss p c/c
tern que serfeito por todos da cornunidade escolar.

Pr6— depois de ter lido, depois de ter queirnado aspestanas lendo
seus dois capituios, eu lendo daqui eu vendo o da outra cidade, cu
Gloria de Fátirna enquanto professora, ndofalo nern corno gestora,
eu acho que é urn instrurnento irnportante dentro de urna escola desde
que seja do conhecirnento de todos, o que tá sefazendo pro que tá se
fazendo, eu acho isso.
PROFESSORA- Ele e engavetado
PESQUISADORA - Ele não tern essa constituiçdo viva que voce
disse?

.



Urn docurnento engavetado, que ate entdo antes de conversar corn

to
	 você minha visäo que eu tinha era, cadé o PPP do Epitácio tá lá

guardado e eu cheguel a conclusao que ele nern é ele tern fIrn, ele
sernpre Ia se reforrnulando a genie tern que tá pegando ele pro
reavaliarpra ye o que e que tá, o que é quepode...

Pr7 - E urn docurnento que ident(fIca a escola né, que direciona 0
trabalho da equze pedagogica e serve justarnente pra isso pro
dirigir esse trabaiho, é, vaifala at.. (r/sos,), traçar rnetas.
PESQUISADORA - Voce deJIniu identidade, dire çdo...
PROFESSORA - Direcionar todo o trabalho assirn nâo so da equipe
rnas eu acho tambérn rnas ate mesrno dofazer corn os alunos, ofazer
pedagOgico, ass/rn porque o projeto politico pedagOgico envolve toda
a corn un/dade então acho que o próprio aluno ele tarnbérn se
identijica ai corno urn... Como urn agente doprojeto da escola
Pr8 - 011ie, Projeto Politico PedagOgico seria praticarnente urn none,
que deveria nortear né as escolas.
PESQUISADORA - urn norte rnesrno.
PROFESSORA - se, se, se (gaguejo),seriapraticarnente aquela estrela
guia né, ou seja, a nossa açâo tern que seguir por esses passos, par
esses carninhos, e lOgico evidenternente dentro de urna fiexibilidade,
né, sO que, né, ainda hoje, ela ainda é urn instrurnento que jIca no
papel, e éjustarnente porque, aquela questão, norrnalrnente ndo se ha
tempo para se sentar, pensar e discutir.
PESQUISADORA - é concordo.
PROFESSORA - Porque a genie tern urna prioridade rnaior, qte seria
curnprir os 200 dias letivos, né.
PESQUISADORA - E. As ernergéncias.
PROFESSORA - ndo se pode, não se pode parar né, para se repensar
o andarnento da escola, né, e esse acaba sendo o grande prejuizo, né,
porque as praticas continuarn, né, nao atingindo rnuitas vezes...
PESQUISADORA - os objetivos,
PROFESSOR,4 - os objetivos, né, e a genie continuarn sern ter os
result ados desejadosjustarnente porque a genie não paraparapensar,
né, o que seria rnelhorpara nOssa escola deniro do contexio a qual ela
está inserida.

Pr9 - PROFESSORA - teve urn ano aqui que a genie é (pausa curia)
respondeu algurnas questöes, e nesses áliirnos tempos não sei te
responder rnuito não, porqueflquei rnuiio as coisas.
PESQUISADORA - certo, rnas a sua noçdo de projeto politico
pedagogico e rnaispra docurnento ou rnaispra construcão?
PROFESSORA - rnaispra docurnento.
PESQUISADORA - rnais pra docurnento, pronto.
PROFESSORA - eu ainda ndo vi construçdo, porque so vi iudo no
papel, eu não vi nada ern açdo, a ünica coisa que vi ern ação corno eu
disse a vocé é a lei... (interrup cues) ... EntUo, esqueci o que eu tava
dizendo.



PESQUISADORA - ndo, voce lava dizendo que nunca viu defato eisa
construçdo, esse processo de construçdo coletiva
Professora - Eu, eu vijá, anos anieriores, eu vi, eerie, essa
construçdo, teve algurn, urna, urna, urn ano que a genie respondeu
alguns quesiionamentospara quepudesse se colocar no PPP, rnas a
discussdo era... (pausa curia)... reservada, pegar o docurnenio assirn,
e ver, nunca vi ndo
PriO - Eu acho que oprojeio politico pedagogico ele norieia iodas
as açöes dentro da escola, isso vat do pedagogico ao adrninisirativo
a relaçdo da genie funcionario corn funcionário, eu acho corn o
aluno ndo é? E, é a hisioria da escola, o corpo do escola, a cabeça
meihor dizendo é a cabeca da escola acho aue é auern nós etiia.

2 - avaliaçao da prOpria	 Fri —E bern interessanie, porque esseprojetopedagOgicoJbi urna das
participacão na construçAo do propostas da minha segunda gesido, quando, corno gestora adjunia
projeto politico-pedagogico da corn a colega Rosineie, propornos que nos criássernos deniro do
escola em que trabaiha projeto, deniro da nossa carla prograrna, o Projeio Politico

Pedagogico da escola que ndo existia e ate ai ndo estava sendo
cobrado pelo Governo Federal, rnas a genteja havia... carninhavapor
esse lado, que deveria existir esse docurnenio, quejá se ouviafalar, já
se ouvia as inquieiacoes no meio educacional sobre isso - muito an/es
- rnuiio antes, quer dizer, ai a genie entra ern 2007, pro o rnandato e

• dentro da carla pro grarna em 2006, a genie jáfoi colocando isso corno
urna proposta, que a escola criasse esse Projeto Politico Pedagógico,
que foi urna das coisas que a genie fez den/re do processo, cerio?
Tivemos assim um periodo(enido rneu trabalhofoi corn grande) vocé
vai ver la na folha, da equipe que irabalhou, eu eniro como
organizadora e digiladora do Ira balho porque digarnos, devido eu ser
professora aqui dois horarios e ser presidenie, no época, do conselho
e ía saindo do conselho que fuifundadora indo pare vice dire cáo eu
lena mob ilidade de to perrneando os trés turnos pra agilizar as
docurnentaçoes quefosse necessdnias, enconiros as reuniöes, eu lena

•

	

	 essa disponibilidade corno gesiora adjunta, enido, JIquei corno
anticuladora den mo desse pro cesso.

Pr2 - E, a genie, que no perlodo eslava na dire cdo, enido a genie é...
reunia quando a gente podia, porque na escola isso é rnuiio djflcil
vocé sabe que e barreira - eu set - é uma das barreiras. En/do a
genie, quando dava e quando ndo dava a genie se reunia. As vezes
ate sacrificava o rnomenio do café e repassava para os professores,
para osfuncionários e a genie consiruiu assirn. Eu avalio corno uma
coisa boa, corno aprendizado. E eu acho que é... junta mais aquela
quesido né? A que educacdo é d(flcil. Enidojuniaforcas. E quando a
genie divide é meihor. Cada urn leva urna "pantizinha" né. Eu live
esse cuidado, ta eniendendo. Eu e angélica a genie ieve esse
cuidadode ndo sacr(flcar ianio, porque e d(flcil. Quando o professor
sai da sala de aula a genie iern essa visdo né? Quando o professor
sai da sala de aula maluco por urn silJncio, rnas corno nosso escola é
Mo pequena que a genie via isso . . . Mo sern espaco acabaficando
rnisiurado professor e aluno brincando. En/do a genie..., rnas rnuiias
vezes a genie, rnesrno vendo, iendo essa visdo e consciência at, a
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genie sacrIcava a gente achava que era urn sacr(ficio parce 0
professor, conversar repassar cornbinar as coisas. Eu acho quefoi a
co isa rna/s dUicil na construçao do projeto foi exatarnente essa. A
troca de ideias. Trocava e depois a genie sugeria e depois tinha que
avaliar né, porque isso ...eu acho queprecisava de ma/s tempo, de
rnuito ma/s tempo, mais espaco pro gente discutir. Proj eto Politico
Pedagógico é urna coisa que tern que ser discutido, corn cada visdo
de cada professor e a gente não tern. - De urnaforrna tranquilo,
pensando nosproblernas da escola ne? Sent aquela correriapra dar
conta de urn docurnento, nurn é? - Mu/tas vezes voce to alipassando
as informacoes ai chega alguérn lá, tern que correr ta entendendo?
Isso atrapaiha a educaçdo, eu acho que atrapalha a educaçJo, esse
tempo
Pr3 - - E de certaforrna você já adiantou que ndo lava no processo
de construção rnesrno do docurnento que era o PPP daqui, mas corno
e que voce avalia né, durante esse tempo do processo de inic/o da
construçao ate agora, como é que vocC avalia sua, pariicipacdo? Ouve
alguma outra reunião? Alguérnperguniou a questdo do PPP durante
esse tempo que voce tth aqui?
PROFESSORA - Nao ouve-se falar, rnas que nos participemos de
alguma reuniäo (pequenapausa) dejeito nenhurn.
PESQUISADORA - Efetivarnente não assirn.
PROFESSORA - Ndo

Pr4 - 01/ia eu sernpre tenteiparticipar, rnas vejo que a equipe tern
d?ficuldade para juniar o coletivo. A genie termina na correria da
semana e parece ate que preferirnosfugir dos problernas ma/s sérios
da escola, por quefalta esse tempo pro genie panic/par e se envolver
mais. Oppp não e tambern urna obrigacdo nossa? Entao(.)

Pr5 - 01/ia ate o rnornento aqui na escola, esse ano vai ser o
prirneiro ano que a genie vai estar reelaborando o projeto politico
pedagógico do escola, vai ser o prirneiro ano que eu vouparticipat
diretarnente, porque indiretarnente a gentejá partic4pa
cotidianamenie, rnas diretarnente vai ser aprirneira vez que eu
enquanto professora da inslitu/çào you pariicipar do reforrnulacao
varnos dizer ass/rn do projeto politico pedagogico do escola.

Pr6— Honestarnenie eu acho que eupasse/pela vidaprofiss/otal sern
ter urna meta sistematizada assirn, eu preciso alcançar esta meta, eu
fiz acontecer, eufiz o que eu queria, o que eu achava, não que a
escola estivesse rnosirado olha rninhafilha a genie precisa trabalhar
nestaperspectiva, entendeu? E o que eu acho. Se eu tivesse tido
subsidio ialvez eu tivesse fe/to tanias coisas rnais, euJIz, e eu não
tenho nada anotado, ndo tenho registro de nada.
PESQUISADORA - E mu/to irnportante né Gloria a genie ter
reg/strado.
PROFESSORA - Quantas vezes alguérn disse ass/m, coloque isso no
papel, eu quero Ia colocar isso no papel, pela minha ignorOnc/a, por
eu ndo ter conhec/mento do que seria urn PPP na escola a
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importáncia que dc iinha numa escola, eu ndoJIz, porque eufiz
irabalhos belIssimos aqui no escola aqui mesmo no Epitácio.

Pr7 - Minima infelizmenie né, porque eu... Passeipor várias escolas
por motivo de localizacao nâo por ndo me dar bem no trabaiho
pedagogico em si mas por sempre procurar trabalhar o mais
próxirno de casapossivel, enido assim eu tive urn ano no bairro das
cidades na escola Luiz Cam beba, depois trés anos na Vila Cabral de
Santa Teresinha, ai casei efuipra o Cassiano, passei dois anos, né,
aijO five que virpra cá, então assim infelizmente a minha
participacdofoi so, a minhapariicipacdo mesmo efetiva que eu
lembre mesmo Jot sO em grupos de estudo né Ia na vt/a Cabral de
Santa Teresinha Cu passe! trés anos enido em algumas reuniöes
pedagOgicas a genie se reunia pra estudar o que é o PEP, como é
que éprafazcr sabe?

Pr8 PESQUISADOR1I - Unrum. E corno é que voce avalia a sua
partic4iação nesse processo de consiruçâo?
PROFESSORA - Praiicarnenie nos ültimos anos a gente busca né pelo
menos assim em conversas informais a genie sentar e discutir um
pouco ne, quando se houve abertura, quando sefoi dado, pela questão
da gesido, né, eeee abertura para j SC irabaihar, né, a genie parou,
seniou e discutiu no escola e a genie sempre busca né tá co/ocando as
opiniöes, pelo menos nas reuniöes deplanejamenio, né, como é que se
deve ser, corno é que se deveprosseguir o trabalho, como é que a genie
deve seportar, então cu acho que isso é imporiante.

Pr9 - PESQUISADORA - Entdo como é que vocé avalia seuprocesso
de partictpação?
PROFESSORA - eu?
PESQUISADORA - scm...
PROFESSORA- eunum...
PESQUISADORA - auséncia né?
PROFESSORA - eu, eu, pariicularmenie nesses áliimos tempos a
üliima vez Jot um questionário que eu respond4 sO isso.
PESQUISADORA - enião é umapariicipaçdo limiiada?
PROFESSORA - pode ser, pode-se dizer que sim.

PrJO - Bem é... Fica assim umpouco assim nesse mornenio d(Jicil dizer
por que corno já se falou anteriormente por algumas colegas a genie
nJo senia pra discutir sobre essa questdo do projeto politico
pedagogico a genie pode ate executar algumas açöes ate mesmo scm
perceber, mas como a genie ndo poe no papel é porque a genie
geralmenie sO usa como exemplo aquilo que a gente coloca no papel,
né.
ppsnrJrcAnnpA - P nnniln "up fl canto roe! vtrn
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PROFESSORA - E no dia-a-dia que fica muito corriqueiro a gente
ndo percebe, entdo na medida do possivel eu tento fazer as coisas de
acordo corno elas vdo acontecendo.
PESQUISADORZ4 - Ok, corno e que voce avalia o processo de
construçdo aqui do escola?
PROFESSORA - Hoje ele es/a parado, c/c Ia parado par conta dessa
questdo assirn da genie ndo sen/ar discu/ir e colocar no papel.

3- Avaliaçfto do processo de 	 Pri - PROFESSORA: 0 coletivo ne? En/do, foi assim. Quando nós
construçAo do P.P.P da sua	 pensamos o PPP tinharnos urn prazo e... de entregar, aifoi em 2007
escola que a lei chega e diz que todo rnundo em agosto tinha que ter urn PPP

pro receber as verbas do FNDE e olha ai o Bando Mundial! Quern
paga rnanda! En/do, quem paga rnanda, mas a genie ndo tinha que se

tu vai dizer, ndo, ndo ternos tempo eu acho que a gente podia criar,
coma foi criado o projeto, rnesrno a curio prazo, corn o necessário,
en/do como e que nós articulamos isso pra garantir? Por que at é onde
entra a par/c dernocráiica da histOria, e garantir a participacão dos
segmentos. Pals, alunos, funciondrios, professores en/do vamos
trabaihar de visdo? Trabalharnos corn questionarios. Pals, a reuniöes
co/divas, as assistentes sociais dando respaldos a gestdo corn os pals.
A ... equipe técnica pedagogica corn os professores no ernentário,
dejInindo que conteüdos irabaihar baseados nos diretrizes que a genie
já tern do municlpio que hojejá tapassandopor outras reforrnulaçoes,
ja ternos novas diretrizes, novas que eu digo assirn, foi conlernplado o
EJA, o Infantil corn a reforma de 2009 e o Fundamental e ciclos.
En/do, ja tinharnos documenios que nos davarn respaldos pra criar o
ementário, quer dizer, os conteüdos prograrnáticos que a escola
deveria contemplar no PPP. Isso ficou corn a equipe técnica
pedagogica, digarnos de orientador e supervisor e professores. Claro
que a gestdo tambérn garantindo, par que C/C 9 o órgdo que
"geraciona" isso ai corn toda a equipe. E jicamos no partefuncional,

• serviço social, é ... a psicologa, corn a pane defuncionanios e a gestdo
tarnbérn presente. Quer dizer, dividimos por segmentos pra garantir,
porque se o tempo era curio, a genie tinha que encontrar urna
estratégia, estratégia a genie so encontra se vocé liver... vamos dar
oportunidade a (odos, varnos se subdividir, nOs sornos urn corpo,
sornos urna equipe rnultrprofissional, en/do ternos várias pessoas de
deterrninada areas. Nada rnelhor do que trabalhar cont afarntlia do
que a assistente social, a gestdo da escola; nada rnelhor do que
trabalhar corn o professor, do que o supervisor e o orientador
pedagógico e nada rnelhor do que trabaihar corn os funcionarios,
tambérn a orientaçdo o serviço de psicologia, porque aijd rnexe urn
pouco corn ele, tern aquele que quer participar, tern aquele que é
inibido — isso -, tern professor que opina rnais, tern ouiros queppinarn
rnenos, mas garaniiu aparticipaçdo, que tarnbérn tinha que garantir o
aluno né? E o aluno ai sirn, aifoi traba/hado todo o corpo iécnico corn
a equzpe de professores pelo alunopor que, quando a genie discutlu o
PPP tinha a par/C que tarnbérn a genie Ia sen/ar corn o aluno e claro
isso /arnbérn garantindo a presidencia do conselho corn seus
representantes tornando par/c, fazendo par/c de todas as reuniöes.
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Sempre t/nha urn representante, garantir a presenca de todo's é urn
pouco dWcil no mundo que a genie v/vt, rnas Se, se vern urna
representacdo de deterrn/nada categoria de segrnento to garantindo a
op/n/do de cadapessoa né? Entdo essefo/. Depois desse trabaiho todo
construtdo,fe Ito o ...corn a rnente ( ) das opiniöes criados os textos ai
genie part/u pra urna leitura prey/a, digarnos, eu ndo dir/a urn ( ) que
Qé rnais de co/sa, rnas do leitura base do texto base do PPP. 0 que
fica o que sal? E aiforarn fri/os os ajusies e digarnos ass/m, ndo ternos
urn PPP cernpor cento, por que ele épra ser renovado, entdo, ele e de
acordo corn o rnornento e naquele rnornento elefoi excelente, certo?
En/do naquele rnomento a genie curnpriuprazos e - estabeleceu rnetas
- estabeleceu e ate eu dir/a ass/m, de urnaforrna grosseira no dia da
apresentaçdo que a escola fez, a o pessoal que lava representando urn
certo departarnento la da secre tar/a disse: A ma/s ", porque vern
aquele questdo crItica "rnas vocesfizerarn as pressas!" Ate usou urn
terrno rnuito desagradavel que tinha s/do fe/to de urnaforrna... eu disse
ndo que isso all nurn sefaziapor ak all so sefazia outra coisa, certo?
Mas o que acontece o seguinte que nosJIzernos e corn respe/topor que
lava garantido cada segu/rnento, a sua cota all dentro. Quando a gente
leu no colet/vo, botou ern Datashow e rnostrou a todo rnundo o
docurnento, foi fe/to a le/tura em assernbleia geral pra escola, quern
qu/s v/rn part/c/par estava aberto pra vim. Tivernos quo rum de
ass/na/uras, entdo isso garanllu o docurnento ter sua, e,
sustentabil/dade. Entdo, o coletivo fol partic/pat/vo nesse sent/do.
Respe/tando o tempo, lirn/tes de de possib/lidades de quern poderia ta
rnais, pelo rnenos as representacöes estariarn, isso ai fo/ urna co/sa
que, urna das co/sas que me mot/vou, ate porque eu sou urna pessoa
corn urna v/são mu/to dernocrática, eu gosto mu/to dopartllhar, eu nurn
se/..., eu acho que.... quando eu passo aqu/ desse portdo, do vigia ao
func/onár/o de alto escaldo quejIcar, fora a gestdo, va/saber o que eu
to saindo pra fazer, e se for ate pro ir pra casa eu to indo pro casa,
entdo me localize em casa. Eu acho que /sso que é irnportante, você
ndo ter rnedo de se expor, rnas você part/lhar aquilo que tá lhe
incornodando, ou que ta lhe dando ansiedade de se resolver. Entdo, a
gente garantiu dessaforma, fo/ bern /nteressante essa part/c/pa çdo.

Pr2-
E d(fic/lfazer essa aval/açdo. Porque cada escola tern sua real/dade.

Porque a escolafunciona mu/to de acordo corn sua clientela e vocé
sabe que hoje e urna var/edade mu/to grande na educacao, é urna
divers/dade louca, rnaluca. Ern sala de aula é d/versfficada - eu
trabalhei em do/s lugares que eu tinha real/dades bern distintas -
totalrnente —pedre gal e catolé, por exernplo - En/do, dentro do rede a
gente tern que ver /sso né e apesar de tudo a gente ndo conhece a
real/dade de todo rnundo. A genie sabe, que a gente escuta né? -
Pronto, é essa aval/açdo. A genie ndo to dentro das escolas, rnas ai
nos encontros de gestores, nos encontros deprofessores a genie busca
dialogar corn os pares, pra entender né? "Como é que vocés estdo
fazendo la?" E corno e aue vocé escuta nessa troca? - E al onde a
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genie tambérn ne, eu digo a vocefalta de tempo e de espaco. Porque
/sso pra genie, essa troca de ide/as né? A genie ndo tern tido,
realmente, reuniöes de gestores... a genie dialoga pouco, mas chega
né? ( ) a queixa de outro, angástias de outros né? a fel/cidade de
outros, co/sa bern diversUlcada. E djficil a genie fazer ass irn urna
avaliaçao. Sei que e apenas rnuito divers ,fIcada é ass/rn . . . corr/do né?
Essafalta de tempo e de espaco - ela é comum, a gente percebe que
ela é mu/to comurn - esse espaco acaba sendo uma coisa rotineira né?
- eu acho também.

Pr3-
- Em questao de rede, eu te digo a rnesrna co/sa, ndo ha participacdo
nossa corno docente ndo. Nós partic/parnos no inicio do ano de uma
sernana pedagog/ca, onde nos hoje em d/a recebernos, nem sequer
recebemos conteüdos, recebernos algumas palestras e eu vejo ass/m,
apesar das escolas rnontarern nücleos a genie trabalha de forma
individualista, nào existe urnajuncão
PESQUISADORA - E a nucleaçdo efetiva ne?
PROFESSORA - Ndo.
PESQUISADORA —Agrupamento de escola tern?
PROFESSORA - Sabe o que acontece, as vezes a escola por turno
trabalha de urn fe/to € no turno, no turno manha trabaiha de urn fe/to,
trabalha de outro, nào existe essa un/dade nern as vezes dentro da
escola.

Pr4 - Professora: Nurn era uma coisa a ser real/zada (/nierrupcão)..
entâo a genie pode entender esse (pequena pausa) PPP dessaforrna
né corno algo a ser construido ao longo do tempo, e.. (pequena pausa)
A perguntafo/ corno eu aval/o né?
Pesquisadora: El Esseprocesso ass/m, corno é que lit ye?..
Professora: Pronto, entJo ass/rn lafoi, voltando né. . lafo/ quando a
genie v/u que era realmente algo que seT/a necessário né? Porque a
genie ia ter mais conhecimento, dá cornunidade onde a escola lava
/nser/da, entendeu? Fazer esse levantarnento social né, sóc/o
historico da escola(..)

Pr5-
Dernocrát/co... Ernbora a gente sa/ba que nossa real/dade nós
elaborarnos € muitas coisas vern da secretaria pra escola, nern
sempre o prof eto politico pedagóg/co sO do escola é respe/tado
infelizrnente a genIe sabe que corno em tudo no nosso pals a gente
sabe, vern algumas coisas d/recionadas que a gente tern que
respeitar.

Pr6-
- Eu acho o seguinte vai ser rnuito trabalhoso PESQUISADORA,
mas a genie va/ chegar 10, pelo s/rnplesfato de eu quero, eu estou
aberta a /sso e eu quero todo rnundo envolvido corn isso, eu não
quero n/nguérn trabalhando sO, eu quero colet/vo, pode estrebuchar,
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Pr?-

- Enido la a genie v/u, é a genie v/u esse, porque é, conic eu to te
dizendo ass/rn as reuniöes eram reun/öes de esiudo, entdo ass/rn o
es(udo que a genie fez elepode esciarecer issopra genie que era
necessár/o, que a genie iafazer isso, que a genie ía part/c/par do
consiruçdo, mas que /sso dernandava tempo, /sso tambérn
demandava algumas paradas no pedagógico, pronto e esse era o
major enirave que a genie acltava entendeu?
PESQUISADORI4 —Era aparada.
PROFESSOR.4- Paradajusiarnente para ofazer né ejusiamente
conseguir reunir as pessoas envolvidas, consegu/r reunir afarn il/a,
conseguir reunir urn grupo de, de, de jünciondrios que erarn do
contra iurno eniendeu? Conseguir reunir urn grupo de alunos sabe?
Enião ass/m, mas, acho que o major entrave era esse niesmo o
quando parar, porque nJo pode parar que (em o calendário...

Pr8-
- Praticarnente nos ült/rnos anos a genie busca né pelo rnenos ass/in
em conversas informais a genie senior e discuiir urn pouco né, quando
se houve aberiura, quando se fo/ dado, pela quesido do gesido, né,
eeee abertura para e se irabaihar, né, a genie parou, sentou e discuiiu
no escola e a genie sernpre busca né t6 colocando as opiniôes, pelo
rnenós nos reuniôes de planejarnenio, né, conic é que se deve ser, conic
é que se c/eve prosseguir o trabaiho, conic é que a genie deve seporiar,
enido eu acho que /sso é irnpor(ante.
PESQUISADORA - E, /sso é.
(INTERRuPçA0 - TELEFONE)

Pr9-
- Eniao conic é que voce avalia seu processo de parilcipa cáo?
PROFESSORA - Cu?

PESQUISADORA - scm...
PROFESSORA - eu num...
PESQUISADORA - auséncia né?
PROFESSORA - eu, eu, pariicularnzenie nesses thliunos iempos a
ültirna vezfoi urn questionário que cii respondi, sá isso.
PESQUISADORA - eni'ao d urnapartic/pacdo lirnitada?
PROFESSORA - pode ser, pode-se dizer que sim.
PESQUISADORA - e a processo de PPP da escola, ainda pegou, o
ano passado nesse processo de avaliaçdo, tu, iupartic/passe de algum
momenta? (interrup(!Jes) Tit pariicipasse desse, desse rnornenio, de,
de.. que a secreiariafoi reesiruiurando nd, ai vanios div/dir aspartes,
varnos teniarfazer a revisdo de iodo o PPP, ai algurnas escolas elas
forain parando, ai foram ieniando revisor, e ouiras ndo, t ouiras
disseram, ndo a genteja (en?, a genie concorda corn o que a genie tern
aqu/ inesmo, né, mas a, é, você ndo viveu?
PROFESSORA - cii nurn, nurn recordo não.
PESQUISADORA - quefoi seiernbro, ouiubro, novembro e dezembro,
náo lernbra né?
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PROFESSORA - nao, ndo lembro nâo, num teve ndo.
PESQUISADORA- unrurn, ok
PROFESSORA - dessas, desse conflutos ai não.

PrlO-
Bern é... Fica assirn urn pouco assirn nesse mornento di ic/I dizerpor
que comojá sefalou anieriorrnente par algurnas colegas a gente não
senta pra discutir sabre essa quesido do projeto politico pedagOgico a
genie pode aM executor algumas açöes ate mesmo sent perceber, rnas
corno a genie não poe no papel é porque a genie gerairnente só usa
corno exernplo aquilo que a genie coloca no papel, ne.
PESQUISADORA - E, aquilo que a genie regisira
PROFESSOR.4 - E no dia-a-dia que fica muito corriqueiro a genie
ndo percebe, enido na rnedida do possIvel eu teniofazer as coisas de
acordo corno elas vâo aconiecendo.

4- percepçäo do processo de	 Pr] —PROFESSORA: A genie agora teve esseprirneiro rnomento, né?
construção do P.P.I' na Rede	 Depois de 2007 pra cá se calou iodo mundo. A genie iava num... é
Municipal de Ensino ianio que a carla prograrna minha, terminando agora esse mandato,

de renovar o PEP. Faz trés anos, já estarnos precisando, ia hO cinco
anos que esiarnos, desde 2007, precisamos renovar. Tala no carla
pro grarna, reesiruturar o PEP. SO que na pane que nos compete
enquanto escola que urn iexio escrito, a genie ndo vai ia rnudando
porque to respeiiando a Integra de quern pariicipou. Eniäo seria o
que? A caracierizaçJo da escola? 0 quefoi quefoifeuto napariejisica
ou no pane de pessoas que ai vern aforrnaçdo do projissional, vern o
ntrnero de alunos, que isso ai a genie pode, pode atualizando ai é a
pane de aivalizar. Nurn é que a genie vá reescrever o PEP, rnas
atualiza os dodos da caracienizaçdo que em respeito a quern consiruiu
aquele irabaiho. E acoplar o que agora a secretania nos charna,
quando charnou os iécnicos, depois chamou o gestor, queporsinalfoi
eu que jai a reunido porque minha colega ndo assinou coniraio em
Camp/na nesse iipo, e eu analisei o seguinte, fico feliz. Bern, em
prime/no momenta, nós ndo tinharnos avançado porque a genie iinha
urn problerna, os regimenios da escolas que ndo esiavarn neliberado,
que ai veio aquela ouira quesidopolitica, que as escolas aié o governo
ial, ndo iinharn sido ainda - legalizada - legalizada - ndo tavam
legalizadas —jusiamenie, ai quando veio isso ai eu corro ai eu digo, e
ai? Como é que eufaco corn nosso regirnenio? Ndo rnais ai, varnos (

varnos esiourar o prazo que o docurnento tern que sair, resultadojO
me vem, ndo vern corn regirnenio, já me vern pro genie reestnuiurar 0
PPP, que vai acoplar o regimenio, que é o que? Colocar as quadros
de ainibuiçoes de cada projIssional, colocar o penjIl soc/a econOmico
do nosso aluno e ale a perfil sócio econômico do cornunidade ianio
funcional quanta aluno num é? Enido quer dizer, vern cont essa
inovaçdo que vai complernentar aquulo que a genie pensou. Eficofeliz
a paniir do rnomenio que quando a secretania diz a voce coma aluna
que tO numapesquisa e diz: "Va em íal escola que la mais ou menos
esido carninhando cenio" Entao, o que eufiz (do as pressas em ceria
época, junto corn o coletivo, que eu digo eu, porgue anticulei corn as



pessoas nurn ta @0 aquérn. Eniào, deixou algurna coisa de mensagern
positiva, enido é... e equiparando ao que ele diz cont a nossa prática
estarnos sernpre ok, eu acho que ele ainda ta bent vivo no nossa menie
quanto esse sentido. Talvez o professor ate ndo tenha a rnesrna visdo
rninha, porque ele não se ocupa tanto de ler o PPP quanta eu me
ocupo. For que se eu to na gestão eu tenho rnais disponibilidade pra
isso, eu to rnexendo corn documentos, ele ta ern conteádo eu to ern
docurnentos e tanto que Cu disse a cada urn ern que airibuiçfles eles
poderiam nos ajudar agora nessa reestruturaçâo do PPP. Já tivemos
urn primeiro rnomenio, depois da reunião de lá todos as trés turnos,
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que ai a genie trabaiho no coletivo. 0 EJA ndofica separado, o infantil
noojIca separado. Todo mundo garante a suaparticipaçâo.

Pr2-
E dWcilfazer essa avaliacdo. Porque cada escola tern sua realidade.
Porque a escolafunciona muito c/c acordo corn sua clientela e vocé
sabe que hoje é urna variedade rnuito grande na educaçao, e uma
diversidade louca, rnaluca. Ern sala de aula e diversUicada - eu
trabalhei ern dois lugares que eu tinha realidades bern distintas -
totairnente —pedre gal e catolé, por exernplo - Entdo, deniro do rede
a genie tern que ver isso ne e apesar de tudo a genie não conhece a
realidade de todo rnundo. A gente sabe, que a genie escuta neZ -
Pronto, e essa avaliaçâo. A genie não ta dentro das escolas, rnas ai
nos encontros de gestores, nos encontros de professores a gente
busca dialogar com as pares, pra entender ne? "Como e que vocés
estaofazendo la? " E coma e que vocé escuta nessa iroca? - E ai
onde a genie tarnbém ne, eu digo a vocefalia de tempo e de espaco.
Porque isso pro genie, essa troca de ideias né? A genie não iem iido,
realrnenie, reuniöes de gestores... a genie dialogapouco, rnas chega
né? ( ) a queixa c/c ouiro, angüstias de ouiros né? afelicidade de
outros, coisa bern divers (/icada. E djflcil a genie fazer assirn uma
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	 avaliaçao. Sei que e apenas muiio divers ificada e assim ... corrido
né? essafalta de tempo e de espaco - ela e cornurn, a genie percebe
que ela e rnuito cornurn - esse espaço acaba sendo urna coisa
rotineira né? - eu acho tarnbérn.

PH - PROFESSORA - Olha na minha concepcdo eu acredito que
deveria existir urna ceria... eu diria o que urna ceria pesquisa, uns
questionamentos, ter rnais reuniöes, urnas formacoes onde nos não
ternos, e ieria que ter conversa, diálogo. Cade o diálogo a secreiaria
esiá la, nós estamos aqui ela nos rnanda, digamos que ela nos rnanda
rnas ai (pequenapausa).

Pr4
Pesquisadora:E se fosse JO anos é a genie as vezes não participa nJo
ta efetivarnenie nesse processo que deveria está de construçdo rnais a
genie tern como fazer uma avaliaçdo do rede. Como e que tu avalia?
Porque a genie, par exemplo: eu coma professora e supervisora da
rede eu transito e conheco outras pessoas, ouiros pro fessores, outras
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instituiçoes, então a genie as vezes ndo é so capaz de avaliar aonde a
gente Ia, maspelas conversas do teu entorno, das tuas amigas que são
professoras, como é que tu avaliaria esse processo tie construçao
tambérn na rede?
Na escola aconteceu dessa forma teve esses entraves e se fosse hoje
pra pensar na rede municipal de Campina Grande, tu acha. que e
dferente?
Professora: Não! (risos) Eu acho que em muitas escolas deve ter
acontecido dessa maneira ne, deve ter acontecido, eu acho, eu acredito
que aconteceu algurnas paradas para estudo né? Não foi nern parai. estudo mais para se mostrar o que de qualquer maneira a secretaria
estava querendo né reivindicando, entdo a genie tern quefazer o PEP,
• que é o PEP, varnos ver aqui como é que vaifazer "(a!", rnais assirn
• fazer rnesmo do PEP eu acho que foi, acabou sendo feito por uma
minoria rnesrno, acho que era geral, a equzpe técnica no JIm das contas
eu acho que quando disse: Nâo o prazo é "tat" então eu acho que
quern sentou mesrno foi o técnico entendeu? Que sentou e que disse,
então assim uma coisa que eu acho corn relaçdo ao PEP seguinte que
por serum documento importantepara escola eu acho que deveria ter
assim um facil acesso para todo rnundo né, e eu acho que todo
profissional que chegasse naquela escola deveria ter acesso oui• deveria receber urna copia 6 essa aqui é a nossa escola né
(interrupcOes) esse é o projeto politico do nossa escola, essa cOpia é
sua, seja bem-vinda, vocefazparte dessa instituiçdo, rnas eu ndo vejo
isso né é tanto que assim eu cheguei Ia no José Tavares corno técnica
né e eu tive conhecirnento do projeto politico pedagOgico é quando a
secretária pediu que nOs fossemos ne participar do encontro e que
seria necessário levar, entdo pronto realrnente foi.. saiu da gaveta ne
eupude é ter ern rnâos esse docurnento aqui rnesrno eu ainda ndo live
oportunidade dessa escola ainda não live..
Pesquisadora: Pronto, vocé ja apontou djficuldades né, alguns

I. entraves teria rnais alguma assim calendário essa questdo de você
chegar ern rnuitas instituiçöes e por exemplo: não ter acesso ao quejá
tern né, mais teria algurna outra dUlculdade nesse processo de
construçao do PPP que você identificasse assim? (pequena pausa) se
fosse pra listar..
Professora: E eu não sei se esse ai tambérn Angela no sentido de
conseguir reunir a comunidade..
Pesquisadora: E, é, esse tarnbémfoi uma que você já citou tarnbérn, a
c4fIculdade de reunir a d(fIculdade de parar, né? E hoje o PEP se
tornou um.. onde tern esse docurnento que ninguérn tern acesso né,
vamos dizer..
Professora: E..
Pesquisadora: Teria outra d?fIculdade? Como professora, corno
(pequena pausa)...
Professora: Ndo eu acho que rnais (interrupcào) e talvez ate rnais
conhecimento, talvez (risos)
Pesquisadora: Mais conhecirnento do prOprio processo de construção
(interrupcöes) e eu acho que isso é ate uma clássica tambern.
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Professora: Próprio projeto de construção e (pequena pausa)
mudanças néporque assirn é urn documento mais dc ndo tO acabado
ne, acho que todo ano dc deve ser revisto porque coma loda
instituição todo ano geralmente recebe, geralmente não né, toda
instituiçao educacional recebe urn novo quadro de alunos, ne?.. é
funcionários que as vezes se aposentarn em urn tempo ou outro..
Pesquisadora: As relaçoes interpessoais elas oscilam o tempo inteiro.
Professora: (Interrupcoes) Assim todo ano ser visto né, ser
mod(/Icados, 0 nosso PPP é esse..
Pesquisadora: 0 quefoi que deu certo e o que ndo deu né..
Professora: Mais assim eu acho que se cada professor dc ii esse a
oportunidade de ter urna copia, e porque infelizmente ai JO vern a
questao tarnbém de eu ndo sei mas eu acredito quepode ser né, questão
de material, né?
Pesquisadora: Tarnbém é.
Professora: Entâo assim se não tem material, se não tem como
reproduzir o PPP pra cadafuncionOrio isso pode ser urn entrave rnais
assim se cadafuncionOrio tivesse o PPP em mãos né, entdo a prirneira
reunião pedagogica ou na semana pedagdgica de Junho ou de Juiho
mais tern a necessidade de que numa reunido pedagOgica né se todos
osprofessores tragam oPPP ne se tivesse eles em rnãos, tragarn o PPP
varnos 14 e ai? A caracterizaçdo é a mesma, né? 0 que é quepodemos
rnelhorar? Quais são as acöes que a gente pode inovar? Então tinha
que serfeito esse estudo...

Pr5-
PROFESSORA - Eporque cada escola tern urna...
PESQUISADORA— Realidade.
PROFESSORA - E urnaforma d(ferente, urna realidade djferente.
PESQUISADORA - Isso. Mas de uma maneira geral voce acredita
que esse processo de construção eleJlui em umas, meihor que em
outrasnão?
PROFESSORA - E em urnas, eu creio que o eixo norteador seJa rnais
claro, em outras a gente ye que é algo mais direcionado.
PESQUISADORA - 0 que é que dO mais certo, o que voce acha que
o mais importante nurn projeto politico pedagógico do escola que
mais dO certo na escola, na tua opinião?
PROFESSORA - 0 envolvirnento de todos, se todos realmente se
envolverern participarern, se sentirern importantes, se senti rem
fazedores do... E do que esta sendo exposto, o que esta sendo
colocado, então esse engaJarnento faz corn que tudo faz com que tudo
funcione melhor.
PESQUISADORA - E quais são as d(/iculdades que voce poderia
pontuar rnaiores que você acha que atrapalharn nesse processo de
construção do projeta politico pedagógico.
PROFESSORA - As vezes 0 nós não podernos generalizar, rnas existe
alguns projIssionais que nao gostarn de participar que eles não dão
importOncia, acharn que a partic4pacão deles nao vai ter a devida
contribuicao. auando a eente sabe aue tern. cue indenendente do
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nivel de escolaridade de todos, nos sabernos que são d(/erenciados ou
da area do conhecirnento, mas que todos tenham sua irnporiáncia, eu
coma educadora tenho o meu ponto de vista que de repente urn
auxiliar de limpeza não tenha mas as vezes ele já ta tendo outro
ponto de vista que Cu ndo tenha, que vai complernentar o men.
PESQUISADORA - Então urnas das d(ficuldades é o próprio querer.
PROFESSORA - Exatarnente, porque não e so a questdo de impor eu
P0550 impor a sua presenca, mas vocé pode estar presente C iWo SC

fazerpresente.
PESQUISADORA - Interessante isso, então essa seria uma
d(ficuldade C teria outras que vocé poderia pontuar?
PROFESSORA - A prOpria questdo de leis governarnentais que a
genie prepara a proj eta politico pedagOgico pensando na
comunidade escolar, coma desenvolver bern a processo pedagOgico
na escola e as vezes aprópria lei deixa lacunas que djficultam, as
VCZCS ate a gente deixa defazer alguma atividade no escolaporque a
cornunidade escolar ndo está realmente preparadapara receber este
trabaiho ernbora a genie saiba que tern que tentar, tern quefazer,
mas infelizmente a genie encontra e, determinadas barreiras e coma
tudo na educaçdo a gente tem que tentar superar.
PESQUISADORA - Então barreiras assirn do tipo de leis de
demandas que chegampra escola que vocês...
PROFESSORA - Exatarnente.
PESQUISADORA - Vocés nao tern tempo acabamficando sem tempo
de pensar o projeto da escola, par causa das demandas que vdo
chegando.
PROFESSORA - Exatarnente, são coisas que você tem que dar conta.
PESQUISADORA - Tem que dar conta.
PROFESSORA - Ndo é sO vocé, ndo a genie diz a gente tern que
sentar prafazer o proj eto politico pedagOgico da escola, rnas ate que
ponto a leipermite que osfuncionarios parern deterrninado horário
prafazer o projeto politico pedagOgico.
PESQUISADORA - Então a questdo de é é de calendário ate de
horário e, que assim se a proj eta ele tern que existir tal, entdo é
necessário que o próprio Orgdo, a secretaria garanta a vocês a dia
de ter a parada para elaboraçao desse projeto.
PROFESSORA - Exatarnente, porque a professor ele Mo trabalha
em urn ünico horário e nem em uma ánica escola, par exemplo,
muitas vezes a genie tern urn professor que trabaiha no escola e a
rede privada, e ele Mo pode chegar no escola privada e dizer olha
eu não venho trabalhar hojeporque eu you trabalhar no escola que
eu trabaiho que eu estou vinculada.
PESQUISADORA - E
PROFESSORA - Então tudo isso tem que ser analisado antes que a
escola tenha quefazer urn determinado documento, as vezes a escola
tern que a vezes eles Mo pararn mas des exigern que não parern, tem
as dias letivos que não podem parar, tudo isso tern que ser analisado
não éfazerporfazer
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Pr6-
PROFESSORA - Eu ac/to o seguinte, honestarnente Cu ac/to que todo
mundo que traballia o proj do politico pedagágico muito bonito e
muitas vezes eujá me pergunteijá sei que ininha escola d paubé, no
minha escola ndo tern isso, c tern coisas que eufico me babando
porque eu não tenho, que cu tenho tantaspessoas iantosfunciondrios
quepodern dar a sua contribuiçao, então eu acho que nern toda hora
o que Os FflCUS cole gas gestoresfalam é verdadeiro, eu sou muito...
(risos)
PESQUISADORA - E quais são as tnaiores d?/iculdades assim, voce
já citou de certaforrna né assirn, mas assirn sefosse pro listar assirn
duas dficuldades, quais são as rnaiores dtficuldadespara sefazer urn
projeto pra escola?
PROFESSORA —A rnaior d(/iculdade que eu acho é apessoaporquc
assim, quando ela diz you construir urn proj eta a prirneira coisa eta
tern que saber o que e a projeto, ter urna cornpreensão do que e
projeto, oprojeto vai me levar aonde, eu voufazer oprojeto sOpra
escrever e deixar la, a que é que eu quero, porque e corno eu disse a
você, depois que ii depois que eu me interesse4 eu cheguei a
conclusao de que tudo a que a gentefaz a genie tern que ter urn
objetivo. Eu não possofazer urn projeto sd par fazer eu tenho que ter
urn objetivo.
PESQUISADORA - E esse objetivo precisa ser avaliado.
PROFESSORA - E essa avaliaçdo no projeto politico pedagogico
que a genie tafazcndo esse grandeprojeto épreciso que não so eu
gestora rnas tarnbérn dos pals do alunos lançassern esse olhar sobre a
escola urna dos d(ficuldades que eu acho é que aspessoas elas ndo
aceitarn voce dizer assirn esse papel e bronco, inas varno tentar ye se
elejlca azulzinho, flâO Cu to dizendo que etc é bronco ele vaificar
bronco, não ace itarn a opinião do outro porque acha se ace itar a sua
opiniâo voujicarpor baixo, vocé vaipensar que cia ndo sabe de
nada

Pr?-
PROFESSORA - Não, eu acho que em muitas escolas deve ter
acontecido dessa rnaneira né, deve ter, cu acredito que aconteceu
algurnasparadas pra estudo, naofoi nern pro estudo, rnas pra se
rnost tar que de quaiquer maneira a secretaria estava querendo,
reivindicando, então a genie tern quefazer o PPP, o que C o PPP,
varnos ye aqui corno e que vaifazer, mas assi,, ofazer rnesrno do
PPP, cu ac/to que acabou sendo feito por zma rninoria mesmo, ac/to
a equipe técnica ac/to que quando era nojirn das contas ac/to que
quando disseram a prazo C 'tal" ac/to que sentou e disse, eniflo, C

assirn, urna coisa que eu acho corn reiaçdo ao PPP C a seguinie que
nor ser urn docurnento imnortanie tiara a escola ac/to aue deveria let

0
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assirn urn fácil acesso pra tot/a rnundo, ecu acho que todo
projissional quc chegasse naquela escola...
PESQUISADORA - Deveria ter acesso.
PROFESSORA - Deveria ter acesso, deveria receber uma cópia, oh
esse aqui, essa aqui é a nossa escola, essa cópia é sua seja bern
vindo, vocefaz pane dela, dessa instituiçdo, mas eu ndo vejo isso. E
lanto que ass irn eu cheguei la no José Tavares corno técnica e eu live
conhecirnento do projeto politico pedagOgico é... Quando a
secretaniapediu que nosfossernospanticipar de urn encontro que
senia necessánio levar, ai jmnalrnentc saiu do gaveta e cu pude ten em
mdos esse docurnento, aqui rnesrno cu ainda ndo live opontunidade.
PESQUISADORA - Pronto vocêjá aponiou d(ficuldade, né alguns
eniraves, lena rnais algurna? Calendanio, essa questdo c/c voce
chegar ern algurnas instituiçöes e não ter acesso ao quejá tern he,
mas lena alguma outra djflculdade nesse processo de construçâo do
PPP? Sefosse pra listar.
PROFESSORA - Eu não sei se esse de conseguir reunir.
PESQUISADORA - F esse vocé já citou tarn bern, a dj/Iculdade c/c
reunir, a dflculdade deparar, e hoje oPPP ye tornou esse
docurnento que ninguérn tern acesso, teria algurna outra dUiculdade?
Como professora, corno...
PROFESSORA - P/do eu acho que talvez ate rnais conhecirnento
talvez.
PESQUISADORA - Mas conhecirnento ate do próprio processo de
construçdo.
PROFESSORL4 - E eu acho que essa é urna classica tarnbern.
PESQUISADORA - Processo de construçdo, de mudança, porque dc
tafeito, dc ndo está acabado, rnaspode ser rnudado né, acho que
todo ano dc deve ser revido, porque toda instituiçdo geralmente
recebe, gerairnente ndo e loda instituiçdo todos as anos necebe urn
novo quadro de alunosfuncionários que as vezes se aposentarn.
PROFESSORA - As relacoes pessoais elas oscilarn o tempo inteiro.
PESQUISADORA —0 tempo inteiro.
PROFESSORA - Assim todo ano sen visto e sen rnodficado, nosso
PPP é esse...
PESQUISAD0R4 - Nosso PPP é esse se ndo deu cento refazer ne..
PROFESSORA -	 Se o professor ele tivesse a possibilidade de
ter urna cópia aijd vern a questdo de material, entdo assirn se pdo
tern corno reproduzir urn PPP pra cadafuncionánio issopode sen urn
entrave, rnas assirn se cada professor tivesse a PPP em rndos nurna
reunido pedagogica ou no semana pedagógica de Junho ou de Julho,
mas em urna reunido todos osprofessores tragarn o PPP, se tivesse
dc em rndos, para discussoes, ai a canacterizaçdo é a rnesrna? . 0 que
é que pudernos meihonan? Quais as acöes que a genie pode mayan?
Tinha que serfeito esse estudo.

Pr8-
PESQUISADORA —E no rede municipal de ensino, você acha que essa
nealidade que você tá situando é mais ou rnenós a mesma, a genie
circula em outras escolas. a 2ente circu.... é. conversa corn outros
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colegas c ye que essa dijiculdade ela acontece também nas outras
Inst ituiçöes nao é?
PROFESSORA - E a mesma, como cu dou aula em várias outras
instituição (sic) do municipio, o problema é o mesmo.
PESQUISADORA - Vocé sabe. Você já foi do sindicato num Já
Gerald/na?
PROFESSORA —Nãopropriamentc dita, euJáparticipei ativamente.
PESQUISADORA - Mas cu lembro de voce falando muito no
s/nd/ca to.
(INTEP.RuP(7o - TELEFONE)
PESQUISADORA4 - Sefossepra elencar djficuldades, encontradas no
processo de construçdo do PPP, qual seria a major grande d(,ticuldade
Gerald/na na tua opiniao?
PROFESSORA - acho que a disponib/lizaçdo de tempo.
PESQUISADORA —De tempo. Pronto.
PROFESSORA - NO Eu acho que quando se disponibiliza esse tempo
a discussdo c/a fiui, nem que seja pra gente quebrar o pau, ne?
PESQUISADORS4 —Mas cia acontece.
PROFESSORA - Mas cia acontece!
PESQUISADOR14 - E que é importante que tenha esses momentos,
mesmo de quebrapau, é importante. Entdo...
PROFESSORA - E necessdrio né?
PESQUISADORA - E. 0 PPP dc ndo contempla so a estrutura do
escola, pensar a escola como um todo, né, as problemas ma/s macro,
mas assim, o projeto politico pcdagogico é também o curricula da
escola, é você pensar também o conhecimento, coma é que vocé vai
selecionar as conteüdos, a que é que e importante, o que e quc esse
men/no José Tavares tO precisando e tudo mats né. E ai coma é que
voce é é seleciona e planeja as conteádos da sua turma? E uma açâo
ainda... Como é que e essa açdo?
PROFESSORA - Oiha, as, as conteüdos né, praticamente, Cu (6
falando isso que assim em conversa, em outra entrevista (risos) quefoi
fe/ta aqui com outrapessoa que ve/ojuntamente com Isabel e que é a,
a nossa orientadora, né, a gente conversando né, e foi colocado o
seguinte, ate hoje né, Isabel JO tO aqui acho que hO uns 4 anos on ma/s
né, 4, 5, acho que ndo, 7, 6 anos, negOcio assim, esse tempo todinho a,
a prefeitura nunca disponibil/zou qua/s 5cr/am as contcádos
trabaihado em cada parte do ciclo, num é, e praticamente o quc sefoi,
fo/ uma questdo de troca de técnicos né que sepreocuparam corn essa
questdo né, que disse no 1 0 ano é interessante se trabalhar isto, isto e
isto, no 20 ano isso, isso e isso.
PESQUISADORA -P, vocé td lembrando uma coisa importante, as
professores JO reclamaram mu/to dessa, dessa ma triz comum ass/m,
existe temas gerais no documento do municipio, masfalta essa parte
do curricula ma/s grade mesmo, de discipl/na, de conteüdo.
PROFESSORA - E, ate hoje cu acredito, parece ate aquelasfalas dos
prOprios técnicos, e que discutc, dialoga diretamente corn a secretaria
com relaçdo a isso, ndo sefoife/to uma né, que, porque see, see escola
püblica a gente entende que, tirando as ressalvas, as particular/dades
de cada escola, né, é, essa zrade cia tern de atender urna questdo



corn urn a todos, ale porque se busca igualdade na educacao, ne, é
inleressanle que se tenha isso ai, rnas que naofoifeito, né, e a genie
tern é lógico evidenternente né, rnas foi feito de acordo corn o
entendirnento dos técnicos que sairarn trocando ideias, e que se
construiu.
PESQUISADORA —0 de vocês rnesrno W.
PROFESSORI4 - A genie tern tarnbérn no rnunicIpio os ternas
geradores, né, so que aquela questdo, já faz rnuitos anos que
perrnanece o tnesrno, nOs rnesrnos lernas geradores e acaba se
tornando é, muilo repetitivo.

Pr9-
PROFESSORI4 - Gralrnente quern torna rnais afrente é a parte da
supervisdo e do dire ção.
PESQUISADORA - da supervisdo e do, da dire cáo? Ok.
PROFESSORI4 - E, eu, ate porque eu tenho contato tarnbern corn
outras escolas...
PESQUISADORA - outras instituiçOes
PROFESSORA - ... outras colegas, e realrnenle, assirn devido ate
assirn, lirnitacao do do tempo, pra entregar, tern que entregar isso, tal
dia...
PESQUISADORII -
PROFESSORA - enido a prefeitura pede pra entregar Ial dia, eniáo a
escola tern que se virar.
PESQUISADORA - e corno você disse, ele torna realrnente oforrnato
de docurnento burocráiico...
PROFESSORA - Ia entendendo?
PESQUISADORA -...e  ndo de urn processo de construçdo coletiva, na
verdade.
PROFESSORA - exatamente, ate porque oh, ía tu, ía tudo parado né,
tudo engavetado, ai de urna hora pra outra tern quern entregar ate tal
dia, tal, tal docurnento.
PESQUISADORA - é
PROFESSORA - entdo a escola tern que rebolar, então, ai fica a
dire cáo, o corpo técnico, tern que enlouquecer pra resolver, a genie
ainda teve a oportunidade de preencher pelo rnenos urna ficha ern
relaçJo ao professor, ía entendendo, rnas no, no final a genie nurn
sabe, porque tern que entregar, oproblerna e que tern que eniregarpra
prefeitura, que a prefeitura precisa dos PPPs, por con ía das
docurnentaçôes deles la, as verbas né?
PESQUISADORA - é, rnas é pra just j/icar pro PAC, é, as escolas Mo
avaliando, né...
PROFESSORA - o que inieressapra eles ndo é a ação, o que interessa
pra eles é a quanildade que ía lá, o docurnento se estápresente, porque
se ndo eles váo ser prejudicados e suas verbas.

PrlO - Ok, corno e que vocé avalia o processo de construçdo aqui da
escola?
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PROFESSORA - Hoje ele está parado, ele tá parado por conta dessa
questão ass/rn da genie nao senior discutir e colocar no papel.

5 - As maiores dificuldades	 Pr] - Respeitando o tempo, limites de de possibilidades de quem
encontradas no processo de	 poderia ía rnais, pelo rnenos as representacöes estariarn, isso ai foi
construçAo do P.P.P uma coisa que, uma das coisas que me motivou, atéporque eu sou urna

pessoa corn uma visão rnuito democrat/ca, eu gosto mu/to dopartilhar,
eu num sel..., eu acho que .... quando eu passo aqui desse portJo, do
vigia aofuncionario de alto escaldo queflcar, fora a gestdo, vai saber
o que eu to saindo prafazer, e sefor ate pra irpra casa eu to indo pra
casa, entdo me localize em casa. Eu acho que isso que e importante,
você nJo ter medo de se expor, mas você partilhar aquilo que tO lhe
incornodando, ou que ía lhe dando ansiedade de se resolver. Entdo, a
genie garantlu dessaforma, Jot bern interessanie essa part/c/pa cáo.

Pr2 - A questdo também de orientação. Entdo assim, é assim, você
planeja urna coisa, rnas . . .10 em cima ndo e isso. Al a genie flea naquela
angustia se atende a escola ou atende as chefes né? ( ) e também a
genie flea naquela angástia que acaba atrapalhando. Porque uma
coisa, Angela, eu digo rnuito, a escola, quando vocé ía numa dire cáo
de uma escola, quando vocé nurna sala de aula tern muito a sua cara.
Vocé dirigir sua sala de aula ndo é mu/to dferente de você dirigir sua
casa, voce dirigir sua escola não e muito dferente de voce dirigir sua
casa - ( ) - Então, e efificil você tornar decisoes dentro do suaprópria
casa quando tern interferencias, né? e que vocé, nessas interferéncias,
você as vezes acaba, precisa atender, né? ai eu vejo isso, dessaforma.
sofri mu/to (risos) essa angástia né? que a genie planejava de uma
forma, a genie pensava de urnaforma a genie sabia que a necessidade
do genie é uma e acabava atendendo aificava aquela coisa, mesclava
uma coisa e outra - tentando atender as instáncias - A e a B -
superiores né? e atender ao mesmo tempo, tambem, as necessidades
do escola. Tentar responder as demandas do escola né? efIca esse
- acaba rnesclando né? - exatarnente.

Pr3-

PROFESSORA - 01/ia no rninha concep cáo eu acredito que çieveria
existir uma ceria... eu dir/a o que urna certa pesquisa, uns
questionarnentos, ter ma/s reuniöes, umas forrnaçoes onde nos náo
temos, ee (er/a que ter conversa, diálogo. Cade o diálogo a secretaria
esta la, nos estarnos aqui, ela nos manda, digamos que ela nos manda
mas ai (pequena pausa).

Pr4
Professora: Pronto, e isso era o men major entrave que a gente achava
entendeu? Era a parada justamente para o fazer né? E justamente
conseguir reunir (interrup cab) a farn il/a, conseguir reunir um grupo
de funcionários que era do contra turno, entendeu?
Conseguir reunir urn grupo de alunos, sabe? Entdo ass/m, mas acho
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que o major entrave mesmo era isso quando parar, ne? "Ndo porque
nJo pode parar, porque o caiendário"..
Pesquisadora: A questdo do calendar to é urna questdo assirn crucial
né? Ai o gestorfica entre prestar conta de urn caiendário e en/mr na
necessidade deparar da escola.
Professora: Ai pronto, ai assirn infelizmente eu me afastei scm ver o
projeto acontecer (pequena pausa) mas, irnaginando (risos) que
aconieceu corn a equipe apenas corn a equipe técnica (interrupcdo) e
ía lafeito..

Pr5-
PROFESSORA - As vezes é nós Mo podemos general izar, rnas existe
alguns profissionais que Mo gostarn de participar que des ndo dJo
irnportancia, acharn que a participação deles Mo vat ter a devida
con/rib uiçâo, quando a gente sabe que tern, que independente do
nivel de escolaridade de todos, nós sabernos que são d(ferenciados ou
da area do conhecirnento, mas que todos tenham sua irnportáncia, eu
corno educadora tenho o meuponto de vista que de repente urn
auxiliar de limpeza ndo tenha mas as vezes deja ía tendo outro
ponto de vista que eu Mo tenha, que vat cornpiernentar o rneu.
PESQUISADORA - Entao urnas das d(fIculdades e o próprio querer.
PROFESSORA - Exatamente, porque não é so a questdo de impor eu
p0550 impor a sua presenca, rnas você pode estar presente e ndo se
fazerpresente.

Pr6-
PROFESSORA - A rnaior d(JIculdade que eu acho é a pessoa porque
assirn, quando ela diz you construir urn projeto a prirneira coisa cia
tern que saber o que é oprojeto, ter urna cornpreensão do que éprojeto,
oprojeto vai me levar aonde, eu voufazer oprojeto sO pro escrever e
deixar 14, o que é que eu quero, porque é coma cu disse a vocé, depois
que Ii depots que eu me inieressel, eu cheguei a conclusao de que tudo
o que a genie faz a genie tern que ter urn objetivo. Eu não possofazer
urn projeto sO porfazer eu tenho que ter urn objetivo.

 tern esse docurnento que ninguérn tern acesso né,

Teria outra d(/iculdade? Como professora, corno
(pequena pausa)...
Professora: Não eu acho que rnais (inierrupcdo) e talvez ate mats
conhecirnento, talvez (risos)
Pesquisadora: Mais conhecirnento do prOprio processo de construção
(interrupcöes) e cu acho que isso é ate urna clássica tarnbérn.
Professora: PrOprio projeto de construçao e (pequena pausa)
rnudanças né porque assirn é urn docurnento rnais ele ndo ta acabado
né, acho que todo ano ele deve ser revisto porque corno toda

U

Pr7-
Pesquisadora:
dj/Iculdade de
iornou urn.. or
varnos dizer..
Professora: E..
Pesquisadora:

E, e, esse tarnbérn Jot urna que voce j6 citou tambérn, a
reunir a d(fIcuidade de parar, né? E hoje o PPP se

on



instituiçâo todo ano geralrnente recebe, geralmente não né, toda
instituição educacional recebe urn novo quadro de alunos, né?.. é
jidncionários que as vezes se aposentarn em urn tempo ou outro..
Pesquisadora: As relacoes interpessoais elas oscilarn o tempo inteiro.
Professora: (Interrupcöes) Assirn todo ano ser visto né, ser
rnod(flcados, 6 nosso PPP é esse..
Pesquisadora: 0 quefoi que deu certo e o que ndo deu né..
Professora: Mais assirn eu acho que se cada professor ele tivesse a
oportunidade de ter urna copia, é porque infelizrnente ai ja vern a
questao tarnbern de eu não sei mas eu acredito quepode ser né, questão

is
	

de material, né?
Pesquisadora: Tarn bern C.
Professora: Entdo assirn se ndo tern material, se ndo tern corno
reproduzir o PPPpra cadafrncionarios issopode ser urn entrave rnais
assirn se cadafuncionario tivesse 0 PPP em mâos nC, entäo aprirneira
reunião pedagOgica ou na sernana pedagógica de Junho ou de Julho
mais tern a necessidade de que numa reunido pedagogica né se todos
osprofessores tragarn o PPP ne se tivesse eles em rnãos, tragam o PPP
varnos 16, e ai? A caracterizaçdo é a mesrna, né? 0 que C quepodernos
rnelhorar? Quais são as açöes que a genie pode inovar? Entao tinha
que serfeito esse estudo...

i.
Pr8-
PROFESSORA - Ne, porquepraticarnente no calendário do rnunicipio
con ternpla-se o que, os dias letivos...
PESQUISADORA - Isso.
PR0FESSORA —E os dias deparadas nCparaplanejarnento
pedagOgico, nC, ünico e exclusivarnente, né, e naquela condição né,
tern que ser esse o dia, pronto acabou-se, ndo se pode, se a escola
tern necessidade deparar urn dia a mais, uma questão a rnais, né,
essa questao não Cpermitida.

I.
	 Pr9-

PROFESSORA - eu vi as panes assitn: professor responde isso aqui,
coloca isso aqui pronto, foi o que eu vi, que eu tenha a recordaçdo.
Outra vez, a, as supervisorasforarn quefizerarn, ai depoisfoi lido so
parafazer algurna cornplernentaçao.
PESQUISADORA - E, era urnaprática cornurn isso rnesrno (norne do
professora), então supervisor.., era...
PROFESSORA - então, e essa prOtica que eu tenho, eu nunca peguei
o docurnento não, é tan/v que tern coisa que eu nern sei...

Pr] 0 -
PESQUISADORA - E quais são as c4flculdades encontradas nesse
processo de construção de PPP? Se fosse pra elencar essas
c4fIculdades.
PROFESSORA -No caso aqui, a genie?
PESQUISADORA - Isso
PROFESSORA -As maiores d4jiculdades ach y que prilneiro eu diria
que C o tempo que a genie não tern ternpo parapoder sentar e discutir.
PESQUISADORA - Tem po é uma palavra chave assirn?

I.
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PROFESSORA - Além da questdo do tempo te a questdo do encontro
daspessoas que tern assim, geralmente, porque se tern a ver corn a
escola tern quejuntar os dois turnos e as vezes o pessoal da tarde
ndo pode vir Para o turno do manha, acontece esses desenconfros
Pri-

6— Como planeja os conteudos A gente gerairnentepega os ternas que a secretaria oferece e envo/ve
corn os conteüdos. E claro que a gente precisa ir vendo o
desenvolvirnento dos alunos. Nern sernpre urn terna charna atençao
deles, rnas at a gente tenta estirnular essaparticipação.
Pr2-
PESQUISADORA: E... em terrnos de, o Proj eto Politico Pedagogico é
nele, é dentro dde que, tarnbém, a gente deveria pensar esses
conteüdos o que e que a gente trabaiha, em termos de producao do
conhecimento tambérn corn os alunos ne? Hoje coma professora,
corno é que vocé pensa as conteádos na sua sala de au/a?

PROFESSORA: Angela - é apartir das diretrizes do rnunicipio? - a
gente tern que atender a tudo, e rnesc/ado tudo, né assirn? Traba/har
dentro da rea/idade de nosso aluno, a nossa necessidade também ( )
e as diretrizes, ai - então vocé vai selecionando a partir desse
conj unto. Nurn é urna coisa so ánica que vai determinar o que e ofazer
na sua sala de au/a. - E tanto que se vocé, a gente que atua ern apartir
do fundamental dais né? a gente tern muito isso. A gente as vezes tern
trés, quatro salas de au/a. Muitas vezes vocé da urna au/a voce usa
urna metodo/ogia, vocé tern que usar urna metodologia, pro outra vocé
ndo pode usar rnais a mesma, porque diversJIca né? a necessidade
tern que ser respondida também né, de acordo corn o aluno, corn a
aceitaçdo, corn o arnbiente, corn... corno e que está rneu a/uno hoje, dc
ta aceitando?... vocé sabe que nos seres hurnanos, hoje voce está
tranqui/o, arnanha vocé pode ta... vern as interferencias né? vem as
problernas, Jam i/ia, amigos... o dia-a-dia né? a gente respalda tudo
isso.

Pr3-

PESQUISADORA —0 diálogo ndose efetiva né? 0k, dentro do projeto
politico pedagOgico além das metas, das diretrizes gerais da escola,
se pensa também no curriculo e nos conteádos da escola, entdo nesse
caso corno é que vocé seleciona as seas conteüdos?

PROFESSORA - Born as meus contethdos dos series que eu ensino, eu
seleciono de acordo corn o nive/ da sa/a, eu vejo, eu sigo aqueles
conteádos que são pra essa serie e ai se as alunos estdo ao a/cance,
estão no nivel eu ap/ico, se nao, eu you ter que ser bern popular me
rebolar pra tentar en quadra-los nesta serie pra poder mini.&rar as
conteádos.

PESQUISADORA - Essa diretriz que tu olha se Ia ok ou não, é a
diretriz municipal, on é a/gum livro didatico, on é algurna diretriz
naciona/, algurn documento especifico?

i•



PROFESSORA - São livros didáticos.

PESQUISADORA - Al ta claro quats 5O os conteüdos?

I.

I.

I.

I.

PROFESSORA - Quais S5O os conieüdos inerentes para determinada
série, e at você a partir do diagnostico ver(fIca se o aluno está ou nao.

Pr4
Professora: (..) Assirn sernpre tern (inierrup(ão) e asparadas né nas
paradas a genie recebe Lo que as orieniacöes?... Não set se são
orientaçOes (frquenapausa)... Não são orientacöes eu costurno deixa
eu Ic dizer corno e que eu costumo you ser bern sincera, planejar as
açöes para rninha iurrna ou planejar os conteüdos eu procuro
prirneirarnente conhecer (risos) certo? (pequena pausa) e.. ter o
diagnostico ne, fazer o diagnóstico da minha turrna, né? Medianie o
diagnostico que eu obtive, at eu digo nao rninha turma
(Interrupcão) eu preciso irabaihar fats conieñdos, e preciso resgatar
tais é.. assuntos né, os alunos não tern dorninios de tais (interrupcão)
enião assirn a genie recebe algurnas orieniaçoes no sentido de
calendario, curnprirnento de calendario, nárnero de horas aulas, rnais
quando vat pra real a genie tern quefazerpra sala de aula a genie faz
o diagnósiico e iraça nossas rneias.
Pesquisadora: Assirn, pronto enido o que é irnportante ou ndo em
terrno de conteádo não passa por urna discussdo coletiva?
Professora: Ndo!

Pr5-
PROFESSORA - E a genie recebe, é anualrnente a geniejá recebe os
eixos iernáticos que a genie vat trabalhar no rede, bern generalizado,
varnos dize que deniro do eixo iernaiico Jam i/ia a genie corneça a
trabaihar os tipos defarniia corno é tipo defarnilia de cada urn,
corno se comporta se ela é iradicional se ndo éporque nós ternos
vários tipos de crianças que morarn corn os pals corn os avos, entdo
iudo isso a genie trabaiha valorizando a criança, valorizando a
farnilia no qual ela esta inserida no rnornenio e a genie tenia buscar,
eu pariicularrnente iodo inicio de ano peco a ass istente social ejue vá
na casa dos rneus alunos conhecer a realidade de cada urn, porque
eu acho que apartir da realidade do aluno a genie pode come car a
desenvolver urn irabalho. Conieüdos para irabalhar corn a sua
Iurrna.
PESQUISADORA - Cerio.
PROFESSORA - Não adiania eu quererfazer algo que ndo vat
atingi-lo que não vaifazer ele crescer. Entao prirneiro eu tento
conhecer o aluno e como a genie fern a grade curricular quejá vern
da secretaria a genie ienia ir rnesclando de acordo corn o que da pro
genie ir desenvolvendo alem de contar corn o trabalho que a
secretariapassa quejO recebe do MEC a genie tern que day
continuidade a esse irabaiho, enião dentro desse trabalho a genie
tenta ir adaptando a realidade da escola e dos alunos.
PESQUISADORA - Certo, e ai qual o ieu ciclo?

1.



PROFESSORA - 1" inicial, alfabetizacdo.
PESQUISADORA - 1" inicial, pronto ai vocé, retira, as eIXoS
ternáticos estâo no rnatriz.
PROFESSORA - E quais os content/os que dá prá dar nesse eixo
ternático, dentro dos areas do conhecirnento.
PESQUISADORA - Entdo as conteüdos quern decide é vocé? E sO
atrela aos ternas.
PROFESSORA - Entdo se tern duas turmas de aifabetizaçdo nOs
entrarnos nurn consenso.
PESQUISADORA - Certo.
PROFESSORA - NOs ternos urn subterna, isso ai é o que a gente tern,
pelo rnenos o que tern quefazer e dentro disso que elesjá sabern
daqucle contcüdo que a genie vai rninistrar ai a genie ye o que é que
foi que a genie aprendeu nesse determin ado projeto.
PESQUISADORA - Vocés se encontrarn, aprofessora da rnanhd e a
tarde?
PROFESSORA - Esse ano não tern.
PESQUISADORA —SO tern urna turrna.
PROFESSORI4 - Entdo coma tern a turma daprirneira série, corno
el?s vdo sair da alfabetizaçJo para a prirneira serie a genie tern que
ter esse entendirnento, cntdo cia sernpre dO continuidade ao trabaiho k
Pr6-
PROFESSORA - Como rninha vida todafoi dentro de uma sala de
aifabetizaçdo, eu sernpre pensei o seguinte toda criança cia tern que
aprender cornigo oralidade, ela tern quefalarpra que eu escute, cia
tern que aprender a ouvir, porque se ndo eu ndo you chegar ern canto
nenhurn e quando cia aprender afalar comigo eu posso introduzir o
rneu conteádo, quc contcüdo eu qucro, se des estdo nurnafase de
alfabetizaçao cii tenho que corneçar aifabetizando, aifabetizando de
quc rnodo da rncihorforrna possivel sern deixar evento de iado trazer
os eventos no época certapra dentro dos rneus conteüdos se eu estou
no rnês de Maio e eu voufalar de rnãe porque eu ndo possofaiar do
M, foi carnaval, agora dia 15 de Marco porque cu não you trabaihar
o circo, entdo cii contcxtuaiizo ndo escrevendo rnas corno eu disse a
voce eu tinhaprojetopra escrever urn iivro sO de circo corn des rneus
aiunos, urn hvro depano queforarn des quefizerarn,forarn elcs quc
contararn a historiaforarnfalando e eufui, sabe? Se todo professor
botasse na cabeca oiha cu qucro isso no final do ano eu quero isso
ou no final do sernestre, eu sernpre tive urna meta no rneio do ano
todo rnundo tern que tá bern eu nâo adrn Ito que nao cstcja
PESQUISADORA - Ern rnetas gerais voce sernpre aicancava W.
PROFESSORA - Urna dos rninhas era essa e eu nào adrnitia que
rnenino lesse assirn (gaguejo) eu dizia que des tinharn que icr ern
carreirinha (risos) issofoi a professora de geografia do nono ano do
sexto ao nono ano, rninhapreocupaçao e que des soubessern e
entendessern ojornal nacionai.
PESQUISADORA - Pronto isso ai que voce tá colocando é quepra
você isso era relevante, rnas essa relevanciapra voce eiafoi
discutida ao longo do tempo nesses plane/arnentos pedazOzicos?
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PROFESSORA - Alfabetizaçâo vocé sabe muito bern dentro de urna
rede municipal, vocé sabe que é umpor S e Deus par todos vocefaz
e acontece eficapor isso rnesrno, eu sernpreprocurei eufui doprofa
eufizpro-letrarnento eufiz onde liver alguma coisa de alfabetizaçdo
eujiz, eufiz, euful pro RectfeJiz a curso de Montessori eufui corn
rneu dinheiro porque eu gosto.
PESQUISADORA - Financiasse.
PROFESSORA - Eu gosto de Alfabetizaçdo, eu estou doente porque
nJopudeparticipar desse PAC que (eve ai agora eu ndopude
participarporquefui barrada e eu disse eu quero ir, eu ndo quero
diploma eu quero ver 0 que é que esta acontecendo la o que e que de
novidade (em Alfabetização na hora certa.
PESQUISADORA - EAlfabetizacao na idade certa.
PROFESSORA - Mas ai gracas a Deus eu naofui, lá e Guriem o
pessoalfoi, eu disse me arranje os livros deixe eu dar urna olhadinha
ai eles me emprestarn eu digo traga queprOxima semana eupego ai
eu voufaco uma xerox par que eu tenho que ler isso de madrugada
riscandofazendo minhas anoiaçöes ai eu voufazer urn livro de tudo
por que eu leio e tomoparte, mas no Geografia, voltando agora pro
Geograjia eu sernpre contei isso as rneus colegas e eu gosto rnuito do
interdisciplinaridade e eu ten teifazer o proj eto interdisciplinaridade
na escola e a diretora disse que eu era urna babaca que eu ia
trabaihar sozinha e os outros iam levar afama, então eufui, e corno
é que diz castrada (risos)

Pr7-
PROFESSORA —Deixa eu ver corno é que eu you responder, sernpre
tern...
PESQUISADORA - As paradas.
PROFESSORA —E as paradas ne, nas paradas a genie recebe as
orientaçöes, ndo sei se são orientaçoes, não são orientaçães, eu
coslurno, deixa eu te dizer coma é que eu costurno you ser bern
sincera, planejar as acOes pra minha turrna, planejar os conteüdos,
eu procuro prirneirarnente conhecer certo, fazer a diagnóstico da
minha turrna, rnediante o diagnostico que eu obtive ai eu digo rninha
turma (Interrupcoes) eu preciso trabaihar lais conteüdos, preciso
resgatar tais assunios, as alunos não tern dorninio de tal é,
(Interrupçfles) enião assim a genIe recebe algurnas orientaçöès no
sentido de calendario, cornprimento de calendário, nurnero de horas
aulas, rnas quando vai pro real a genie faz o nósso diagnostici e
traça nóssas metas.
PESQUISADORI4 - Pronto, enião a que é irnportante ou não em
termos de conteüdos nJo passapor urna discussao coletiva?
PROFESSORA - Nao

Pr8-
PROFESSORLI - Olha, as, as conteüdos né, praticarnente, eu to
falando isso que assirn ern conversa, em outra entrevista (risos)quefoi
feita aqui corn outrapessoa que veiojuniamente corn Isabel e que é a,
a nóssa orientadora, W. a genie conversando né. e foi colocado aI.



S

0

*

seguinie, ate hoje né, IsabeljO tO aqui acho que ha uns 4 anos ou rnais
ne, 4, 5, acho que ndo, 7, 6 anos, negócio assim, esse tempo todinho a,
a prefeitura nunca disponibilizou quais seriam os conteüdos
trabaihado em cadaparte do ciclo, nurn é, epraticarnente o què sefoi,
foi uma questão de troca de técnicos ne que sepreocuparam corn essa
questao né, que disse no 1" ano é interessante se trabaihar isW, isto e
isto, no 20 ano isso, isso e isso.
PESQUISADORA - E, voce tO lernbrando urna coisa importante, os
professores JO reclamararn muito dessa, dessa rnatriz comum assirn,
existe ternas gerais no documenio do rnunicIpio, masfalta essaparte
do curriculo mais ;rade rnesrno, de disc 4'lina, de conteádo,
PROFESSORA - E, ate hoje eu acredito, parece ate aquelasfalas dos
próprios iécnicos, e que discute, dialoga diretamente corn a secretaria
com relaçao a isso, nao sefoifeito uma né, que, porque see, se é escola
püblica a genie entende que, tirando as ressalvas, as particularidades
de cada escola, né, e, essa grade ela tern de atender uma questao
comurn a todos, ate porque se busca igualdade na educaçao, né, e
interessante que se tenha isso ai, mas que não foifeito, né, e a genie
(em é logico evideniernente né, mas foi frito de acordo com o
entendirnento dos iécnicos que saIrarn trocando ideias, e que se
construiu.
PESQUISADORA —0 de vocés rnesrno né.
PROFESSORA - A genie (em também no municipio os ternas
geradores, né, so que aquela questão, JO faz muitos anos que
permanece o mesmo, nós rnesmos ternas geradores e acaba se
tornando é, rnuito repetitivo.
PESQUISADORA - Que Os vezes sent, tern, existent temas que são ate
mais urgentes e a escola acaba adotando aquela sisternOiica.
PROFESSORA - A quela  sistemOtica.
PESQUISADORA - Eéé, e a relevancia desses conteádos ela ainda
aqui na escola, ela e discutida coleiivamente? Quais são os conteádos
importanies pro 1°ciclo, 2°ciclo?
PROFESSORA - Praticarnente a genie discute urn pouco corn a o, a
orieniadora, a supervisora, né, rnas praticamente a genie recebe, a
genie busca seguir né da meihor forma possIvel, depende dt nOssa
formaçdo ou do nOssa falta de forrnacao, né, éé, se busca seguir, e
executar da melhorforrnapossivel.

Pr9-
PESQUISADORA -...e  corno e que vocés vão proceder dentro . de sala
de aula, o que é que é importante irabaihar ou ndo dentro da escola,
que eu acho que isso é rnuitopouco d(fundido né, oprojeto é mais visto
corno documento rnesmo, do que, essa ideia, que era a que eu sentia
rnais necessidade de dizer, poxa vida aqui a genie não pensa
coletivarnenie as questöes de sala de aula.
PROFESSORA- näo pensa coletivarnente, eu não sei o que a outra
colega tá trabaihando, eu não sei a que as outras colegas anteriores
trabaihararn, eu não sei quais são as d(,tIculdades dos anteriores,
porque, essa, esse rnomenio de conseiho de classe, de você sentar de
vocé discutir. voraue ha situacJo e situacöes. então. essa auestão
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en/do, eu pego a &rma, faco meu diagnóstico, vejo quals são as
d(/Iculdades, you (entando trabaihar em dma daquelas diculdades,
pelo menos tentar arnenizar a maioria, né, porque as alunos, né, ndo
(em cu/pa de nada en/do eu procuro trabaihar e ver a questdo do meu
a/unado, como e, em que eu posso ajudar, converso e dialogo muilo
corn des, Id certo? Procurando mostrar a importdncia de
determinadas atividades, determinadas açdes dentro de sala de au/a,
fora do sala de au/a, na casa deles, corn a Jam ilia, sempre procuro
receber afamI/la, procuro conversar, Id certo, pra que a genie possa,
hoje mesmo houve urn reunido, e a gentefoi conversar, a mae (eve hi
eu live acesso pra conversar corn a mae, pedindo colaboraçdo da mde,
porque o trabaiho sozinho a gente ndo vat conseguir vencer, e em
outros momentos em outras reuniöes coma sernpre eu converso, eu
sempre puxo para os pals, eu preciso da colaboraçdo de vocés, vocês
são importantes na escola, vocés são importantes, pro, aqui as portas
es/do aberias, a genie teve, toda vida (eve a liberdade, tá entendendo?

Pr] 0-
PESQUISADORA - Como (em selecionado as conteüdos da sua
turma? Jd que o projeto maior coma discussdo coletiva ele ndo
acontece coma deveria, en/do coma é que vocé (em planejado as
corneádos da sua turma?
PROFESSORA - Eu me guio pelo livro diddtico, porque coma ele traz
as con(ez2dospra gente trabaihar em cada serie, eu me guio pelo livro
didático.
PESQUISADORA -As competéncias.
PROFESSORA - E as competencias, justamente.

7 - Sobre a relevância dos	 PH - DF (.)estudar e a genie pra realizarprática desse estudo temos
conteñdos para sua turma e se que correr atrds do tempo e respeitar a lirnitaçao de cada urn. 0 d?flcil
é discutido coictivamente é exigir que urn professor perto das suas cinco horas, ter passado a

tarde todinha aqul pro me escutarfa/ar de urn texto teórico que ele
ndo vat nem, e/e ndo vai, sabe porque, mu itos passa, vat pegar um
fl/ho... eu saio daqui you buscar uma ne/a no escola que crio. Entdo
quer dizer, se eu tenho minhas outras obrigacdes outras pessoas
também (S. Que é isso que a genie (em que ter a cuidado de quando
for fazer o trabaiho, coma vamosfazer, coma vamos esfrutorar isso as
vezes... pronto, no reunido seu pra ser na sex/a de noite, no sexia de
rnanha,foi de manhd e de tarde, mas a noite ndo era viável que era urn
dia que tinha umafesitividade dos alunos do (urno noite. Era uma coisa
dofoiclore, eu digo, ndoposso rnexer nesse dia. Mas eu you na semana
subsequente, no quintafeira que ddpra mimfazer, que ai eu tinha que
pegar a dia da equipe técnica e professor tudo junto pra repassar.
En/do esse fator tempo.

Pr2-
E a relevancia desses conteüdos? 0 que é que é importante ou ndo
ensinar na esco/a? Em a/gum rnomento é discutido co/etivarnene?

S



PROFESSORA: A genie se refine no planejamento— fazer 0
planejamento. Aqul na escola corno é que acontece? Obedece as
paradas, que é me/a parada eparada total, num é isso? —E. Al ass/rn
a genie cornbinou corn as meninas, corn Josinetee Angel/ca, que a
genie pode seniar rneio expedienie de quinze em quinze dias. - a que
born. Então vocés tiverarn essa autonomiaprapoder e esiabelecer - (
) - exatarnente, no própr/o espaco de planejar. - de quinze em quinze
dias a genie planeja o que vat trabalhar deniro daqueles quinze dias.
Geralrnente a genie faz uma ( ) daquilo. A genie faz ( ) do tema. -
que terna a genie tern agora? - a genie Ia trabalhando saüde e bern

.	 estar - é ø terna de setembro ate outubro? -,t.

Pr3-

PROFESSORA - Uliimarnente este ano, por incrivel que pare.ca nos
esiamos nos reunindo de quinze em qu/nze dias, as vezes de qu/nze em
quinze dias, at a genie senta e coloca determ/nados, não seria nern
conteüdos seriarn ternas, nos colocamos temas por temas e ai a gente
irabaihajunios.

PESQUISADORA - Os temas são aquelas ternáticas que a secretaria.

PROFESSORA - Que a secretaria manda.

PESQUISADORA - Que agora e saüde e bern esiar.

PROFESSOR1I - E ai dentro desses a genie cria subiemas.

PESQUISADORA - Isso criarn seus subiemas e colocarn seus
conteüdos?

PROFESSORA - Exatamenie.
0

Pr4
Pro fessora: (..) Ass/rn sempre tern (interrupedo) é as paradas né nas
paradas a genie recebe 6..o gue as orientacöes? .. Nao set se são
orientaçöes (peguena pausa).. Não são orientacöes eu costumo deixa
eu te dizer corno é gue eu cosiurno you ser bern sincera, planeiar as
acöes para rninha iurrna ou plane/ar os conieüdos eu procuro
primeirarnenie conhecer (rims) certo? (peguena pausa) e.. ter o
diagnosiico né. fazer 0 diagnosi/co da rn/n/ia turma, né? Medianie o
diagnosilco pue eu obilve, ai eu dio não rn/n/ia turrna
(Inierrupcão). eu preciso irabalhar tais conteüdos,e preciso resgatar
ia/s é.. ass untos né, os alunos ndo tern dorn in/os de tais (interrupcão)
entdo ass/rn a genie recebe a/urnas orientacöes no sent/do de
calendário,curnprirnento de calendar/o, nümero de horas au/as, mats
guando vai pra real a genie tern gue fazer pra sala de aula a genie faz
o diagnosi/co e iraca nossas rneias.
Pespuisadora: Assirn, pronto entdo o pue é irnyoriante ou não em
ierrno de conteádo não passa nor urna discussao colet/va?
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Pr5-
PROFESSORA - E quais as conieádos que dá pra dar nesse eixo
ternático, dentro das Oreas do conhecirnento.
PESQUISADORA - Enido as conieádos quern decide é vocé? E sO
atrela aos ternas.
PROFESSORA - Enido se tern duas turrnas de alfabetizaçdo nOs
entrarnos nurn consenso.
PESQUISADORA - Certo.
PROFESSORA - NOs ternos urn subterna, isso ai é a que a genie tern,
pelo rnenOs a que tern quefazer e dentro disso que elesjO sabern
daquele conteüdo que a genie vai rninistrar ai a genie ye a que é que
foi que a genie aprendeu nesse deterrninado proj eta.
PESQ UISADORA - Vocés se encontrarn, a professora do rnanha e a
tarde?
PROFESSORA - Esse ano nJo tern.
PESQUISA4DORA - SO tern urna iurrna.
PROFESSORA - Entâo coino tern a iurrna daprirneira série, coma
eles V5O sair do alfabetizaçdo para a prirneira serie a genie tem que
ter esse eniendirnenio, entdo ela sernpre dd coniinuidade ao irabaiho.

Pró-
PESQUISI4DORA - Pronto isso ai que voce tO colocando e que pro
voce isso era relevanie, rnas essa relevanciapra vote elafoi
discuiida ao longo do tempo nessesplanejarnentos pedagOgicos?
PROFESSORA —Alfabeiizaçao vote sabe muito bent deniro de urna
rede municipal, vote sabe que é urn por si C Deus par iodos vocefaz
e aconiece efica par isso rnesrno, cu sernpreprocurei eufui doprofa
eujizpro-leirarnento eujiz onde liver algurna coisa de alfabetizaçao
eufiz, eufiz, eufui pro Recfefiz a curso de Montessori eufui corn
rneu dinheiro porque eu gosto.
PESQUISAJiOR.4 - Financiasse.
PROFESSORA —Eu gas/a de Alfabetizaçdo, eu es/au doenteporque
ndopudepariicipar desse PAC que teve ai agora eu naopude
participarporquefri barrada e eu disse eu quero ir, eu não quero
diploma cu quero ver a que é que esia aconiecendo 10 a que é que de
navidade tern Alfabetizaçaa no hora ceria.	 I

PESQUISADOR.4 —EAlfabeiizaçdo no idade ceria.
PROFESSORA - Mas ai gracas a Deus Cu naofui, 10 e Guriern a
pessoalfoi, cu disse me arranje as livros deixe eu dar urna olhadinha
ai eles me ernprestarn eu diga iraga que próxirna sernana eu pego ai
eu vaufaco urna xerox par que eu tenha que ler isso de rnadrugada
riscandofazendo rninhas anoiaçôes ai eu voufazer urn livro de iudo
par que eu leio e tarna par/c, rnas no Geagrafia, volianda agora pro
Geografia eu senipre can iei isso as rneus colegas e eu gosio rnuiia do
inierdisciplinaridade C Cu ten icifazer a prajeio interdisciplinaridade
no escola e a diretara disse que eu era urna babaca que eu ia
iraba/har sozinha e as outros iarn levar afarna, enida eufui, é corno
6 que diz casirada (risos)



I

Pr7-

Pr8—
Pr9-

8 - PercepçAo cia autonomia na Fri - Auwnomia nós nSo (cmos, ate porque eu sinto isso, vocé vai
escola encontrar nos salas que nós temos uma autonomia vigiada. For qué?

Forque o FFF é dci escola, mas dc tern que [a baseado aonde? Nos
regulamentos, regras e normas e con(eüdos programáticos quc a rede
é quem nos respalda. Quern é nosso vmnculo corn o FNDE? A secretaria
de educacao. Enido essa autonomia em 51 77(10 existe, exisie na sua
cabeça como profissionaL Eu posso fazer ( ) Vamos liberar os
meninos agora, vamos sentar corn Angela all, atenda dc... eu p0550

fazer isso C agueni'ar a consequéncia depois da cobranca e reclarnar
lambS, nJo éJIcar calada de cabeça baixa. E dizer, ndo, eufizporque
era necessário e provar, at vocé sim (em autonomia nesse sentido de
ter autonomia e (ornar corno iniciativa, quer dizer, euflz assimporque
assirn (em que ser feito se vocés querern assirn se vocés não querern
assim a genie também naofaz rnais. Entendeu? Mas, nessa autonornia,
vamos dizer, o professor .. .rneu professor aqui ele é livre. Ele tern que
seguir urn conteüdo programatico. Ele 1cm que Ia dentro do
planejarnento, no campo de esiudo que a genie là irabaihando, nos
eflarnos trabalhando saikie, dc vai (a trabaihando ld, é.farnilia,
apesar que em saüde a genie trabaihafammlia, que e interdisciphnar
mas ele vai tá baseado em (odo con(eádo do começo do ano? Ndo

Fr2 Ndo tern, a genie ndo percebe autonornia. Eu acho que foi uma
coisa que foi tirada da escola. E a resposta nao preciso né, ía ai a
resposta. Hoje vocé ndo pode, punir nenhum aluno, reclamar. num
(sic) épunir, colocar de castigo, mas vocé nSo tern autonornia, vocé...
a genie... o alunofaz e acontece como agora aqui. Eu (enho urn aluno
que ele (ira vocé de sério. Eu conversei faco carinho... eu disse as
rneninas agora, sai da salapra respirar, que ndo aguento, ía entendo?
Que elejIca ( ). quer dizer, sea genie manda charnar opai continua
do mesmo feb. Arnanha ele vem e continua do mesmojeito. - entSo
em relaçdo, prindpalmente, nos relaçfles famIlia e escola vocé sente
queperdemos muito né—perdernos. Nós 7750 temos, nSo ternos. A genie
professor, eu inclusive hoje no outra escola eu estava dizendo, que a
genie perdeu isso, respeito. NJo temos mais de aluno, dos pais, da
sociedade. E angustiante a gente perceber isso. NSo valorizado tanto
financeiramenie como socialmente.

Fr3 - - Eu vejo que essa palavra autonomia ela funciona ate cerlo
porno, aquela quesido autónorna do professor em sala de aula
determinar o que vai serfeito, rnas nSo deixa de ser urna autonomia
vigiada porque nós seguirnos planos curriculares, alguns pianos ate

IE
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dos livros didaticos, onde o aluno que por exernplo dorninar, o rneu

S
	 aluno vai sair daprimeira série sern saber escrever seu nomepróprio,

ai eu vejo essa autonornia entre aspas

Pr'! - A genie tern ate certo ponto né? P/do adianta a genie tafalando
ern autonornia quando ndo ace/tarn o que genie pensa, Na verdade nern
querern saber o que a genie pensa (risos).

Pr5 - - Olhajmnanceirarnente a genie sé ye o discurso, a genie tenta
realrnente ser autónorna, mas e rnuito complicado porque a escola

S querendo on ndo ela é instituiçdo ela tern quefuncionar ela tern que
ter realrnente essa autonornia tern que ter respeito aosfuncionarios e
especialrnente a clientela dela, rnas financeiramente falando em
terrnos de prédios de estrutura é rnuito complicado porque a escola ela
ainda ndo tern autonornia pra dizer, ollia a escola esta precisndo de
urna reforma eu rnesrno voufazer, a genteprecisa de urna autorizaçdo
pra fazer uma reforma, a genie precisa de uma verba, ndo vern
diretarnentepra escolapra sefazer urna reforma entdo nisso ai a genie
já barra que ndo existe autonornia ern relaçdo a isso. Existe autonornia
de vocé, e ndo totalrnente de no poderrnos desenvolver urn trabalho
pedagógico na escola e urn trabaiho politico pedagOgico, porque ndo

S dizer, o ser hurnano é urn ser politico né, entdo dferenciado depolitica
partidaria nOs trabalharnos urn, nós ternos que fazer urn projeto
politico pedagogico na escola, mas autonomia total ainda ndo existe
na escola, ate porque se determinada escola estiver agindo de uma
forma e outra de outra, vai cegar alguern pro questionar, porque que
a escola desenvolve tal trabalho, porque que esse trabalho ainda ndo
foi analisadopor a secretaria, tudo isso barra na autonomia do escola
a genie ainda nJo tern autonornia pra dizer assirn a genie vai charnar
ospais dec/dir isso em beneJlcio da escola, porque no sernprepararnos
na parte burocratica

S

Pr6 - Silenciarnento(..) respondeu ern primeira pessoas - eu sou
autOnoma no que eu faco eu tenho essa autonornia, quando ndo me
c/do brecha eu br/go por eta e eu sempre digo aqui as rneninas genie
vocês tern que ser autónoma no que vocesfazern no que vocês querern
nas ideias de vocés se vocés...

Pr7 - PESQUISADORII - E corno é que voce percebe né, tem urn
discurso politico dizendo que a escola ela tem autonornia, corno e que
vocé percebe essa autonornia dentro da escola?
PROFESSORA - . . . E o rnedo do diretora de perder o poder (risos),
perder o cargo, voltar pra sala de aula, ndo consigo falar...

S



PESQUISADORA - Assim tu acha que a escola cia é autônorna? Pra
pensar.
PROFESSORA —Poderia ser cu acho quepoderia ser
Pr8 - Au, au, autonornia... (interrupcoes). E é, na questdo { da da
autonornia das escolas, cia ainda é é urna autonomia é é a genie pode
dizer esfacelada, né, a genie em a/gum, aiguns momentos a genie tern
urna ceria autonomia em outros a genie ndo tern praticarnente
nenhuma
Pr9 - a/i, porque aqui o atrapalha a autonornia docente, éjustaniente

S
	 o diálogo. A ausência desse diálogo atrapaiha bastante...

PRIO - Eu acho que essa autonornia é para algumas coisas ndo é? Pro
aigurnas coisas que vdofavorecer urna insiancia major, porque a genie
sabe que a genie vive numapiramide ne? En/do essa autonomia é so
quando teria que se resolver seria a secretaria de educacdo, en/do cia
/ajogando iudopara as escolas ai a escola abarca e no final de con/as
cia termina semfazer nada, porque digamos

PROFESSORA - olhe, a au/onomia na verdade dentro de urn, de urn
conjunto, de urn trabaiho coma o nosso aqui da educacdo, essa
autonomia deveria set discutida coletivarnenie, deveria ser um
trabalho de equipe...
FESQUISADORA - o prOprio eniendirnento de auionornia.
FROFESSORA - tá eniendendo?
PESQUISADORA - Concordo.

9 - Sentimento de autonomia
profissional	 Fri - : Nenhurnaprofissdo a genie é auiOnorna. Deixa eu lhe dizer no

(Yocê é autônoma?)

	

	 rneu ver, certo? Prirneiro, eu sou, no rnornento eu souprofessora,
cornoprofessora eu sou auiOnorna no meupensar, rnas apar/ir do

*

	

	 rnornen/o que eu adeniro aporido de urna insii/uiçdo, eu respeito
regras, normas, regularn en/os que são direirizes do escoia que es/a
no PPP, mas que es/do vinculadas ao que o depariarnento diz que o
professor tern que dar au/a de se/c as onze o expediente é de se/c a
onze e yin/c de urna as quinze e yin/c, ou en/do de treze as dezessete
corno diz. En/do quer dizer, nenhum profissionaL Eu sou au/ónorna
enquanto professor, pro dat do que eu puderfazer em sa/a de pu/a
pra ens mar meu aluno ai eu sou autO norna, agora que au/onornia
den/to daprofissionai ndo vai ter nesse sen/ida For que se eu sou da
rede eu /0 vinculada aos regularnenios que a rede e a escola
determinarn, se eu sou do particular do rnesmojei/o epior, esse voce
é arriscado ale colocar pro fora se questionar a genie as vezes dá ate
urna escorregada ainda leva so urn cardo, né? Mas veja bern, assirn,
en/do au/Onorna como cidada no rneu pensar na educaçdo eu sou,
que cu quero urna educacdojus/arnenie dernocrá/ica, c/c acesso e
qualidade a /odos

S



Pr 2- Eu me sinto, mas eu tenho que mepodar. Eu tenho autonomia
entre aspas. Agora, minhas ideias Cu tenho liberdade de criar, num
P Agora executar eu tenho que ter cuidado.

0

Pr3 - Não, porque nos seguimos uma, tipo uma hierarquia (pequena
pausa) dentro da escola, entäo nós não (cmos essa autonomia, eu
tenho autonomia quanto ao dominio em sala, quanto a apiicacao dos
meus conieüdos ai eu tenho aulonomia em relacäo ao mau método de
trabaiho em sala de aula.

S	 Pr4 - Eu me sinto muitas vezes, mas ndo acho que é uma autonomia
de verdade sabe ... por que o dia a dia é mullo desrespeito com a gente
que [a na sala de aula, alias nesse pals todo...

Pr5 - Determinados momentos infelizmente não, primeiro porque a
genie [em que obedecer a uma grade curricular que e o que cu disse
a voce a genie 1cm que obedecer a uma hierarquia então muitas
vezes eu estou dando urn curricula exigido pela secretaria que Mo é
necessário para minha turma naquele momenio, mas no entanto eu
tenho que dar,
PESQUISADOR.4 - Você acaba trazendo de todaforma.

S

	

	
PROFESSORA - Exaiamenie, par mais que eu diga eu VOU tirar dez,
quinze minutospara atender essa necessidade, mas que Mo é o
sujiciente.
PESQUISADORA - Vocé se sente assim Debora, de certaforma
moralmenie compelida a atender ao poder da da...
PROFESSORA - Exatamenie par "N" motivos, a genie sabe que
querendo ou ndo nos estamos encarregadas a isso, infelizmente eu
acho que o professor, por mais que a gente diga que dc [em essa
autonomia no Mo temos infelizmenie, infelizmente nOs ainda
recebemos uma grade curricular de cimapara baixo que ndo para
pra analisar o contexto em que a escola esta inserida a clientela que
essa escola (em e a necessidade de se atender a demanda.

Se vocé me perguntasse hoje, voce é autónoma em sala de aula, eu
diria Mo, eu Mo sou.

Pr6 - eu sou autOnoma no que cu faco eu tenho essa autonomia,
quando Mo me dao brecha Cu brigo par cia e eu sempre digo aqui as
meninas genie vocés tem que ser autónoma no que vocesfazem no que
vocés querem nas ideias de vocés se vocés querem uma coisa batam o
pi e digam eu quero isso e me mostrem por voce quer isso e xau efim
de papo não é porquefulana vaifazer rapazfaca e deixe os outros
fazer, e Mo adianta choro, quando eu quero eu digo eu you fazer e
Mo adianta você vir corn argumentos porque eu sei o que eu quero,
entJo eu reclamo aqui da escola de aigumaspessoas aqui que Mo (em
essa auionomia, minha outraprofessora daAifabetizaçao cia Mo 1cm
essa aulonomia que eu tenho
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Pr7— Euprocuro me faze,' autónoma, a salade au/a é minha entdo eu
posso realrnente desenvolver o rneu trabaiho corn as meus alunos,
assim os alunos sabem que des são muito abertos ao saber, ao
conhecer, ao aprender né, entdo assirn des nos dao muito mais
liberdade do que, eles nos deixam livres realmente entdo assim é rnais
facil sabe, entdo eu tenho rnais autonornia ern salade au/a do que aqui
como técnica
Pr8 - A gente busca (pausa curta) né ass/rn dentro da sala de au/a é
logico evidentemente que a gente se guia de acordo corn a que a gente
acha rnais certo a que as necessidades vao cobrando, mas em termos
de profissional da educaçdo essa autonornia ainda tO longe.
Ne, eu acted/to, agente tern autonornia individual? (..)pausa Tern, que
a gente tern a questao do escoiha, eu tenho a escolha de determinar
queprofissional eu serei, né.

Pr9 - PROFESSORA - olhe, a autonornia no verdade dentro de urn, de
urn conjunto, de urn trabaiho como o nosso aqui da educaçao, essa
autonomia deveria set discutida coletivarnente, deveria set urn
trabaiho de equipe...
PESQUISADORA - o próprio entendimento de autonomia.
PROFESSORA - tá entendendo?
PESQUISADORA - Concordo.
então a teu entendimento de autonornia, que aqui a gente JO á
passandopra outra questdo, autonorniapra voce ela ndopassapor urn
entendirnento individual?
PROFESSORA - não.
PESQUISADORA - não existe essa historia de dizer a eu sou, eu viva
sozinha, eposso...
PROFESSORA - depende de cada, cada caso i urn caso, eu acho que
nurna instituição de trabaiho a autonomia e conJunta.
PESQUISADORA -hum, ótirno.
PROFESSORA - Td entendendo? Que é Justarnente essa a minha
c4ficuldade, que e Justarnente esse..., na minha cabeça ndo entra do
forma que está o que está acontecendo, que é isso que está me
rnaltratando, me desgastando.
PESQUISADORA - eu SCI.

PROFESSORA - ía entendendo?
PESQUISADORA - ok, rnuito born o seu conceito assim, a seu
entendirnento de autonornia assirn, concordo mu/to cam ele tarnbém,
essa visda, de autonomia nao corno sent/do individual, mas coma
sent/do que là ligado a um coletivo, né?

PrlO - P/do, ndo porque é, isto é, em algumas coisas sim e outras ndo
no sala de au/a eu me sinto autónorna, rnas no que se refere a escola
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Pri - Autonornia nós ndo ternos, ate porque eu sinto isso, voce vai
encontrar nas salas que nos ternos urna autonornia vigiada. For qué?
Porque o PPP e do escola, mas ele tern que Ia baseado aonde? Nos
regularnentos, regras e norrnas e conIc üdos prograrnáticos que a rede
e quern nos respalda. Quern e nosso vmnculo corn o FNDE? A secretaria
de educaçdo. Entao essa autonornia ern si iiao existe, existe na sua
cabeca corno profissional. Eu posso fazer ( ) Varnos libe ra p os
rneninos agora, varnos sentar corn Angela alt, atenda ele... eu p0550
fazer isso e aguentar a consequéncia depois da cobrança e reclarnar
tarn bern, nJo eJIcar calada de cabeça baixa. E dizer, nao, euflzporque
era necessário e provar, ai vocé sirn tern autonornia nesse sentido de
ter autonornia e tornar corno iniciativa, quer dizer, eufiz assirnporque
assirn tern que serfeito se vocês querern assirn se vocés ndo querern
assirn a gente tarnbérn ndofaz rnais. Entendeu? Mas, nessa autonornia,
varnos dizer, oprofessor ...rneu professor aqui ele e livre. Ele tern que
seguir urn conteüdo prograrn ático. Ele tern que tá dentro do
planejarnento, no carnpo de estudo que a gente tá trabaihando, nós
estarnos trabalhando saáde, dc vai tá trabaihando lá, é . . jam ilia,
apesar que ern saáde a gente trabalha farnllia, que e interdisciplinar
rnas c/c vai to baseado ern todo conteádo do corneço do ano? Não
pode.

Pr2 - Dona de suas ideias e dona do poder de executO-/as, e... essa e...
dona de de.... de autoria sua, cornopessoa, cornoprofissional. Angela,
a gente... eu ndo sei ser urna pessoa e de forma djferente ser urna
projIssional. Angela, é urna herança. Por rnais que vocé queira
disfarcar voce ndo consegue, porque voce está a14 o seu eu está ali
presente, verdadeiro eu, nurn

Pr 3 - Ai eu sou livre, se eu quiser dançar eu danco, se eu quiser Icr
eu leio, se eu quiser colocar rnüsica isso ai.

Pr4 - Frofessora: E ter responsabilidade corn aquilo que vocé faz.
Urna liberdade parafazer? Em fazer corn responsabilidade né?

Fr5 - Autonornia seria vocé en quanta professor é poder é ter o /ivre
arbltrio de escolher naquele rnornento corn seas alunos, junto corn eles
o que rnais seria necessário para a vida deles naquele rnornento e o
quanta a curricula escolar poderia contribuir para a crescirnento
deles ern sala de aula, porque as vezes eu acho a seguinte nern tudo
que está na grade curricular ou no livro é o que vai fazer o aluno
crescer naquele rnornento ern terrnos de aprendizagern, nós querernos
cidaddos criticos e autônornos, entJo corno é que a gente pode querer
urn cidadao critico e autOnorno se nós ndo sornos autOnornos na escola
né, criticar par criticar e rnuito facil e convencional, rnas não é o
correto vocé, voce tern que criticar e dar a soluçao para essa critica,
então se nOs nda ternos autonornia corno é que eu you dar isso vara

10— Compreensao de
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rneus alunos, que tipo de cidaddo eu estou forrnando, enido eu nao
p0550 jarnais dizer que eu esiou forrnando urn cidaddo autOnorno,
critico, capaz, consciente no vida social dele d ser urn ser
transforrnador no cotidiano que a genie tern aqui que q gente sabe que
e urna realidade totalrnente diversa a nossa, ate urna realidade rnuito
dferente da minha dos dos rneus flihos se a genie ndo tern essa
autonornia ern sala de aula.

PESQUISADORA —E SC CU dissesse autonorniapode ser dejmnida
corno? Urna relacdo...
PROFESSORA - Urna relacdojusta, urna relaçdo de igualpra igual
urna relaçdo e que voce possa respeitar o outro, as ideias do outro.

Pr 6- E eu saber onde eu quero chegar. A pessoa que vive assirn
"deixe as aguas me levar... " ai ela nâo e autónorna

Pr7 - Pra rnirn é a liberdade defazer, fazer corn responsabilidade
tarnbérn né, não seria o fazer porfazer, ate porque o nosso trabaiho
ndo pede isso, ndo pede urn fazer de qualquer tipo entaofazer corn
responsabilidade.

0

Pr8 - Ela tern, ela tern queperpassar, o o o (gaguejo), os, os carninhos
né, deniro da escola, e eu sernpre costurno dizer o seguinte, né, a, a
escola, ela quando elafunciona, ela ndo é so o professor dentro do
sala de aula, ela é a rnerendeira, ela é a auxiliar, ela e o vigia.

Pr9 - - exatae'nente, porque no rninha casa por exemplo, nern eufazer
o que eu quero e bern entendo, eu tenho urnafarniia, entJo, dentro

•1
	 dafarnilia eu tento arnenizar as coisas, se eu tenho rnais clareza de

deterrninadas coisas então eu you tentar que, organizarpra que essa,
essafarnilia ndo se desfarele né, cada urna vápra urn lado, e cada
faça o que quer e bern entende.

PrlO - Autonornia é voce poder direcionar, você ter, voce ter urn, urn
objetivo e vocé chegar a atingir esse objetivo de acordo corn o que
você planejou, rnas infelizrnente a genie sabe que se tern a questao da
gestão do escola que vai interferir nisso e tern a instancia rnaior que
é a secretaria, vocé terrnina perdendo essa autonornia
Pd - Olha, prirneiro são prazos. Varnos dizer, a genie chega, e, prazos.
A farnIlia...
E essa, sustentabilidade que a farniia ndo c/a, nOs não ternos, nJo
existe urn trabaiho da ( ) independente da escola, que a genie c/a
tarnbérn na escola a educacdo familiar pros alunos. Enquanto o
professor Ia preocupado no que eles parern pra escutar, isso era

p
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(.)olhe, urna mae chega div "Cu num sei disse ai ndo, váperguntar a
professora." Qual afuncao da tarefa de casa? Vocé se desgasta pra
passar a tarefa de casa e a criança ndo tern, ai a genie é culpado da
farnIlia da criança nao ter quern ajude. Quando a genie encontra Q,
nJo sei, vocês tern que organizar. Ai a genie dá uma dire çdo, nurn e
assirn? Mas quer dizer, hoje a sociedade ta atribuindo os valores
farniliares a escola

Pr2 - Porque tira a autonornia da genie, mas cobra que tCrn que 5Cr
frito. Como que tern? Ai eis a questdo. E o que tá angustiando a genie.
Fazer corno? SC a genie ndopodefazer corno deve serfeito? Seguir Os

carninhos que deve ser seguido? Entào corno é que a genie faz?

Pr3 - Tudo SC copia, copia vejo all tudo se copia.
(..)nâo CU diria culpa do sisterna que vern Ia de cima.
Exatarnente. Ele ate deu urn exernplo de urna Cscola ern Caxia.s no Rio
de Janeiro qUC ela e revolucionaria, ela ndo faz ENEM, ela nao faz
Prova Brasil, ndo faz nada, c/a ndo enira no IDEB. Ela se rnantérn
denim da cornunidade, cia criou urn conseiho popular ai eta se
rnantérn a escola, é assirn urna coisa extraordinária, ndo seise você
participou dessa palesira.
- Menina eu arnei essa palestra, eu nâo esqueci nunca, ele ate falou
assirn, CU acho uma vergonha, urna aberraçào urna escola indigena
participar daprova Brasil (pequenapausa) nós ndo sornos indigenas,
rnas nós fazernos partC de Urn sisterna, onde nós devernos satisfacoThs
disso e daquilo.

Pr4 - E a falta de ...eu acho que tirararn, muito assirn, o poder da
escola, de executar as necessidades dela de disciplinar rnais né? A
farnIlia ndo disciplina ai a escola tarn bern ndo pode e e urna cobrança
rnuito grande ern relaçâo a escola - e onde é qUC vocé sente mais essa
cobrança? - dos poderes.

Pr5 - A questao burocrática, atrapalha rnuito a questão burocrdtica
c/c voce ter gue fazer.

Pr6 - esse elernento dos relaçoes de clareza entre todo mundo da
escola e urna das coisas que atrapalharn essa autonornia
Pr7 - Queria ndo dizer, rnas eu acredito que ainda e afalta depreparo
de a/guns gestores no sentido de fazer a gestão dele OU exercer a
gestão, gerir a escola corn autonornia, então assim é a genie ye a
gestao ern algumas escolas, eu acredito por onde Cu passei Cu posso
dizer que algurnas gestöes acontecerarn sob pressão, ern algurnas
gestoras elas exercern... E corno se elas tivessern urn certo rnedo da
secretaria, nào rnas a secretariapediu que issofossefeito, não rnas a
genie tern umprazo, a secretaria quer que seja dessejeito, cniendeu?
Pr8 - 0/he SC a Rente for pegar rnesrno, 0 pouco tempo.
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Forque assirn priineiro, pra genie sentar, se reunir, discutir a genie
tern que ter tempo, a gente (em queparar, né, e se a genie não tern esse
tempo pro parar pra discutir, entdo as vezes fica aqui, a genie senta
na hora do intervalo, que é curio, né, começa a discussâo

Pr9 - Diologo. ...autonomia da escola...olhe eu acho que cia rneu ver,
a genie taprecisando de tempo, sabe? Diálogo. Da escola edo docente

Que vào ser resolvidas, mas que eu respeito, entendo a situação dela,
né, entOo eu acho que tafaltando tempo pra genie, estafaltando (pausa
curia) jogar tudo no ventilador e ye se consegue desenrolar a que tá
ai...

PriO - eu acho tarnbém assirn a quesido de nao se ter essa questdo
do, dessa discussdo do projeto politico pedagogico tipo colocar no
papel e ser executado, eu acho que é isso de, da genie poder né
trabaihar no coletivo, tomar atitudes, que se possa vir de todos a
pro veito de todos e não somente de um.

12-0 que atrapaiha a	 Fri -porque as pals querempassar a dia trabalhando e (Sic) num
autonomia docente	 quer ierpreocupacao ndo, atribui a escola todo o ensinarnento.

Entdo isso é muito ruirn, isso tern pesado. Tem conteüdo e o professor
conciliar (sic) educamento doméstico
Pr2-
Fr3- Recursos materiais e questäo de estruturajisica tarn bern.
Pr4 - ... é tanta coisa, falta de tempo, econornicarnente, também - a
questao económica - a questao económica, é a questão de tempo
rnesmo, porque a professor ele ndo é urna máquina, ele nda é urn
objeto, dc é urn ser humano que tern farniia, é um ser humano que
tarn bern tern JIlhos, esposo, obrigacoes né com isso... urn ser humano
normal, aiagente professor agenteJIcaso visto corno umprofissional
e pronto Aqui a genie trabaiha desse jeito. Mas a genie enquanto
projissional, ndo, a genie é apenas... eu me sinto assirn, urna rnáquina,
tecla.

Fr5 - th o que eu disse a voce essa grade curricular ela arnarra, ela
deixa vocé, infelizrnente coma corda no pescoco.

Pr6 - esse elernento das relaçaes de clareza entre todo rnundo da
escola é uma das coisas que atrapalharn essa autonornia

Pr 7- So se o professor liver medo do gesior...

Pr8 - rnas a rnedida que deniro da escola a genie falta corn essa
autonornia que é urna autonornia rnaior, ela acaba interferindo
tarnbern na nossa autonomia em sala de aula.



Pr9- As vezes a genie, pra evitar deierminadas siivaçöes a genie
preferejIcar ca/ado, e isso, a genie vai sufocando. Que eu acho qu.e
seja isso que (sic) teja aconiecendo

as vezes você se a, se em, se acomoda, voce tem vergonha, voce näo
quer criar siivaçoes...

PrlO—E isso atrapaiha digamospor que eu aqui na mesa eu sou
contra deierminado assunto, ai eu chego em sala de aula eu you
execuiar, devido a minhaposicJo Cu VOU execuiar deforma djferenie
do que eu coloquei aqui, quer dizer quefica contradiiório né vocé
iermina renunciando a vocé mesmo com o seu ideal em prover com o
dos outrospor que a genie vive numa democracia né, a gente não
vive numa democracia?

•1
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PRATICAS
DISCURSIVAS

TOPICOS OBJETIVOS

ANEXO - Análise Critical do Discurso - Quadros explicativos

Quadro 01 - Análise do texto

OBJETIVOS

Descrever as caracteristicas organizacionais gerais, o funcionamento e o
controle das interaçöes.

Determinar quais as estratégias de polidez são mais utilizadas na amostra e o
que isso sugere sabre as relaçoes socials entre as participantes.

Reunir as caracteristicas que contribuem para a construção do eu ou de
identidades soclais.

Mostrar de que forma as oraçães e os periodos estão interligados no texto.

Trabalhar corn a transitividade (função ideacional da linguagem), terna (funçao
textual da linguagem) e modalidade (funcao interpessoal da linguagem).

ELEMENTOS TOPICOS
DE ANALISE

Geral
Controle

interacional	 PolidezEstrutura
textual

Ethos

Coesão	 Geral

Gera]

'p

Tra n sitivi- Verificar se tipos de processo [acao, evento ... J e participantes estão favorecidos

dade no texto, que escolhas de voz são feitas (ativa ou passiva) e quâo significante é
Gramática	 a nominalizaçâo dos processos" (Fairclough, 2001: 287.)

Tema	 Observar se existe urn padräo discernivel na estrutura do tema do texto para as
escolhas ternáticas das oracôes.

Modalidade Determinar padrôes por melo da modalidade, quanta ao grau de afinidade
expressa corn proposiçôes.

Si nificado Enfatizar as palavras-chave qua apresentarn significado cultural, as palavras
de alavras corn significado variável e mutãvel, o significado potencial de uma palavra, enfim,

coma elas funcionarn coma urn modo de hegemonia e um foco de luta.

Contrastar as formas de lexicalizaçào dos sentidos cam as formas deCriação
Vocabulário de palavras lexicalizaçäo desses mesmos sentidos em outros tipos de textos e verificar a

perspectiva interpretativa par trés dessa lexicalizaçao.

Caracterizar as metáforas utilizadas em contraste corn metáforas usadas para
Metáfora sentidos semelhantes em outro lugar, verificar que fatores (cultural, ideolagico,

histárico etc) determinam a escolha dessa metéfora. Verificar também o efeito
das metéforas sobre a pensamento e a prética.

Fonte - FAIRCLOUGH, 2001

Quadro 02 - Análise da prática discursiva

Produçao
do texto

Especificar as tipos de discurso que estão na amostra discursiva
sob análise, e de qua forma isso e feito.

Interdis-cursividade" E a amostra discurs
.
va relativarnente convencional nas suas

propriedades interdiscursivas ou relativarnente inovadora?"
(Fairclough. 2001: 283).



Cons u ma
do texto Co e ré n cia

ELEMENTOS DE
ANALISE OBJET I VOS

Especificar o que outros textos estäo delineando na constituição
do texto da amostra, e coma isso acontece.

Intertextualidade
manifesta	 Como ocorre a representa çao discursiva: direta ou indireta? 0

discurso representado estâ demarcado claramente? 0 que está
representado: contexto, estilo ou significado ideacional?
Coma as pressuposiçoes estão sugeridas no texto?

Especificar a distribuicäo de urna amostra discursiva através da
descrição das series de textos nas quals ou das quais é
transformada.

(Quais as tipos de transformaçoes, quais as audiéncias
antecipadas pelo produtor?).

Considerar as irnplicacães interpretativas das particularidades
ntertextuais e interdiscursivas da amostra. Coma os textos são
interpretados e quanto de trabalho inferencial é requerido.

Especificar as prâticas sociais de produção e consume do texto,
igadas ao tipo de discurso que a amostra representa.

Distribuição	 Cadelas
do texto	 intertextuais

Condiçöes	 A producao é coletiva ou individual?
da prática	 Gera]
discursiva	 Ha diferentes estágios de producão?

As pessoas do animador, autor e principal são as mesmas ou
diferentes?" (Fairclough, 2001: 285).

Fonte - Fairclough, 2001

Quadro 03 - Análise da prática social

"Especificar as relacoes e as estruturas sociais e hegernônicas que constituem

Matriz social do	 a matriz dessa instância particular da prãtica social e discursiva: coma essa

discurso	 instância aparece em relaçao a essas estruturas e relaçôes [.]; e que efeitos
ela traz, em termos de sLia representação ou transforrnação?" (Fairciough.
2001: 289-290),

Explicitar a relacionarnento da instäncia da prática social e discursiva corn as
ordens de discurso que ela descreve e as efeitos de reprodução e
transforrnaçao das ordens de discurso para as quais colaborou.

Focalizar as seguintes efeitos ideolágicos e hegemonicos particulares: sistemas
de canhecimento e crença, relacoes socials, identidades sociais (eu).

Fonte: Fairclough, 2001.

Ordens
do discurso

Efeitos
ideologicos
e politicos

do discurso
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