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RESUMO 

 

ARAÚJO, Wesley B. Possibilidades democráticas em educação: a experiência de gestão 

educacional em Várzea Paulista - SP (2005-2012). 2020. 315 f. Tese (Doutorado em Educação: 

Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Democratização do acesso e da permanência, qualidade social da educação e gestão 

democrática foram princípios para a formulação e a execução de políticas públicas educacionais 

durante a gestão 2005-2012 na cidade de Várzea Paulista, São Paulo. A partir desse contexto, 

desenvolveu-se esta pesquisa, que teve como objetivo credibilizar uma experiência de gestão 

da educação que ocorreu nesse município. Foi feita uma análise do Programa de Formação 

continuada “Construir o Aprender”, da construção coletiva do Referencial Curricular e do Plano 

Municipal de Educação, que foram políticas educacionais balizares na ação e na concepção de 

educação constituídas durante a gestão analisada. Por credibilizar, apoiado em Santos (2007, 

2011, 2018b), buscou-se tornar presentes experiências sociais ausentes e, assim, ampliar o 

campo de experiências credíveis capazes de auxiliar na disputa do poder político com práticas 

sociais hegemônicas. A hipótese deste trabalho é de que aquela experiência de gestão da 

educação se aproximou de uma concepção de democracia de alta intensidade, como proposta 

por Santos (2002, 2016) e estabeleceu um estreito diálogo com a justiça curricular, conforme 

Ponce (2016, 2018). A opção metodológica do estudo teve caráter qualitativo e apoiou-se na 

postura epistemológica de Santos (2007, 2011, 2018b), denominada sociologia das ausências e 

sociologia das emergências, além do trabalho de tradução. Foram realizadas entrevistas com os 

gestores da administração e com profissionais da educação que participaram do processo de 

construção das políticas educacionais do município. Entre os procedimentos de coleta de 

informações, estão também a análise de documentos expedidos pela Secretaria de Educação e 

a legislação constituída à época. Para descrever os dados obtidos, empregou-se a metodologia 

de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016). A análise do material ancorou-se nas 

reflexões sobre democracia, proposta por Santos (2002, 2011, 2016), e nas três dimensões do 

conceito de justiça curricular (a do conhecimento, a do cuidado e a da convivência), proposta 

por Ponce (2016, 2018) e Ponce e Araújo (2019). O percurso trilhado para credibilizar a 

experiência de gestão da educação apontou uma ruptura com o patrimonialismo e o clientelismo 

presentes no município, ao passo de terem sido estabelecidas propostas de formação 

profissional que democratizaram e constituíram inteligibilidade entre os vários saberes, 

estreitando as relações entre a Secretaria de Educação e os educadores. Esses aspectos 

fortaleceram o projeto participacionista de construção de políticas educacionais adotado pela 

gestão. Ao encontro da democracia participativa, a gestão elevou suas aspirações inclusivas e 

distributivas, além de lançar mão de elementos da democracia representativa na construção do 

Referencial Curricular e do Plano Municipal de Educação, criando um experimentalismo 

democrático ainda não vivido pelos participantes da pesquisa. Nesse caminho, considerou-se 

que alguns saberes, demandas e talvez silêncios não tenham sido provocados, sem deixar de 

destacar que a gestão da educação analisada radicalizou as possibilidades democráticas do 

momento colocando em ação outra perspectiva de democracia. Uma perspectiva que ousou 

democratizar os saberes, transformar relações e espaços de poder em relações de autoridade 

partilhada, impulsionar a participação dos envolvidos e constituir a experiência de democracia 

em questão como um legado imaterial que forjou rebeldias inconformistas e competentes, tão 

necessárias e urgentes na sociedade atual. 

Palavras-chave: Gestão da Educação. Experiência democrática em educação. Democracia de 

alta intensidade. Justiça curricular. Políticas públicas educacionais.   
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ABSTRACT 

 

ARAÚJO, Wesley B. Democratic possibilities in education: the experience of educational 

administration in Várzea Paulista - SP (2005-2012). 2020. 315 p. Dissertation (Doctorate in 

Education: Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Democratization of access and permanence, social quality of education and democratic 

management were principles for the formulation and execution of education public policies 

during the 2005-2012 administration in the city of Várzea Paulista, São Paulo, Brazil. From this 

context, this research was developed, which aimed to give credibility to an experience of 

educational administration that took place in this municipality. An analysis was made of the 

Continuing Education Program “Construir o Aprender” (Build Learning), of the collective 

construction of the Curriculum Guidelines and the Municipal Education Plan, which were 

education policies that were the basis for the action and conception of education constituted 

during the analyzed administration. For credibility, supported by Santos (2007, 2011, 2018b), 

we sought to make present social experiences made absent and, thus, expand the field of 

credible experiences capable of assisting in the dispute of political power with hegemonic social 

practices. The hypothesis of this work is that that experience of educational administration came 

close to a conception of high-intensity democracy, as proposed by Santos (2002, 2016) and 

established a close dialogue with curricular justice, according to Ponce (2016, 2018). The 

methodological option of the study had a qualitative character and was based on Santos’ 

epistemological stance (2007, 2011, 2018b), called Sociology of absences and Sociology of 

emergencies, in addition to the work of translation. Interviews were conducted with the 

administration managers and with education professionals who participated in the process of 

building education policies in the municipality. Among the procedures for collecting 

information, there are also the analysis of documents issued by the Department of Education 

and the legislation established at the time. To describe the data obtained, the content analysis 

methodology proposed by Bardin (2016) was used. The analysis of the material was anchored 

in the reflections on democracy, proposed by Santos (2002, 2011, 2016), and in the three 

dimensions of the concept of curricular justice (knowledge, care and coexistence), proposed by 

Ponce (2016, 2018) and Ponce and Araújo (2019). The path taken to give credibility to the 

experience of educational administration pointed to a rupture with the patrimonialism and 

clientelism present in the municipality, while professional training proposals were established 

that democratized and constituted intelligibility among the various types of knowledge, 

strengthening the relations between the Department of Education and educators. These aspects 

strengthened the participatory project for the construction of education policies adopted by the 

administration. To meet participatory democracy, the administration raised its inclusive and 

distributive aspirations, in addition to using elements of representative democracy in the 

construction of the Curriculum Guidelines and the Municipal Education Plan, creating a 

democratic experimentalism not yet experienced by the research participants. In this way, it 

was considered that some knowledge, demands and perhaps silences were not provoked, 

without forgetting that the education administration analyzed radicalized the democratic 

possibilities of the moment, putting into action another perspective of democracy. A perspective 

that dared to democratize knowledge, transform relationships and spaces of power into 

relationships of shared authority, boost the participation of those involved and constitute the 

experience of democracy in question as an immaterial legacy that forged nonconformist and 

competent rebellions, so necessary and urgent in the current society. 

Keywords: Education administration. Democratic experience in education. High-intensity 

democracy. Curricular justice. Education public policies.  
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APRESENTAÇÃO 

Analisar políticas públicas que ocorreram em um momento que o país vivia plena 

pujança econômica provoca, em mim, uma certa nostalgia esperançosa, robustecida no âmbito 

local durante um governo popular que administrou a cidade de Várzea Paulista entre os anos de 

2005 e 2012.  Naquele momento, houve ampliação de direitos sociais, distribuição de renda1 e 

ações afirmativas de reconhecimento às minorias, além da universalização da Educação Básica 

obrigatória. Os investimentos foram quintuplicados e ampliou-se o tempo mínimo em todo o 

território nacional, bem como a expansão do Ensino Superior, o que duplicou o número de 

matrículas e permitiu aos esquecidos o direito de sonhar. E, ainda, houve a abertura do Estado, 

aqui representado pelo governo do município de Várzea Paulista, a todos os cidadãos por meio 

de conferências temáticas, propondo às pessoas comuns dialogarem sobre a res publica. 

Certamente, foi nesse período que aprendi a ter novas relações com o poder público. Eu 

tinha voz, era ouvido, opinava inúmeras vezes diante da minha vontade individual, ora 

restringida pelo debate e pelo bem coletivo. Ainda bem! Já adulto, com formação acadêmica e 

vivendo envolto a uma cultura que valoriza o emprego e não compreende a ontologia do 

trabalho, que eleva o individualismo e o consumo de massa, que admira a eficiência da 

iniciativa privada e rechaça o tamanho do Estado, em uma sociedade que nega a política e se 

conforma com as desigualdades, estabelecemos, eu e a administração municipal de Várzea 

Paulista, uma relação dialética rumo a outro mundo possível. Foi um período que nos educamos 

em comunhão. 

Lembro-me quando uma diretora de escola, percebendo minha avidez em participar da 

construção do Referencial Curricular de Educação Física2, sugeriu que eu me candidatasse a 

Conselheiro Municipal de Educação3. “Mas o que é isso? O que se faz lá? Para quê? Alguém 

nos dá ouvido?”, foram as primeiras perguntas que fiz a mim mesmo; afinal, aprendi na escola 

que os rumos da sociedade são definidos pelos três poderes, e que a democracia se constitui 

dessa forma. A nós, reles mortais, caberia o voto e, quando muito, a cobrança sobre aqueles 

que elegemos. Se as coisas vão mal é porque votamos mal e periodicamente teremos a 

possibilidade de mudar. Aprendemos que a política é lugar de alguns poucos mandatários que 

 
1 O ex-presidente da República Luís Inácio Lula da Silva deixou o governo com mais de 80% de aprovação popular. 

Destacam-se entre suas ações o Programa Fome Zero, que tirou mais de 40 milhões de pessoas da pobreza extrema, 

levando o Brasil ao reconhecimento internacional no combate à fome (MARINGONI; MEDEIROS, 2017). 
2 Minha formação inicial é em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ). 
3 Fui eleito Conselheiro Municipal de Educação em 2011 e indicado em 2013. 
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possuem um conhecimento de fino trato, o “doutor”, e, portanto devem guiar a sociedade diante 

da irracionalidade das massas ignorantes.    

A nós também não caberia falar de política, tampouco construí-la. Desde cedo, aprendi 

no âmbito familiar que existem três coisas que não devem ser discutidas: religião, política e 

futebol. Talvez concorde com a última, pois a emoção do jogo não me permite a devida 

racionalidade para colocações razoáveis, mas o mesmo não deve ocorrer com a política e das 

possibilidades formativas que há na relação com o contraditório. Acredito que não há governo 

para as maiorias sem uma democracia ampla com qualificada participação popular que coloque 

no jogo democrático demandas que possam ampliar direitos e aperfeiçoar a convivência 

humana. 

A respeito de uma qualificação que fortaleça os debates para uma sociedade mais 

democrática, Várzea Paulista criou a Escola de Governo4, buscando qualificar técnica e 

politicamente o servidor público. E, ainda, a proposta de formação para a população e os agentes 

do governo, visando instrumentalizar e empoderá-los na discussão e na deliberação dos recursos 

públicos por meio do projeto político de ampliação da participação popular denominado 

Orçamento Participativo (OP)5. 

Na perspectiva do OP, tanto agentes de governo como os delegados eleitos nos bairros 

da cidade tiveram formação técnica e política, a fim de que tal projeto tivesse um caráter 

pedagógico, sendo um meio para a educação política e formação cidadã da comunidade varzina 

(PEREIRA, 2008).  

Estabeleceu-se, dessa forma, uma relação de aprendizagem recíproca emancipatória, 

entre poder público e comunidade, conhecimento científico e sabedoria popular, caminhando 

 
4 Criada em 2008, a Escola de Governo tem como objetivo central capacitar o servidor público para a compreensão 

e importância do seu papel social, na construção de metas institucionais e como profissional atuante dentro da 

administração, promovendo seu desenvolvimento integral, desde a alfabetização até os mais altos níveis de 

educação formal. Objetiva-se ainda preparar os servidores para uma gestão voltada para a qualidade social, que 

tem entre os seus referenciais a satisfação dos usuários dos serviços municipais e a busca da eficácia no 

cumprimento da função social em cada um dos ambientes organizacionais (VÁRZEA PAULISTA, 2019). 
5 “O orçamento Participativo é uma estrutura e um processo de participação comunitária baseado em três princípios 

e em um conjunto de instituições que funcionam como mecanismos ou canais de participação popular sustentada 

no processo de tomada de decisões do governo municipal. Os três princípios são os seguintes: a) todos os cidadãos 

tem o direito de participar, sendo que as organizações comunitárias não detêm, a esse respeito, pelo menos 

formalmente, status ou prerrogativas especiais; b) a participação é dirigida por uma combinação de regras de 

democracia direta e de democracia representativa, e realiza-se através de instituições de funcionamento regular 

cujo regimento interno é determinado pelos participantes; c) os recursos de investimento são distribuídos de acordo 

com um método objetivo baseado em uma combinação de “critérios gerais” – critérios  substantivos estabelecidos 

pelas instituições participativas com vistas a definir prioridades – e de “critérios técnicos” critérios de viabilidade 

técnica e econômica, definidos pelo Executivo, e normas jurídicas federais, estaduais ou da própria cidade, cuja 

implementação cabe ao Executivo” (SANTOS, 2005, p. 467). 
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para aquilo que Boaventura de Sousa Santos (2011) define como uma dupla ruptura 

epistemológica.  

A expressão dupla ruptura epistemológica significa que, depois de consumada 

a primeira ruptura  epistemológica (permitindo, assim, à ciência moderna 

diferenciar-se do senso comum), há um outro acto epistemológico importante 

a realizar: romper com a primeira  ruptura epistemológica, a fim de 

transformar o conhecimento científico num novo senso-comum. Por outras 

palavras, o conhecimento-emancipação tem de romper com o senso comum 

conservador, mistificado e mistificador, não para criar uma forma autônoma e 

isolada de conhecimento superior, mas para se transformar a si mesmo num 

senso comum novo e emancipatório [...]. O conhecimento-emancipação tem 

de  converter-se num senso comum emancipatório: impondo-se ao 

preconceito conservador e ao conhecimento prodigioso e impenetrável, 

tem de ser um conhecimento prudente para uma vida decente. A 

reinvenção do senso comum é incontornável dado o potencial desta forma de 

conhecimento para enriquecer a nossa relação com o mundo. Apesar de o 

conhecimento do senso comum ser geralmente um conhecimento mistificado 

e mistificador, e apesar de ser conservador, possui uma dimensão utópica e 

libertadora que pode valorizar-se através do diálogo com o conhecimento pós-

moderno. (SANTOS, 2011, p. 108, grifo nosso). 

Na esteira da participação popular e da mudança de cenário da educação da cidade, o 

pensamento de Paulo Freire emergiu com densidade nas proposições da Secretaria de Educação 

do município.  

Os professores foram convidados a construir o currículo de suas áreas. Formações 

acerca das concepções de educação, de sociedade e de currículo; enfim, foram a tônica do 

processo inicial. Para mim, que anteriormente trabalhava na Rede Estadual de Ensino do Estado 

de São Paulo, construir um currículo que contemplasse (ainda que em parte) minha visão de 

mundo era algo inédito e encantador. Aquela vivência profissional alinhava-se àquilo que lia 

de alguns marxistas6 e ao conceito de experiência do historiador Edward P. Thompson, 

principal referência teórica na minha dissertação de Mestrado.  

A práxis na acepção freiriana tomava conta de mim, transformava-me. Apontava 

horizontes difíceis de chegar, mas possíveis de enxergar, construía o inédito-viável, tão caro à 

pedagogia do maior educador do século XX. Aportado na pedagogia crítica, fui um dos autores 

da proposta curricular em Educação Física do município, e, diante da minha atuação 

participativa nos Conselhos Municipais, eleito um dos relatores do Plano Municipal de 

Educação. Indubitavelmente, participar dos debates sobre o futuro da educação no município 

 
6 Louis Althusser em Ideologia e Aparelhos ideológicos do Estado e Antônio Gramsci em Os intelectuais e a 

organização da cultura foram obras lidas à época. No tocante a área de Educação Física escolar, Paulo Ghiraldelli 

Junior, em Educação Física Progressista, e Lino Castellani Filho, em Educação Física no Brasil: a história que 

não se conta, foram outras referências marxistas. 
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por meio de reuniões, de cursos e de conferências ensinou-me a contestar, a debater e a tecer 

críticas fundamentadas, propositivas, éticas. Ensinou-me a ter esperança no sentido freiriano, a 

acreditar nas pessoas como sujeitos históricos. Nos termos de Santos (2016): 

Sujeitos históricos são todos os sujeitos que fazem a história. Fazem história 

na medida em que não se conformam como o modo como a história os fez. 

Fazer história não é toda a ação de pensar e agir na contracorrente; é o pensar 

e o agir que força a corrente a desviar-se de seu curso “natural”. Sujeitos 

históricos são todos os rebeldes competentes. (SANTOS, 2016, p. 146). 

Se à época eu ainda não tinha as condições acadêmicas necessárias para ver além dos 

muros e compreender que ali, naquela cidade de periferia do interior do estado de São Paulo, 

se iniciava uma prática cotidiana de estreitamento das relações entre a administração municipal 

e a sociedade civil, uma outra democracia, era notório até para os mais céticos que havia em 

curso uma proposta de diálogo entre os envolvidos com a educação, calcada na ecologia de 

saberes7. Essa forma de governar Várzea Paulista permaneceu por oito anos8, dando lugar, em 

2013, a uma coligação política de centro, capitaneada pelo Partido Verde (PV).  

Ainda que o tempo tenha sido curto e minha participação tenha ocorrido a partir do ano 

de 2009, essa experiência foi suficiente para marcar em mim que a caminhada em busca de um 

mundo mais justo, solidário e democrático seria possível independentemente da bandeira 

político-partidária que assumisse a partir daquele momento. O “chão” estava pavimentado, 

havia um bocado de temas emergentes aflorando entre os educadores, conseguíamos vê-los, 

senti-los, bastava-nos prosseguir.  

Sob esse contexto, aceitei o convite para fazer parte da equipe gestora do governo que 

assumia a pasta da Educação. Acreditava que era possível caminhar, quiçá correr para me 

aproximar da utopia, ainda que teimosamente ela insistisse em se afastar, como sabiamente 

considerava Eduardo Galeano (1993). 

No entanto, logo no início do novo governo municipal, uma ideia surgiu com força: 

adotar um sistema apostilado, ou melhor, um “pacote” pedagógico que contemplasse materiais 

didáticos e formações continuadas para professores e gestores. Ingenuamente, acreditava-se que 

a padronização de conteúdos e de métodos elevaria a qualidade educacional e promoveria uma 

certa igualdade para todos os alunos, colocando-os em condições didáticas semelhantes aos 

 
7 Boaventura de Sousa Santos (2007) utiliza o conceito “ecologia dos saberes” para contrapor-se à monocultura da 

ciência moderna, buscando um diálogo entre esta e o saber laico, popular, dos povos indígenas, das populações 

urbanas marginais; enfim, define-a como um conjunto de epistemologias que partem da diversidade e da 

globalização contra-hegemônica e pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer. 
8 A administração “Construindo uma vida melhor”, dirigida pelo Partido dos Trabalhadores, governou a cidade 

por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012. 
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estudantes de escolas privadas que utilizam materiais apostilados. Ademais, restringia-se o 

exercício docente à função de executar tarefas concebidas por especialistas, alinhando o 

currículo do município a posições tayloristas e acríticas que confrontavam com todo o lastro 

curricular construído anteriormente no município.  

Obviamente que a competitividade promovida pelo ranqueamento dos resultados do 

Ideb, o lobby empresarial na educação pública enredado pela sua suposta eficiência, a falta de 

competência técnica entre os profissionais do município agravada pelas dificuldades 

econômicas encontradas em 2013 foram elementos que impulsionaram e criaram a ambiência 

necessária para que se constituísse um discurso sedutor em torno do sistema apostilado.  

A proposta previa ainda um certo diálogo entre os profissionais da educação e os 

profissionais da empresa que seriam responsáveis pelo apostilamento, a fim de que juntos 

elaborassem o material a ser destinado para toda a Rede Municipal. Revestida dessa roupagem 

democrática, tem-se “a cereja do bolo” necessária ao convencimento de muitos que fizeram 

parte da construção coletiva do Referencial Curricular ocorrida na administração anterior. Em 

outras palavras, qualidade educacional, igualdade de oportunidades e democracia (ainda que de 

baixa intensidade) foram conceitos que atraíram a simpatia inicial do corpo docente. 

A clara contraposição que fazia a essa concepção de educação, que, a meu ver, feria 

todo o processo democrático que ocorrera anteriormente, tornou insustentável minha 

permanência na Secretaria de Educação. Nesse ínterim, retorno para o “chão da escola” em 

2014, como Diretor de unidade escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Iniciavam-se 

as primeiras ideias e inúmeros “rabiscos” que culminaram nesta pesquisa.  

Ainda tomado pela emoção da ruptura, inquietava-me inicialmente compreender como 

aquele interessante processo de participação e de formação permanente que houvera se 

encontrava com as novas políticas educacionais em vigência. Observo que esses primeiros 

propósitos de pesquisa foram pensados antes do golpe político-jurídico-midiático (SINGER et 

al., 2016) que destituiu a presidenta Dilma Rousseff e, em sequência, engatou duas reformas, a 

trabalhista - Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL,2017b) e a Emenda Constitucional 

No 95, de 15 de dezembro de 2016, que limita os gastos do Estado nos próximos 20 anos 

(BRASIL, 2016). Esta última incide diretamente nos investimentos garantidos pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), os quais poderiam melhorar a qualidade da educação pública em 

nosso país.  

 O governo que sucedeu o golpe promulgou a reforma do Ensino Médio - Lei N° 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017a) e aprovou, com o Parecer do Conselho Nacional 
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de Educação, a Resolução N° 2, em 22 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017c), a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), ambas sem amplo debate e participação popular9. Essa conjuntura 

provocou em mim novos anseios, outras conjecturas e perspectivas de pesquisa. 

 

  

 
9 De acordo com o Ministério da Educação (MEC), houve mais de 12 milhões de contribuições para o texto da 

BNCC. No entanto, o número de contribuintes únicos da consulta é de 143.928, colocando no mesmo cômputo 

contribuições que se limitavam em clicar “eu concordo” e outras que discorriam amplamente sobre a versão 

apresentada da BNCC (CÁSSIO, 2019). 
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1 INTRODUÇÃO 

Como aluno do Programa de Pós-Graduação em Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Educacionais em 

Justiça Curricular/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (GEPEJUC/CNPq), liderado pela Professora Doutora Branca Jurema Ponce, 

inquietações mais abrangentes agregaram-se ao questionamento inicial. 

Interessou a este pesquisador, então, analisar as políticas públicas educacionais adotadas 

pela administração em Várzea Paulista entre os anos de 2005 e 2012, eleita sob a bandeira 

partidária do Partido dos Trabalhadores (PT).  O que fizeram a partir da óptica dos ideólogos 

das políticas? Por que fizeram daquela forma? Quais foram os limites e as possibilidades? As 

lacunas deixadas contribuíram para o solapamento das políticas públicas adotadas? Houve um 

processo democrático de construção e de implementação das propostas educacionais? De qual 

democracia estamos falando? Considerando todas essas indagações e prováveis entraves, ainda 

assim as políticas educacionais adotadas apontaram para caminhos contra-hegemônicos? E 

entre os profissionais da educação que atuaram na época. Como viam a gestão e sua forma de 

governar? Como foi estabelecida a relação entre poder público e os profissionais da educação? 

Havia cessão de poder àqueles que não detinham o poder político para decidirem? Para os 

profissionais da educação, foi uma gestão democrática? 

A partir disso, o mote da pesquisa não mais buscava analisar os desacordos do presente, 

mas, sim, credibilizar10 as possibilidades de um passado ainda recente que apontava a 

participação dos sujeitos da educação e sua diversidade de saberes como um elemento 

fundamental na constituição e na implementação de políticas públicas educacionais. 

Esses questionamentos e as contingências neles circunscritas levaram-me a constituir a 

seguinte questão de pesquisa: As políticas públicas educacionais adotadas durante a gestão 

“Construindo uma vida melhor” (2005-2012), no município de Várzea Paulista, 

aproximaram-se de uma democracia de alta intensidade? 

A questão norteadora desta pesquisa aponta como horizonte a democracia de alta 

intensidade. Utiliza-se esse conceito, cunhado por Boaventura de Sousa Santos (2002), em 

busca de ampliar a perspectiva hegemônica de democracia no Ocidente, conhecida como 

 
10 Credibilizar é um conceito utilizado por Boaventura de Sousa Santos nas obras deste autor citadas nesta pesquisa. 

Em suma, o pensador português destaca que, ao reconhecer e valorizar outras formas de compreender a realidade, 

possa-se elevar práticas sociais obscurecidas pelo poder hegemônico e, assim, disputar o poder político. Esse 

conceito será adensado no subcapítulo “Os outros passos da pesquisa: metodologia da pesquisa” e no capítulo “A 

democracia como pilar a reinvenção da emancipação social”. 



23 
 

 
 

democracia representativa, propondo uma perspectiva democrática que recupere seu valor 

educativo e sua dimensão redistributiva. É por meio dessa concepção que se busca incluir 

demandas sociais negligenciadas pelo sistema político formal e ampliar direitos sociais que 

contribuam na reinvenção da emancipação social. 

Santos (2016) afirma que há um processo de patologização da democracia representativa 

(DR). Há de pensar-se, portanto, em outras formas de democracia, a fim de que se tenha uma 

transformação de relações desiguais de poder em relações de autoridade partilhada. “Onde quer 

que haja luta contra um poder desigual, há processo de democracia” (SANTOS, 2016, p. 133). 

O autor assinala que, na DR atual, os representados não se reconhecem em seus 

representantes, tendo em vista que o poder político atribuído pelo voto lhes confere a autonomia 

e o distanciamento entre as partes, conceituado como patologia da representação. Quando essa 

distância é ampla e disfuncional, a DR trabalha com outro mecanismo, novas eleições. 

Ainda que amenizado por pleitos eleitorais periódicos, esse distanciamento transforma-

se pouco a pouco na patologia da participação: os cidadãos convencem-se de que seu voto não 

muda as coisas e, dessa forma, deixam de votar (SANTOS, 2016). Seria essa uma democracia 

de baixa intensidade (criada pelos teóricos liberais para garantir tal distância e a baixa 

participação das massas “ignorantes”), palatável para o capitalismo e a sua essência de 

acumulação infinita concentrada nas mãos de poucos, e que via de regra são também aqueles 

que detêm o poder político. 

Na contracorrente, a democracia de alta intensidade tem na participação das maiorias a 

possibilidade de construir relações sustentadas em autoridade partilhada que visam uma 

sociedade mais justa, igual e solidária, mantendo, assim, uma tensão constante com o 

capitalismo impelindo-o à redistribuição. Não obstante, Santos (2016) observa que não se trata 

de substituir a DR, mas, sim, construir uma democracia genuína com base na articulação entre 

todas as formas e todos os procedimentos disponíveis. A reinvenção da democracia é um 

imperativo ético para aqueles que desejam uma outra sociedade.  

Concernente à educação escolar, Ponce (2016) destaca a participação dos sujeitos como 

fundamental na construção de um currículo que busque a justiça como superação das 

desigualdades e respeito às diversidades.  Para tanto, ressalta a necessidade de considerar, no 

caminho da construção da justiça curricular, a escolha de conhecimentos que favoreçam a 

construção da existência digna, os cuidados necessários com os sujeitos do currículo/da escola 

que podem se revelar por meio de políticas públicas democráticas preocupadas com a criação e 

a manutenção de condições adequadas para o ensino-aprendizagem, e a garantia de uma 
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convivência democrática e solidária que constitua uma cultura de debate e de respeito ao 

outro, cabendo à escola o cultivo de uma cultura de participação e de formação. 

A democracia defendida por Santos (2002, 2016) consubstancia-se às dimensões da 

justiça curricular proposta por Ponce (2016, 2018), as quais apontam para a participação dos 

sujeitos como elemento fundamental na construção de uma sociedade mais justa, solidária e 

democrática, para a diversidade epistemológica estabelecida no diálogo das diversas 

experiências sociais presentes na escola e nas racionalidades que transcendam a razão 

instrumental e para o cuidado compreendido como a garantia e a ampliação de direitos 

assegurados pelo Estado que possam atender às necessidades de todos os sujeitos da educação 

(PONCE; ARAÚJO, 2019). A democracia de alta intensidade é um percurso a ser trilhado rumo 

a outro mundo possível que pode ser robustecida por uma escola que tenha como direção a 

justiça curricular. 

Experiências democráticas históricas são sementes importantes na construção desse 

caminho. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo credibilizar uma experiência 

de governo da gestão da educação que ocorreu nesse município de Várzea Paulista (2005-2012) 

a partir da análise da Construção Coletiva do Referencial Curricular, do Plano Municipal de 

Educação e do Programa de Formação Permanente “Construir o Aprender”, políticas 

educacionais balizares na ação e na concepção de educação construídas naquela gestão. Toma-

se credibilizar no sentido concebido por Santos (2002), em que se busca tornar presentes 

experiências sociais tornadas ausentes em momentos não democráticos, e assim ampliar o 

campo de experiências credíveis capazes de possibilitar a disputa do poder político com as 

práticas sociais tornadas hegemônicas. A hipótese é de que aquela experiência de governo se 

aproximou de uma concepção de democracia de alta intensidade, como proposta por Santos 

(2002, 2011, 2016), e estabeleceu um estreito diálogo com a justiça curricular, conforme Ponce 

(2016, 2018).  Sob essas concepções, ancoram-se as análises nesta Tese, tendo nesses autores 

referências teóricas privilegiadas.  

Inspiradas nos princípios de democratização do acesso e da permanência, gestão 

democrática e qualidade social da educação, eixos basilares na concepção educacional do PT 

desde o final dos anos de 1980 (LIMA, T. P. P., 2004) e que alicerçaram o projeto de educação 

do município à época (Várzea Paulista, 2006), as políticas educacionais - o Programa de 

Formação “Construir o Aprender”, a Construção do Referencial Curricular e o Plano Municipal 

de Educação - selecionadas para análise, entretecidas, perduraram durante os oito anos da 
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gestão educacional em questão e destacaram-se pelo envolvimento de educadores no processo 

de construção coletiva. Experiência, até então, inédita na área educacional do município.  

O Programa de Formação Construir o Aprender teve como objetivo oferecer formação 

continuada aos trabalhadores da educação, em busca de uma melhoria da qualidade do trabalho. 

Esse programa, que adotou como lema A participação e valorização das identidades 

profissionais, permaneceu até o fim do governo em 2012. 

É relevante analisar o Programa Construir o Aprender neste estudo na medida em que 

ele existiu desde o início do governo municipal em 2005 quando se discutia a importância de 

um programa de formação continuada que contemplasse as questões específicas do movimento 

da atual administração (AZEVEDO, 2011). Essa mobilização que envolveu poder público, 

profissionais da educação e academia contribuiu para se chegar a um consenso sobre as 

concepções de educação, escola e criança que seriam adotadas e dariam o direcionamento às 

formações a partir de então.   

Esse programa objetivou balizar as discussões sobre a construção do Referencial 

Curricular do município, iniciado em 2007 e findado em 201211, cujo título Proposta curricular 

de Várzea Paulista (SP): em busca do inédito viável, aponta a matriz teórica crítica que permeia 

o documento. Essa será a segunda política pública analisada neste trabalho.  

Isso se justifica não apenas pelo Referencial Curricular ser um desdobramento das 

formações continuadas que ocorreram e perduraram até o último ano daquela gestão, mas, 

sobretudo, pelo processo de construção coletiva do documento, notadamente referenciada em 

toda a revista Caderno Construir o Aprender12 (2011). Buscou-se aliar o fazer e o saber 

pedagógico cotidiano à academia. 

É importante ressaltar que o lema da participação e da valorização das 

identidades profissionais permeia todo o processo de construção, já que o 

intuito é que ocorra de maneira democrática. Nessa proposta os docentes 

refletem e discutem as próprias práticas, traçando, dessa forma, referenciais 

pedagógicos que não têm a pretensão de uniformizar os discursos ou os fazeres 

pedagógicos, mas delinear a função social de cada especificidade em 

consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino e a realidade 

que temos hoje em nossas escolas. (AZEVEDO, 2011, p. 62). 

Esse movimento de participação e de construção coletiva de inspiração freiriana 

assinalava quais os pressupostos educacionais daquela administração municipal. Desenhava-se 

 
11 Observe-se que, em 2009, foi findada a primeira etapa da construção do Referencial Curricular. 
12 A revista Cadernos Construir o Aprender era uma publicação periódica da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Paulista em parceria com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (Unesp) de Rio Claro. Após o fim da gestão, não houve mais nenhum volume publicado. 
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um cenário educacional vislumbrando uma perspectiva de mudança. Para tanto, seria necessário 

um plano, algo fundamentado com objetivos, metas e estratégias na construção da educação 

que se sonhava. Nasce disso a construção do Plano Municipal de Educação (PME), a terceira 

política educacional que será analisada nesta tese. 

Impulsionada pelas Conferências Nacionais e a elevação da participação promovida 

pelo Governo Federal, e, ainda, antecipando-se ao PNE, sem contudo perder de vista os 

objetivos nacionais entremeados às aspirações de educadores e a identidade municipal, em 

200913, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), em conjunto 

a outras Secretarias vizinhas14, promoveu a primeira Conferência Conjunta de Educação, 

desdobrando-se em Fóruns municipais de Educação Infantil e na primeira Conferência 

Municipal de Educação do município de Várzea Paulista, realizada em 201115. 

Tendo como princípios de elaboração a Construção Participativa, a Visão Sistêmica, a 

Governabilidade, a Flexibilidade e o Regime de Colaboração, o PME do município foi 

elaborado a partir de estudos nas escolas sobre a situação da educação na cidade, formações 

com especialistas para educadores e comunidade, seguidos de miniconferências nas regiões da 

cidade e a Conferência final que debateu e aprovou a versão final do documento (AZEVEDO, 

2011). 

Mesmo depois de uma década da finalização da primeira etapa do Referencial Curricular 

e de outro governo ter assumido o Executivo Municipal em 2013, esse documento continua 

sendo o principal direcionamento pedagógico para professores da Rede Municipal16. O PME 

criou um Fórum de acompanhamento permanente das ações previstas e foi o documento 

referência de outras duas Conferências Municipais de Educação ocorridas em 2017 e 2018.  Já 

sobre o Programa de Formação continuada “Construir o aprender”, comumente a sensação 

nostálgica de uma época em que se valorizava e fortalecia os saberes da Rede Municipal ecoa 

nos corredores das escolas.  

 
13 Cabe ressaltar que, apesar de o início concreto ter se dado em 2009, o processo de conceber um projeto de 

educação para longo prazo, sustentado em uma política pública, vinha desde 2006. Não obstante, organizar a rede 

de educação em torno de condições efetivas de participação demandou tempo, segundo Jô Azevedo, Assessora 

Técnica da Secretaria de Educação de Várzea Paulista, em conversa com o pesquisador por e-mail em 26 de julho 

de 2018. 
14 A Secretaria de Educação de Campo Limpo Paulista e Jarinú. 
15 Apesar de ser a primeira Conferência municipal, os documentos oficiais a tratam como a segunda. Isso ocorre 

por entender que a Conferência Conjunta de Educação foi a primeira. 
16 Com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017, a tendência que observo no “chão 

da escola” em que atuo é que o currículo municipal não permaneça como principal referencial curricular do 

município. Há de ressaltar-se que houve, nos últimos anos, uma alta rotatividade de professores. Por consequência, 

os novos docentes contratados não participaram da construção curricular que ocorrera durante a administração 

analisada por este estudo. 
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O entretecimento intencional de tais políticas públicas educacionais (2005-2012), que 

tinham como um dos objetivos17 formar cidadãos para construírem coletivamente as propostas 

educacionais do município para o presente e para o futuro e que, juntas, perduraram os oito 

anos do governo municipal, proporcionou uma visão abrangente daquele processo de gestão 

ocorrido entre os anos de 2005 e 2012. Além disso, revelou uma experiência de governo da 

gestão da educação que confrontou aspirações, constituídas hegemonicamente, sobre 

democracia, e rompeu com uma concepção de Estado (ainda que no âmbito local/municipal) 

patrimonialista e clientelista que imperava até então.   

Têm-se então dois objetivos específicos: apresentar os princípios que alicerçaram a 

construção das políticas públicas - democratização do acesso e permanência, qualidade social 

da educação e gestão democrática com participação popular - bem como a própria construção 

de tais políticas e de seus principais elementos, tendo como foco analítico a democracia 

colocada em ação.  

 A opção pelo campo da pesquisa ocorreu pelo caráter participativo elevado, como 

prioridade e elemento definidor de políticas públicas, que está referenciado em documentos 

oficiais18, ainda que este autor não se furte a declarar que viveu intensamente o processo 

escolhido para análise e que ainda faz parte do sistema municipal de educação em foco. 

Como sujeito empírico19, concreto, formado nas relações que estabeleceu com a 

administração municipal de Várzea Paulista, não se buscou, em vão, separar-se do objeto a ser 

analisado, ainda que tal paradigma se constitua como dominante nos nichos acadêmicos.  

Crenças, valores, trajetórias, não estão antes nem depois das considerações que serão 

tecidas nos escritos que seguem, mas, sim, entremeadas ao longo da pesquisa com 

posicionamentos e a devida fundamentação. Há, aqui, como bem aponta Santos (2011) em 

contraposição ao paradigma científico dominante, a emergência de outro, compreendido como 

um paradigma prudente para uma vida decente20, que assume o caráter autobiográfico do 

conhecimento, compreensivo e íntimo, que não separe - e antes una - pessoalmente a pesquisa 

ao pesquisador.  

Esse conhecimento autobiográfico fora construído por um cidadão jundiaiense que vive 

nessa cidade industrializada, com uma economia pujante e que remonta sua história com 

orgulho de sua identidade aos imigrantes europeus, mas trabalha, no antigo bairro de periferia 

 
17  Os objetivos das políticas analisadas serão apresentados e discutidos no capítulo referente. 
18 No sexto capítulo, serão apresentados os documentos oficiais e decretos que elevam a participação. 
19 Expressão de Santos (2011). 
20 A análise da crise do modelo de racionalidade científica, conhecida como paradigma dominante, bem como a 

proposição de outro, podem ser encontradas em Santos (2011). 
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do município de Jundiaí, que se tornou a cidade de Várzea Paulista em 1965.  Mais de meio 

século depois de sua emancipação política, a cidade de periferia, localizada a 50 km da capital 

do Estado de São Paulo, permanece com estreita dependência cultural e econômica da matriz 

urbana, ainda que a administração municipal (2005-2012) tenha envidado esforços para 

constituir e fortalecer uma identidade cultural que elevasse a autoestima dos cidadãos varzinos.   

Para além das particularidades econômicas, geográficas e culturais que serão 

aprofundadas mais à frente, a opção política do eleitorado varzino que, em 2004, elegeu com 

ampla maioria dos votos válidos o primeiro prefeito de esquerda região, tendo como uma de 

suas bandeiras elevar a  participação popular, caracterizam esse campo de pesquisa como um 

experiência singular que se buscou credibilizar e, quiçá, em tempos tão obscurantistas, difundi-

la por meio desta Tese para tantos espaços necessários ao fortalecimento da democracia. 

Sublinha-se que, na época, este pesquisador pouco conhecia o projeto participacionista 

da administração “Construindo uma vida melhor”, mesmo assim pulsava, em seu peito, desejos 

que o faziam acreditar que a mudança era possível diante do cenário que se apresentava. 

Certamente isso se deu por correr em suas veias aspirações sociais democráticas. 

Mesmo em um município de periferia com graves problemas sociais e econômicos, 

construir projetos políticos com ideias e práticas que convidavam a ter esperança e perspectivas 

de fazer ascender localmente uma cidadania sustentada na participação ativa daqueles que 

pouco participavam, que quase nunca ocupavam espaços de decisões políticas, ganharam a 

empatia deste pesquisador.   

No caso de Várzea Paulista e toda a identidade caricaturizada e subalterna atribuída ao 

município21, governada por um Partido que tem sua identidade atrelada às minorias, a esperança 

caminhou sempre lado a lado com o medo da produção da não-existência22, do inferior, do 

invisível diante da monocultura racional que outorga e espraia para todos os contextos uma 

compreensão universal e inequívoca sobre como e quem deve decidir os rumos da sociedade. 

Sobre qual conhecimento é verdadeiro e qual não é. 

Em um momento que economistas neoliberais tomam conta das diretrizes oficiais da 

educação nacional, buscando planificá-la, medi-la, estabelecer um custo x benefício 

aprisionando a qualidade da educação aos moldes do capitalismo global, Várzea Paulista (2005-

2012) confiou a educadores do município e acadêmicos especialistas a gestão da pasta, ficando 

 
21 Discorrer-se-á sobre isso no capítulo seguinte. 
22 Ver Santos (2010). 
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conhecida nos corredores das escolas como a “república de professores23”. Essa denominação 

enchia de orgulho o autor desta pesquisa, então professor, impulsionando-o a desejar o 

impossível e a romper com a ideia de um futuro como repetição do presente.  Essa experiência 

abasteceu o utopista contumaz que o constituiu desde a mais tenra idade, e que, hoje, pavimenta 

os caminhos desta pesquisa. 

Ao assumir tal posicionamento na introdução deste trabalho, pretende-se localizar o 

leitor sobre a relação com o objeto investigado, ponderando que se busca a distância necessária 

para estranhar o conhecido e conhecer aquilo que parecia ser familiar, produzindo, dessa 

maneira, um conhecimento que pretende ser crítico e rigoroso.  

Credibilizar as políticas públicas educacionais geridas por um governo popular 

composto quase na sua totalidade por professores em um município de periferia do interior do 

Estado de São Paulo, que concebeu seu trabalho administrativo/pedagógico sustentado nos 

princípios da democratização do acesso e da permanência, gestão democrática e qualidade 

social da educação, é o mote deste trabalho, que exige como um de seus passos a 

contextualização do campo desta pesquisa diante das especificidades apontadas24. 

Como mais um passo fundamental para trilhar o caminho em direção ao objetivo da 

pesquisa e visando construir um conhecimento a partir do que já foi pesquisado, foi necessária 

uma incursão científica sobre o tema em questão, bem como a elaboração de um resumo crítico, 

de forma a apresentar os critérios e as justificativas de inclusão e exclusão de materiais 

encontrados. Inicialmente, foi realizado um recorte temporal considerando as obras publicadas 

entre 2004 e 2018, tendo em vista que, a partir dos anos 2000, houve um crescimento 

substancial do Partido dos Trabalhadores à frente das prefeituras no cenário nacional25. Como 

serão analisadas as políticas públicas adotadas por um governo municipal eleito sob a bandeira 

partidária do PT e compreendendo que espectros partidários distintos no Executivo de governos 

suscitam pesquisadores a se debruçarem sobre as políticas públicas adotadas, serão 

considerados trabalhos acadêmicos em periódicos revisados por pares, teses e dissertações 

publicadas a partir do ano de 2004, disponíveis em arquivos digitais por meio de descritores 

 
23 Além do ex-prefeito, primeira-dama e o Secretário de Educação, outros Secretários de pasta eram docentes do 

Ensino Superior.  
24 A questão será aprofundada no capítulo em sequência. 
25 Nas eleições municipais do ano de 2000, 187 cidades elegeram governos petistas, dentre elas: 127 cidades com 

até 50 mil habitantes; 14 cidades com população acima de 50 mil; 17 cidades acima de 100 mil habitantes; e 29 

cidades com mais de 200 mil habitantes. Em 2004, já em curso o 1° mandato do Presidente Lula, o Partido dos 

Trabalhadores elegeu seus candidatos em 411 prefeituras, entre elas, o município de Várzea Paulista que elegeu o 

primeiro prefeito petista da região, o professor Eduardo Tadeu Pereira, ficando à frente do governo por dois 

mandatos consecutivos. 



30 
 

 
 

inseridos no Portal de Periódicos, no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além do portal de revistas científicas 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

 Outras bibliotecas digitais foram consultadas, como a biblioteca da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade de Brasília (UnB) e da PUC-

SP, não estando disponíveis alguns links do Catálogo de Teses e Dissertações da Capes no ato 

da consulta. 

Em princípio, o descritor utilizado para a pesquisa foi “gestão da educação”, no Portal 

de Periódicos da Capes entre janeiro e julho de 2018. Localizaram-se 184 artigos revisados por 

pares na área de Ciências Humanas, sendo 72 na área de Educação.  Destes, após leitura do 

título e resumo, foram selecionados 15 que versam sobre a gestão da educação de dimensão 

macroestrutural, a saber: sistemas de ensino com foco na educação básica pública, objeto desta 

pesquisa. Ao ler as obras, foram selecionados nove artigos, dos quais seis têm como objeto de 

estudo o projeto político ideológico de descentralização/municipalização do ensino em curso 

no país desde a década de1990, bem como seus efeitos para a educação. 

 Um artigo intitulado Contratos, convênios e parcerias na gestão da educação em 

municípios de regiões metropolitanas: tensões e desafios (MARTINS; PIMENTA; LOPES, 

2013) analisa a capacidade institucional de dez municípios paulistas na gestão da Educação 

Básica e examina os contratos e os convênios entre o público e o privado.  

 Dois outros artigos, Gestão elementos de uma realidade vivenciada (MUCCILO; 

BALZAN, 2008) e Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e perspectivas 

(DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007), abordam as concepções de gestão da educação, 

diante do cenário político e pedagógico que estão inseridas. 

 Sobre a descentralização com o descritor “sistemas de ensino”, foram encontradas as 

teses Políticas Públicas e descentralização: o impacto da municipalização na prática docente 

(NUNES, 2010) e A ética freireana como horizonte para a gestão de sistemas municipais de 

ensino: implicações e desafios da prática (MAROCHI, 2011). De acordo com o estudo, o 

processo de municipalização iniciado na década de 1990 provocou lobby de mercados 

educacionais e a determinação de currículos nos dois municípios pesquisados: Francisco 

Morato e São Bernardo do Campo. Já o segundo buscou identificar/analisar os entraves e as 

perspectivas para a aplicação dos princípios da administração pública na gestão de 

redes/sistemas de ensino municipais a partir do horizonte posto pela ética freireana e mapear 

como gestores de redes/sistemas de ensino municipais públicos visualizam as 
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possibilidades/exigências de aplicação dos princípios da administração pública, contribuindo 

para a construção de uma educação com qualidade social. 

 Posteriormente, foi inserido o descritor “políticas educacionais democráticas”. Foram 

encontrados 174 artigos, dos quais 100 foram revisados por pares. Ao realizar a leitura dos 

títulos dos textos, foram excluídos os que abordam as práticas democráticas que ocorrem no 

interior da escola, como, por exemplo, experiências com Conselhos de Escola e práticas de 

Diretores escolares, pois tais estudos não enfocam as experiências de gestão das administrações 

municipais. Nesse ínterim, realizou-se uma combinação com os termos “experiências 

democráticas” e “políticas públicas educacionais”. Dessa forma, foram encontrados três artigos 

que versam sobre democracia e participação, mas que não analisam a educação formal, e duas 

dissertações de Mestrado, que não contemplam os critérios de inclusão (uma delas analisa a 

prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos e a outra não estava disponível por meio 

digital). 

 Em três trabalhos selecionados a partir dos descritores “experiências democráticas” e 

“políticas públicas educacionais” (CARVALHO, E. J. G., 2009; MARQUES, L. R., 2006; 

SANTOS; PAZ, 2012), observou-se, novamente, temas que abordaram a 

descentralização/municipalização do ensino como tema que navega entre estudos que a 

compreendem a partir da Reforma do Estado impulsionada pela reestruturação do capitalismo 

globalizado, tendo como referência os padrões de qualidade e o gerenciamento oriundos do 

mercado, ou como uma possibilidade de ampliação da democracia a partir da autonomia local.  

A esse respeito, Carvalho, E. J. G. (2009) alerta que 

[...] no atual estágio do capitalismo, essa racionalidade, empenhada em 

ampliar democraticamente a participação dos atores locais no processo 

educacional,  encontra-se muito mais  relacionada à sua responsabilização 

pela manutenção dos sistemas de ensino, em termos de financiamento 

(complementação orçamentária e mobilização de recursos adicionais). 

(CARVALHO, E. J. G., 2009, p. 1158). 

Sob a bandeira da democratização e da autonomia conferida aos municípios, 

impulsionada com a criação do Fundef – Lei No 9.424, de 24 de dezembro de 1996 

(BRASIL,1996b) e Decreto No 2.264, de 27 de junho de 1997 (BRASIL,1997) –, substituído, 

em 2007, pelo Fundeb, colocava-se aos dirigentes municipais a incumbência de gerir as 

primeiras séries do Ensino Fundamental.  

Pinheiro e Adrião (2009), Adrião et al. (2009, 2012) e Cária (2012)  advertem que a 

municipalização fomentou o mercado educacional, tendo em vista que muitos dirigentes 

municipais recorreram a parcerias com instituições privadas, a fim de dividir as 
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responsabilidades  e atender à demanda educacional que se impunha. Abriu-se caminho para 

que o mercado gerisse as Secretarias de Educação, de modo a determinar os currículos, a 

formação de professores e os materiais didáticos, o que impactou na prática docente (NUNES, 

2010). Além disso, comprometeu-se a autonomia docente, concorrendo para sua desvalorização 

profissional (MARCONDES; MORAES, 2013; CÁRIA, 2012). Cabe ressaltar que o mercado 

se funda na propriedade e no interesse privados tendo como objetivo central o lucro; portanto, 

sustentado na relação custo x benefício, pode relegar a qualidade educacional daqueles que se 

submetem aos seus ditames. Dessa maneira, distancia-se de uma educação de interesse público. 

Contudo, apesar de reconhecer que o processo de municipalização está incrustado de 

uma racionalidade econômica de vertente neoliberal, Souza e Faria (2004) apontam que a 

descentralização pode ser uma estratégia potencialmente capaz de facilitar o exercício da 

experiência democrática. Para tanto, observa-se a importância do financiamento da educação, 

considerando as desigualdades econômicas e a heterogeneidade cultural local e, ainda, a gestão 

da educação.  

Nessa esteira, Melo, Fernandes e Oliveira (2017) afirmam que o processo de 

municipalização calcado na autonomia, na democracia e na descentralização trouxe 

possibilidades de os municípios instituírem suas próprias políticas educacionais, o que pode ser 

interessante em direção a uma educação pública de qualidade, o que foi corroborado por 

Tavares (2009) em uma pesquisa em nível de doutoramento realizada no município de Santos. 

O estudo situa o contexto da descentralização e suas potencialidades na partilha do poder, a 

partir do local e da participação, tendo o município envidado, no contexto analisado, esforços 

no cumprimento das demandas locais. 

Outra combinação foi feita com os termos “políticas educacionais” e “Partido dos 

Trabalhadores” ou “PT”. Observa-se que, apesar de não estudar as políticas educacionais do 

PT, os princípios educacionais - democratização do acesso e da permanência, gestão 

democrática e qualidade social da educação, adotados pela administração varzina, foram 

estabelecidos por esse Partido ainda na década de 1980. Com esses descritores, foram 

localizados um artigo, uma dissertação de Mestrado e duas teses de Doutorado26 que dialogam 

com os propósitos deste estudo27. 

Em artigo publicado A política educacional do PT na Prefeitura Municipal de São 

Paulo (1989-1992): formulação e institucionalização”, Paludeto e Torres (2014) buscaram 

 
26 Localizou-se uma Tese sobre Educação e Participação Popular no governo PT, datada de 2002.  
27 Foram encontrados três artigos que discutem a concepção de educação do PT; no entanto, diante do critério de 

exclusão – tempo – definido para esta pesquisa, os textos não foram contemplados.  
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compreender como as formulações educacionais do PT consubstanciaram-se em política 

educacional durante a experiência na Prefeitura Municipal de São Paulo no período de 1989-

1992. 

Na dissertação intitulada Do palanque à lei: legislação para a educação básica no 

governo Lula, defendida em 2009, a autora analisou, no campo da legislação proposta para a 

Educação Básica, as mediações e as contradições que marcaram as diretrizes programáticas do 

governo Lula, no Congresso Nacional, durante seu primeiro mandato (POMPEU, 2009). A 

pesquisa concluiu que, apesar de ter havido uma indesejável adaptação ao modelo político 

tradicional e hegemônico, algumas vezes com alianças partidárias com ideologias antagônicas, 

isso não impediu a efetivação, ainda que parcial, do projeto político do PT à frente do Executivo 

Federal. 

 Na tese de Gouveia (2008), compara-se uma administração de esquerda e de direita a 

partir de três categorias: acesso, gestão e financiamento nas cidades de Londrina e Curitiba. Em 

outra (GUIMARÃES, 2010), são analisadas as políticas públicas de educação na administração 

petista no município de São Sebastião da Boa Vista, no Estado do Pará. Nessa tese, defendida 

em 2010 no Programa de Pós-Graduação em Currículo da PUC-SP, são retratadas as 

dificuldades de romper com o patrimonialismo e ampliar a democracia, não obstante ter obtido 

êxito nesse último aspecto, o que se coaduna com o presente trabalho de pesquisa. 

Cabe observar, no entanto, que o trabalho aqui proposto “finca os pés” em uma 

concepção de democracia que vai além do voto a cada quatro anos e da participação pro-forma 

dos cidadãos, como normalmente ocorre na concepção de democracia representativa, 

hegemônica no século XX. O alinhamento teórico ancora-se nas reflexões sobre democracia, 

proposta por Santos (2002, 2011, 2016), e nas três dimensões do conceito de justiça curricular 

(a do conhecimento, a do cuidado e a da convivência), proposta por Ponce (2016, 2018). Desse 

modo, as análises das políticas educacionais e de seus desdobramentos dar-se-ão nessa direção.   

Por fim, obteve-se acesso, por meio do repositório28 do GEPEJUC/CNPq, a tese de 

Doutorado de Vaccari (2011), Os casos de Araraquara e São Carlos-SP (2001- 2008): um 

modo petista de governar a educação?. Nesse estudo, a pesquisadora objetivou verificar se 

existe um modo petista de governar a educação, tendo como referência as diretrizes nacionais 

do partido e os programas e as ações implementados nessas duas cidades mencionadas do 

interior do Estado de São Paulo. 

 
28 O repositório do GEPEJUC é um acervo de teses e artigos que versa sobre as políticas educacionais e suas 

intersecções com a justiça social. 
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A leitura dessa pesquisa levou a uma dissertação de Mestrado defendida por Lima, T. 

P. P. (2004), A concepção de educação do Partido dos Trabalhadores (PT): marcos 

institucionais e registros documentais. Essa pesquisa apresenta uma análise dos documentos 

que constituíram a concepção de educação defendida pelo PT até o final da década de 1990, 

momento que o Partido modificou seu discurso, abrangendo não o trabalhador em suas 

propostas, mas o cidadão brasileiro, o que causou impacto nas propostas da área educativa. 

Evidencia-se, nesse trabalho29, a definição pelo PT das diretrizes, democratização do acesso e 

da permanência, gestão democrática com participação popular e qualidade social da 

educação, que também foram princípios da gestão educacional em Várzea Paulista para a 

formulação e a implementação das políticas públicas educacionais (AZEVEDO, 2011). 

Esse levantamento bibliográfico demonstrou um significativo debate acerca da gestão 

da educação e das políticas públicas implementadas, bem como suas consequências diante da 

conjuntura política de que fazem parte.  

Corroborados pelos estudos indicados, pode-se dizer que o contexto social, político, 

econômico e histórico estabelece os limites e, também, as possibilidades de qualquer projeto de 

gestão de sistemas de ensino. Analisar experiências locais com rigor acadêmico e criticidade 

fundamentada pode revelar e expandir, portanto, a diversidade das práticas sociais obscurecidas 

pelas forças hegemônicas, credibilizando-as na disputa do poder político com outras 

experiências sociais.   

Uma das teses defendidas por Santos (2002) para o fortalecimento da democracia é 

justamente a articulação contra-hegemônica entre o local e o global, em que a participação e a 

democracia distante de ter um formato universalmente aceito seja adquirida experimentalmente 

nas práticas sociais. Torna-se premente credibilizar a experiência de governo da gestão da 

educação do município de Várzea Paulista, a partir da análise das políticas públicas 

educacionais locais, desvendando as aproximações e os distanciamentos das propostas: de uma 

democracia de alta intensidade e da justiça curricular.  

Por mais que a política econômica neoliberal determine qual jogo deve ser jogado 

(citam-se as avaliações externas no âmbito da educação), é possível recriar as regras para 

atender à maioria da população e, quiçá, inventar outro jogo; desta vez, verdadeiramente 

democrático. Gestões democráticas no interior de escolas com sistemas de ensino autoritários, 

descentralização que, como contraponto, apontaram para possibilidades de constituir sistemas 

 
29 Tanto a dissertação de Lima, T. P. P. (2004) como a tese de Vaccari (2011) não foram encontradas com os 

descritores e as combinações utilizadas no Banco de Teses e Dissertações da Capes.  
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mais democráticos, gestões de governos populares que mesmo pressionados pelo capital 

estrangeiro e o risco premente de estrangulamento do Estado, distribuíram renda, dignidade, 

autonomia e fomentaram a participação popular, são indicações da revisão de literatura  sob os 

mais diversos campos sociais onde emergiram experiências de conhecimento, de 

reconhecimento e de democracia, e que apontam brechas para proposições educacionais contra-

hegemônicas. 

O caminho percorrido por esta pesquisa teve como horizonte as elucubrações 

epistemológicas de Santos (2010, 2011). O autor em contraposição à legitimidade hegemônica 

adquirida pelo conhecimento produzido pela ciência moderna, apresenta os prolegômenos de 

outro paradigma, cunhado por ele como razão cosmopolita30, que toma forma prática e 

exequível por meio da sociologia das ausências, da sociologia das emergências e do trabalho 

de tradução. 

A sociologia das ausências é a postura epistemológica que visa tornar presentes e 

credíveis experiências sociais tornadas ausentes, invisibilizadas pelo conhecimento 

hegemônico sustentado nas formas de dominação capitalista, colonialista e do patriarcado. Ao 

tornar presente experiências invisibilizadas, a sociologia das ausências amplia o campo de 

experiências credíveis que possam ser alternativas e disputar o poder político com outras 

experiências sociais.  

Por consequência, ao ampliar o presente, juntando ao real existente o que dele foi 

subtraído, aumentará o número de experiências disponíveis, objetos de estudo que não estão 

localizados no centro geográfico, político, epistêmico, mas que, no caso desta pesquisa, 

almejam acenar como alternativas à gestão de sistemas de ensino que vislumbram relações de 

autoridade partilhada com educadores, estudantes e comunidade.  

Para além de transformar ausência em presença, Santos (2010) propõe que tais 

experiências sejam analisadas e pensadas como uma tendência ou possibilidade futura que se 

constroem no presente por meio de pistas, sinais; enfim, que são visibilizados e credibilizados.  

O autor considera que há a necessidade de contrair-se o futuro, distanciando-o de um 

tempo vazio e linear criado pela ciência moderna, e substituí-lo por um futuro de possibilidades 

reais e concretas, que emergem das experiências sociais credíveis. Santos (2010) denomina esse 

procedimento de sociologia das emergências. 

Se, na sociologia das ausências, há a ampliação do presente, na sociologia das 

emergências há uma contração do futuro. A primeira move-se no campo das experiências 

 
30  Conceito de Santos (2010, 2011), o qual será abordado no capítulo metodológico. 
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sociais tornadas presentes, já a segunda move-se no campo das expectativas sociais, que têm 

como objetivo conhecer as condições de possibilidade da esperança e definir princípios de ação 

que promovam a realização dessas condições.  

Buscou-se, nesse caminho, um exercício constante de desglobalizar o local (SANTOS, 

2018b), atendo-se naquilo que está além de uma de democracia sustentada nos cânones da 

ciência moderna, pronta para ser universalizada.  Tal exercício epistemológico não fora feito 

para retirar disso uma experiência genuína, mas, sim, para que em estudos posteriores possam 

articular os saberes dessa experiência de governo da gestão da educação credibilizada por esta 

pesquisa, a tantas outras, criando inteligibilidade, coerência e articulação em um mundo 

enriquecido por tal diversidade de experiências democráticas em educação.  

Este trabalho intelectual e político é denominado por Santos (2010) como tradução e, 

em conjunto à sociologia das ausências e à sociologia das emergências, sedimenta a proposição 

epistemológica de Santos (2010, 2011) conceituada como razão cosmopolita. Esse horizonte 

epistemológico enlaçou-se a abordagem qualitativa, no intuito de retratar descritivamente a 

perspectiva dos participantes da investigação. Sobre isso, Chizzotti (2014) considera:  

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível. Após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 

zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 

significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 

2014, p. 28). 

Para tanto, lançou-se mão da entrevista como técnica de coleta de dados, a fim de buscar 

elementos que alicerçassem o pesquisador na interpretação da realidade vivida pelos sujeitos 

daquele momento; nesse caso, o grupo gestor31 da Secretaria de Educação (2005-2012) e os 

profissionais da educação.  

Consideraram-se leis e decretos municipais, diretrizes encaminhadas às escolas e os 

números da revista científica Cadernos Construir o Aprender, publicados à época, como dados 

complementares aos obtidos na entrevista. A seleção de tais documentos teve como critério 

aqueles que versavam sobre a democratização do acesso e da permanência, gestão democrática 

e qualidade social da educação. Como explanado anteriormente, esses foram princípios 

educacionais estabelecidos pela administração municipal, carregando em toda sua historicidade 

 
31 Definição extraída do documento Diretrizes Gerais para o Trabalho Pedagógico. Os profissionais que incluem 

o grupo gestor são o Secretário de Educação, supervisores, diretores, coordenadores e afins, todos lotados na 

Secretaria de Educação do Município. 
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um diálogo permanente com uma concepção de democracia que transcenda 

procedimentalismos periódicos de cunho liberal. Fontes secundárias como livros e trabalhos 

científicos também foram considerados e confrontados com os demais dados coletados. Essa 

etapa do trabalho apresenta-se como mais um passo dado em direção ao propósito da pesquisa.  

 A fim de descrever e interpretar os dados obtidos nas entrevistas e nos documentos 

selecionados, empreendeu-se um estudo minucioso sobre o conteúdo do material, em busca de 

conteúdo latente do objeto investigado, para além de mensagens manifestas. Para tanto, 

utilizou-se da metodologia de análise de conteúdo e da categorização temática proposta por 

Bardin (2016). 

 O material foi interpretado a partir da compreensão epistemológica e política de Santos 

(2002, 2007, 2011, 2016) sobre democracia, e as dimensões da justiça curricular 

(conhecimento, cuidado e convivência) proposta por Ponce (2016, 2018), que serão 

apresentadas e discutidas nos capítulos posteriores. 

Diante das considerações de André (2013), a qual afirma que nem sempre é preciso 

tipificar a pesquisa em uma classe, sendo o que estabelece o rigor de um trabalho científico é a 

descrição clara do caminho percorrido para atingir os objetivos, bem como as devidas 

justificativas de cada opção, objetivou-se enquadrar este estudo em uma abordagem qualitativa 

enlaçada às reflexões epistemológicas de Santos (2010, 2011), de forma a descrever os passos 

dados e oportunizar ao leitor julgar as atitudes e os pontos de vista do pesquisador, o que será 

pormenorizadamente explicado no segundo capítulo desta pesquisa.  

Nesse momento inicial, buscou-se ainda apresentar o campo em que se realizou a 

pesquisa para além dos aspectos geográficos, econômicos e históricos da cidade, dando 

destaque à relação colonialista estabelecida entre Jundiaí – tida como a matriz urbana e 

civilizada - e Várzea Paulista - a periferia e a identidade negativa caricaturizada- aspectos que 

pairavam sobre o contexto e que contribuíam para a baixa autoestima dos cidadãos varzinos.  

Diante do objetivo de tornar presente uma experiência de gestão da educação tornada 

ausente, não se poderia passar à margem de tal relação colonialista constituída entre os 

municípios, tampouco poderia deixar de apontar que a gestão analisada buscou contribuir, por 

meio da educação, na construção de uma identidade positiva do município em questão.  

Enlaçado ao olhar do pesquisador, que se coloca como fruto desse processo colonizador, 

tem-se como sustentação uma racionalidade que reconhece e torna visíveis diferentes saberes e 

práticas sociais para além daquelas chanceladas pela racionalidade hegemônica no ocidente. 

Uma racionalidade que escave no local, onde há a produção incessante do invisível, do inferior, 
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do subalterno (SANTOS, 2010), conhecimentos e experiências sociais que possam ser 

credíveis. É por esse paradigma epistemológico que se discorre o capítulo metodológico da 

pesquisa, definido como o segundo capítulo, intitulado O caminho percorrido: Várzea Paulista, 

a cidade das orquídeas 

 Esta tese, além da apresentação, do capítulo da Introdução e do segundo capítulo já 

referido, encontra-se dividida em outros seis capítulos, sendo o último as considerações finais 

da pesquisa. O terceiro capítulo, sob o título A democracia como pilar na reinvenção da 

emancipação social, apresenta o decurso teórico constituído para a hegemonização da 

democracia representativa, bem como a marginalização de outras correntes democráticas. 

Como contraponto, discute-se, sob a égide das considerações que Boaventura de Sousa Santos 

tece sobre as dimensões políticas e epistemológicas da democracia, possibilidades de se 

reinventar a própria democracia nos espaços-tempo32 em que há relações desiguais de poder. 

Ao democratizarem-se as relações sociais, caminha-se para a reinvenção da emancipação 

social. Desse modo, a educação escolar é fundamental como principal instituição de formação 

humana garantida pelo Estado. É por meio das políticas públicas, da escola, das práticas veladas 

e desveladas de seus sujeitos, das ênfases e das omissões, dos currículos e da forma como são 

concebidos e implementados que a arquitetura pedagógica vai se emoldurando e formando 

alunos, professores, trabalhadores da educação e a comunidade de seu entorno. A 

democratização desse espaço e a constituição de rebeldias competentes33, que lutem para a 

democratização de outros espaços não estatais, são condições fundamentais para promover a 

democracia na sociedade para além do sistema político formal. 

 Por isso, no quarto capítulo, intitulado Justiça curricular: um caminho contra-

hegemônico na proposição de políticas educacionais curriculares, discorre-se sobre o conceito 

de justiça curricular em suas três dimensões: conhecimento, cuidado e convivência, proposta 

por Ponce (2016, 2018), entendido como um caminho contra-hegemônico para compreender e 

construir políticas curriculares que elevem os saberes sobre o mundo além de seu caráter técnico 

e da racionalidade científica, os direitos para além dos individuais e sob a perspectiva daqueles 

que não tiveram seus direitos garantidos pelo Estado, e a democracia para os espaços em que a 

justiça e a própria democracia são negadas e/ou reconceptualizadas pela ordem econômica 

vigente. A justiça curricular tem como fim a busca por justiça social, tendo na educação escolar 

um meio privilegiado para tal intento. 

 
32 No capítulo 3, serão feitos os devidos esclarecimentos a respeito. 
33 Ver Santos (2016). 
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 Explanada as referências teóricas da pesquisa, no quinto capítulo - Os princípios para 

uma educação pública de qualidade social -, serão apresentados os avanços obtidos no cenário 

educacional brasileiro nas últimas décadas atinentes aos princípios igualdade de condições de 

acesso e de permanência na escola, gestão democrática do ensino público e garantia de padrão 

de qualidade, presentes na Constituição Federal (1988) e que receberam, do PT, ainda na 

década de 1980, um incremento democrático. Ao fazê-lo, evidenciar-se-á que a educação 

concentra um conflituoso campo de lutas para um projeto de sociedade em disputa.  

Essa discussão proposta é tessitura fundamental, pois, ao levar a ancoragem ideológica 

dos princípios de democratização do acesso e da permanência, gestão democrática e qualidade 

social da educação, estabelecidos pelo PT em âmbito nacional e que foram princípios na 

concepção e na implementação de políticas educacionais no município de Várzea Paulista, 

permitirá, em âmbito teórico, aproximar ou não da hipótese deste trabalho. Tem-se, então, uma 

questão que subjaz o processo de análise das políticas educacionais: Os princípios estabelecidos 

pela gestão 2005-2012 dialogaram com a democracia de alta intensidade e a justiça curricular?   

 No sexto capítulo, sob o título As políticas públicas educacionais do município de 

Várzea Paulista (2005-2012), será apresentado o processo de construção das políticas públicas 

educacionais Programa de Formação “Construir o Aprender”, a construção do Referencial 

Curricular e o Plano Municipal de Educação, selecionadas para análise neste trabalho.  

 Este texto aponta o processo de construção das políticas educacionais e no percurso 

destaca os principais elementos das políticas implementadas, entrelaçando processo e produto 

ao longo dos escritos a partir de documentos oficiais produzidos pelo governo à época, além de 

fontes secundárias. Observar-se-á que o sexto capítulo é um trabalho de pavimentação do 

caminho para a credibilização das práticas sociais que ganharão consistência empírica a partir 

dos relatos dos sujeitos que foram os ideólogos daquela gestão, e, também daqueles que 

participaram ativamente na construção das políticas analisadas e foram impactados por elas, os 

professores, labor que será realizado no capítulo em sequência. 

 Dessa maneira, o sétimo capítulo, Análise dos dados coletados, apresenta a análise e a 

discussão das entrevistas de gestores e professores, tendo como recorte analítico o processo de 

democratização levado a cabo por aquela gestão, as possíveis aproximações com a democracia 

de alta intensidade, bem como com as dimensões da justiça curricular.  

 A organização e a estrutura desse capítulo ocorreram por meio da categorização 

temática, proposta por Bardin (2016); assim, agruparam-se os dados coletados de acordo com 

o significado manifesto e latente observados, constituindo as seguintes categorias iniciais: “Os 
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primeiros passos dos sujeitos para a constituição de rebeldias competentes e “A arquitetura 

democrática em Várzea Paulista: o início da construção do fazer ‘com o outro’ e o ofuscamento 

do fazer ‘para o outro’”.  

 Nesse primeiro momento, as categorias apresentam as propostas iniciais, os entraves, as 

dificuldades e o processo de construção de um novo Estado alicerçado na democracia 

participativa, sob a perspectiva dos gestores e dos professores, entremeando-as aos documentos 

oficiais e fontes secundárias.  

 Adentrando as políticas públicas educacionais selecionadas, constituiu-se a categoria 

“O cariz democrático das políticas públicas educacionais” e as subcategorias decorrentes de 

cada objeto de análise, sendo: As formações continuadas do Programa “Construir o Aprender” 

como ponto chave na participação; Os acenos à democracia na construção do Referencial 

Curricular; A construção do PME como epicentro democrático. 

 Em todas as políticas analisadas, observar-se-á um sinuoso processo de democratização 

das relações entre poder público e sociedade civil que buscou romper com o patrimonialismo e 

o clientelismo, vigentes até então, e democratizar os conhecimentos e os saberes a partir de 

relações mais horizontais entre Secretaria de Educação e educadores. Um processo que elevou 

as aspirações inclusivas da democracia participativa e se espraiou para além dos espaços 

formais de deliberação democrática. Ainda que, nesse processo de construção e de 

implementação de políticas públicas educacionais algumas demandas e tantos silêncios não 

tenham sido provocados, a gestão analisada radicalizou as possibilidades democráticas que se 

apresentavam no momento, diante daquele contexto histórico, social, geográfico e da 

conjuntura política.   

 Dessa forma, aflorou mais uma categoria que caminhou na direção da credibilização da 

gestão analisada “A democracia possível para a sociedade desejável”, subdividida em: a prática 

cotidiana dos princípios democratização do acesso e permanência; qualidade social da educação 

e gestão democrática com participação popular; e a ousadia tímida e emblemática da atuação 

dos Conselhos Municipais de Educação.  

 No decorrer dessa categoria, buscou-se apontar os feitos e não-feitos, os avanços e as 

possibilidades, as lacunas e os sinais para aprendizagens positivas que podem ser articuladas a 

outras experiências democráticas de gestão, a fim de constituírem inteligibilidade recíproca e 

fortalecerem a democracia semeada no “chão” das escolas e em políticas públicas educacionais. 

Na esteira das reflexões de Santos (2018b), credibilizar uma experiência de gestão educacional 

requer o apontamento de tais questões, ao passo de buscar superá-las com vista a uma 
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democracia que estreite as relações entre poder público e sociedade civil e espraie a luta contra 

o poder desigual para tantos outros espaços, em um processo de democratização sem fim cada 

vez mais intenso.   

 Por fim, a última categoria estabelecida foi intitulada “Uma experiência democrática 

como legado imaterial” e desdobrou-se em “A definição da experiência de gestão educacional 

nas falas dos sujeitos da pesquisa” e “Subjetividades rebeldes, competentes e democráticas 

como um possível legado”. Buscou-se, aqui, apontar, por meio das mensagens manifestas e 

latentes dos participantes da pesquisa, as evidências de uma experiência de gestão democrática 

compreendidas como um legado imaterial ainda não experienciado no município. Legado que 

elevou a democracia como um valor na educação escolar e para além desta, e acenou para um 

processo de constituição de rebeldes inconformistas e competentes, tão necessários à 

reinvenção da democracia e de outra sociedade. Em tom conclusivo, a categoria aponta o legado 

imaterial como mais um elemento na credibilização da experiência de gestão analisada e 

ressalta a sua audácia transgressiva em vislumbrar e colocar em ação outra democracia possível. 

 A última parte deste trabalho, o oitavo capítulo, dedica-se ao arremate das análises 

apresentadas no capítulo anterior entretecidas à esperança construída no inconformismo e nas 

práticas sociais experienciadas pelo pesquisador, bem como um pouco das crenças, das 

emoções e do horizonte utópico sempre vislumbrado. Articulado ao referencial teórico 

utilizado, buscou-se construir um conhecimento prudente para uma vida decente, como ensina 

Santos (2011).  

 Ao credibilizar a experiência de gestão analisada, abre-se uma “fenda” nas práticas 

sociais hegemônicas de gerir a educação e coloca-as sob desconfiança, ao passo de anunciar 

práticas alternativas que, por sua vez, são a esperança de um horizonte que não seja mera 

repetição do presente. Tais práticas articuladas a tantas outras contra-hegemônicas ampliam o 

presente com experiências sociais alternativas e iluminam o futuro com sinais reais e exequíveis 

a partir de experiências de gestão da educação, como tratadas nesta pesquisa. Agregado a isso, 

rega-se de esperança os corpos, a razão, a emoção de uma sociedade que vive sob a 

naturalização das diversas formas de opressão, e que ora recrudescem na sociedade brasileira 

com a virulência inimaginável até pouco tempo.  

 Na atual conjuntura brasileira, torna-se imperativo, necessário e urgente reviver a 

experiência de gestão da educação a fim de que se aprenda com ela, reinvente-a e deixe-se levar 

pela esperança inconformista de acreditar que outra realidade é possível. São esses os traços 

que o leitor encontrará no último capítulo deste trabalho, intitulado Uma experiência de gestão 
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democrática na educação que trilhou caminhos rumo à uma democracia de alta intensidade 

enriquecida às dimensões da justiça curricular.  

 O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, em que quase 30% da renda está nas 

mãos de apenas 1% dos habitantes (BORGES, 2017). Com uma riqueza pujante, situado entre 

as maiores economias do mundo, mais de 30 milhões de pessoas estão situadas entre a pobreza 

e a pobreza extrema (MENEZES; JANNUZZI, 2018). O Brasil é um país em que quatro 

famílias são detentoras de um oligopólio midiático que, arvorado aos interesses do capitalismo 

estrangeiro, colonizam a esfera pública, distanciando-a da verdade e da justiça, destituindo uma 

presidenta da República eleita pelo voto e afundando o país em uma de suas piores crises 

econômicas e institucionais da história. São todas contingências que apontam para um cenário 

desalentador, ao passo que exige cada vez mais que pesquisadores inconformados analisem 

rigorosamente experiências sociais que possam anunciar alternativas que desafiem a ordem 

naturalizada do mundo. Experiências locais que não se arrogam o direito de flertar com as 

metanarrativas, mas o fazem com singelas centelhas de esperança na construção de um 

conhecimento emancipatório. 

 Ciente da dimensão desta pesquisa e distante de generalizações, espera-se que, ao final, 

este trabalho seja uma alternativa realista e exequível para gestores da educação e educadores 

que desejam a democracia na acepção tomada por este estudo e vislumbrem a superação de toda 

e qualquer tipo de desigualdade. Para tal, ousa-se dizer que, em âmbito da educação escolar, o 

conhecimento, o cuidado e a convivência democrática, dimensões da justiça curricular, são um 

paradigma emergente na construção e na implementação de políticas públicas educacionais, 

alinhadas à perspectiva utópica de que outro mundo é possível.  

 Fica então um convite ao leitor e a leitora para escrutinar os escritos que seguem, 

contrapô-los, avançar naquilo que porventura tenha ficado para trás e, ao final, quiçá, 

reconhecê-los como uma alternativa de gestão da educação escolar ainda pouco experimentada 

no Brasil. Uma experiência de gestão democrática que caminhou rumo à democracia de alta 

intensidade enriquecida às dimensões da justiça curricular.  
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2 O CAMINHO PERCORRIDO: VÁRZEA PAULISTA E METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

 

Este capítulo objetiva explicitar o caminho percorrido para os fins deste estudo, sendo 

inicialmente apresentado o campo em que se realizou a pesquisa, para além dos aspectos 

geográficos, econômicos e históricos da cidade. Na sequência, discorre-se sobre a postura 

epistemológica e a abordagem adotadas. Por fim, os passos metodológicos estabelecidos para 

a consecução da pesquisa.    

2.1 Várzea Paulista, a cidade das orquídeas 

 

Várzea Paulista, 

Em suas terras fincamos nossos pés 

Aqui, com simplicidade, celebramos a vida 

Contemplamos orquídeas  

Cultivamos valores 

Com garra trabalhamos 

Com graça criamos, 

Na labuta do dia-a-dia, vamo-nos fazendo... 

Neste lugar que acolhe quem passa e quem fica... 

    Dulcinéia de F. Ferreira Pereira (2011, p. 114) 

 

Não é razoável discorrer sobre as especificidades geográficas, econômicas e culturais 

do município de Várzea Paulista sem, antes, apontar a relação colonialista34 estabelecida com 

a cidade de Jundiaí e a edificação de muros simbólicos entre aqueles que são “da”35 Várzea – o 

subúrbio – e aqueles que pertencem ao mundo civilizado da cidade “mãe”.   

 Compreender esse campo da pesquisa e as epistemologias que dele emergem, tornar 

presente práticas sociais obscurecidas por forças hegemônicas incide em ressaltar tal relação 

entre Jundiaí e Várzea Paulista desde a emancipação do município. Eis então o objetivo deste 

capítulo. 

 
34 Toma-se esse termo assim como apresenta Torres (2007, p. 131 apud OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 18): 

“[...] a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas 

em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o 

trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado 

capitalista mundial e da idéia de raça. Assim, apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade 

sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, 

na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos 

de nossa experiência moderna”. 
35 Alusão feita à forma jocosa que alguns se referem aos munícipes varzinos. 
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Observo36 que, como cidadão jundiaiense, a minha relação com Várzea não passou 

incólume por essa perspectiva colonialista, nem poderia sê-lo. Constituo-me como sujeito nas 

minhas relações sociais, que são históricas, geográficas e que forjam e são forjadas em relações 

de poder. Sou fruto desse olhar colonialista sedimentado entre a matriz urbana e a periferia, 

mas, por não ser determinado por ele, vou me reconstruindo, fazendo o caminho ao caminhar, 

conscientizando-me nos vínculos orgânicos tecidos nas relações com o povo varzino.  

Frei Betto (200-) disse certa vez que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. 

Finquei meus pés em duas cidades com status social distintos, e, assim, credibilizar uma 

experiência de gestão educacional no município de Várzea Paulista contribui não apenas para 

a produção de conhecimento acadêmico, mas também para a desconstrução de “muros” 

pessoais que eu estabeleci desde a mais tenra idade com o lugar desta pesquisa.  

Apesar de tais “muros’ não serem intransponíveis, no cotidiano das minhas relações 

profissionais com colegas de trabalho, essas “paredes” insistem em erguer-se cimentadas em 

estereótipos, preconceitos e um certo sentimento de inferioridade do que é ser varzino ou 

mesmo do disparate de um jundiaiense que estuda em nível de doutoramento trabalhar em 

Várzea Paulista.  Não é incomum perguntarem-me o que estou fazendo trabalhando na cidade 

da periferia, como se ali pairasse algo de menor valor, por mais que se tenha muito a ser 

valorado.   

Para alguns colegas que me abordam, admite-se pesquisar uma experiência educacional 

na periferia, mas jamais atuar nela, problematizar e quiçá transformar a realidade inserida 

sustentado sob uma formação acadêmica que articula os saberes locais com o conhecimento 

produzido na universidade. Para alguns deles, o meu lugar é nas zonas civilizadas em que o 

contrato social da modernidade cumpriu suas promessas inclusivas. Nas periferias, admite-se o 

extrativismo epistemológico (SANTOS, 2018b), mas atuar profissionalmente consiste em uma 

certa incompatibilidade, um certo limite de fronteiras que opera no inconsciente de alguns e 

que é expresso espontaneamente no ambiente de trabalho em que convivo. Na intenção de 

fazerem-me um elogio, acabam por atribuir um valor negativo à cidade e à educação do 

município. Obscurecem os olhares diante das riquezas de experiências sociais que são geridas 

nesse lugar constituído de sujeitos que reinventam a vida e se agarram na esperança de serem 

reconhecidos como tal.  

 Estabelece-se uma relação de poder desigual no espaço-tempo comunidade (SANTOS, 

2011) que maximiza a identidade civilizada do jundiaiense (os incluídos) e atribui uma 

 
36 Nessa primeira parte deste capítulo metodológico, recorro mais uma vez à linguagem pessoal.  
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identidade subalterna, dependente e caricaturizada aos varzinos (os excluídos). Santos (2011) 

define essa forma de poder como diferenciação desigual.   

Essa forma de poder centra-se em torno do privilégio de definir o Outro [...]. 

Na sua forma mais difundida, a diferenciação desigual envolve a atribuição de 

significado social a padrões particulares de diferença étnica e a avaliação 

negativa de características reais ou imputadas, que são deterministicamente 

conferidas aos grupos definidos como  diferentes e estranhos. (SANTOS, 

2011, p. 287). 

Constitui-se um “norte” a ser seguido como modelo da civilização e um “sul” que deve 

ser subjugado e inferiorizado dividindo cidades vizinhas por uma linha abissal (SANTOS, 

2018b) que cria o inexistente para quem pertence a este lado da linha.   

A história deste lado da linha iniciou-se no final do século XIX, com a construção da 

estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí, atraindo pessoas para trabalhar na sua construção, 

inicialmente chamada de The São Paulo Railway, e que, mais tarde, receberia o nome de 

Ferrovia Santos-Jundiaí37. Em 1891, foi inaugurada a estação de Várzea Paulista, estabelecendo 

a primeira referência de identidade atribuída ao município (PEREIRA; TAHA, 2013). 

Mesmo antes da inauguração da estação ferroviária, em 1886, Isaac de Souza Galvão 

(primeiro morador varzino) montou a primeira olaria no local. O vigor da produção de tijolos, 

que chegou a ter mais de 60 olarias em meados do século XX, gerou desenvolvimento 

econômico e progresso para a região, que, de bairro de Jundiaí, passou a ser identificada como 

distrito Secundino Veiga, em homenagem ao jornalista que morreu na época. Mais tarde, o 

nome do distrito foi substituído por distrito de Várzea, em alusão ao terreno ribeirinho, baixo e 

plano, situado às margens do rio, especificamente do Rio Jundiaí (VÁRZEA PAULISTA, 

2019). Foi somente no ano de 1964 que um grupo de varzinos se reuniu para requerer a 

emancipação político-administrativa do local, que ocorreu em 21 de março de 1965, sem, 

contudo, abandonar os vínculos econômicos, culturais e políticos com a cidade “mãe” 

(PEREIRA, 2008) que perduram como referência para o distrito que se tornou cidade, ainda 

que não tenha se constituído como tal. 

Por mais que essa estreita relação de dependência com o município vizinho se mantenha 

nos dias atuais, isso não impediu o desenvolvimento econômico da cidade que, impulsionado 

pelo vigor da produção de tijolos, da linha férrea e da localização e do clima privilegiados ao 

pé da Serra do Mursa e a 50 km da cidade de São Paulo, atraíram grandes indústrias para a 

 
37  A construção da ferrovia pelos ingleses surgiu da necessidade de escoamento da produção de café até a baixada 

santista (PEREIRA; MODESTO FILHO; ARAÚJO, 2011). 
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município e a constituição de um parque industrial, além da ampliação do setor de comércio e 

de serviços.  

    Não obstante, o desenvolvimento econômico não acompanhou o substancial 

crescimento populacional intensificado a partir da década de 1980 decorrente de processos 

migratórios que buscavam no município moradias mais baratas do que as de Jundiaí. A 

consequência disso foi um crescimento populacional desordenado agravado pela ausência de 

políticas públicas que pudessem dar a infraestrutura necessária para aqueles que se instalavam 

na cidade38. Ademais, a abertura de muitos loteamentos sem as condições mínimas necessárias 

provocou problemas ambientais e ampliou a dificuldade de prestação de serviços públicos. 

Cabe salientar que foi apenas em outubro de 2006 que foram aprovados os Projetos de Lei que 

instituíram o Plano Diretor Participativo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de 

Parcelamento do Solo (PRADELLA, 2013). 

Embora apresente uma vocação industrial, a cidade conta também com cinco 

orquidários de grande importância39, sendo reconhecida como uma das maiores produtoras de 

orquídeas da América Latina. Assim, em 2005, a cidade conquistou sua identidade cultural 

tornando-se a Cidade das Orquídeas. Anualmente, congrega produtores, visitantes e artistas em 

uma festa que se tornou marca na região, a “Orquivárzea”40. 

O reconhecimento das orquídeas como traço característico do município (até 2005 

ocultado) representou uma possibilidade inédita de atribuir algo belo à cidade em nível regional, 

de elevar a autoestima de seus cidadãos tão aviltados pela identidade negativa que o município 

da periferia de Jundiaí recebera desde sua emancipação. Ao constituir-se como a “Cidade das 

Orquídeas”, Várzea Paulista faz-se de outra maneira, tece outro enredo com orgulho de sua 

história, de sua gente.  

Pelos trilhos da ferrovia, as pessoas foram chegando e fincando suas raízes 

nesta terra. Muitos já dizem que o jeito de viver, em Várzea Paulista, muito se 

assemelha ao jeito das orquídeas, que, com muita simplicidade e sem pressa, 

produzem obras de arte em suas flores. (PEREIRA; MODESTO FILHO; 

ARAÚJO, 2011, p. 114). 

 
38  De acordo com Bianchini (2011), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), publicado 

em 2010, mostra que Várzea Paulista tinha um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,759, ocupando 

a 169ª posição no Estado de São Paulo. 
39 “O orquidário Brasil Nursey, localizado no bairro do Mursa, é considerado um dos maiores da América Latina, 

o qual produz mais de um milhão de mudas ao ano, as quais são exportadas para países como China, Tailândia e 

Estados Unidos” (VÁRZEA PAULISTA, 2018, n.p.). 
40 Evento criado pelo governo municipal “Construindo uma vida melhor” (2005-2012) em parceria com os 

orquidófilos de Várzea Paulista. 
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A citação ilustra como é possível romper com a identidade imposta ao município de 

Várzea Paulista e construir outra, com a participação do seu povo, de seus saberes velados e 

que reverberam outras verdades ocultadas. Nesse processo, há uma luta cultural entre a 

identidade atribuída que perpetua a dependência cultural da antiga matriz urbana e uma nova 

identidade emergente e emancipatória, capaz de tomar para si a possibilidade de construir-se 

sem estar tutelado pela cidade “mãe” ou mesmo por famílias que detêm o poder político e 

econômico na cidade. A respeito disso, Maldonado (2013) considera: 

 

O isolacionismo conservador - expressão política do exercício local do 

patrimonialismo - preferiu aqui [Várzea Paulista], como noutras paradas, 

manter a cidade com necessidades do século XX e, portanto, dependente da 

cidade média que aparece como grande aos olhos de sua periferia.  

O isolacionismo conservador produz resultados vultosos para os poucos 

personagens ou para as famílias que controlam a terra, os cartórios, a 

administração municipal, o comércio e produção locais. Entretanto, precisa 

que não haja desenvolvimento nem autoestima elevada dos munícipes. 

Beneficia-se da ideia determinista de que a periferia nasceu pobre e 

dependente do centro e assim deve continuar. (MALDONADO, 2013, p. 31). 

 

A linha férrea construída no final do século XIX foi o trilho necessário à construção de 

uma história que passou pela produção de tijolos, pelo desenvolvimento industrial e, finalmente, 

pelo desocultamento do potencial dos orquidófilos. Os trilhos não apenas fundaram a história 

da cidade, mas também simbolizam estradas que ora vão adiante, ora não, com avanços e 

retrocessos, deflagrados na atual conjuntura local e global.   

  De distrito recém emancipado, Várzea Paulista tinha, em 1970, uma população de 

10.000 habitantes. Atualmente, conta com aproximadamente 120 mil habitantes (VÁRZEA 

PAULISTA, 2019), em uma área de pouco mais de 36 km², sendo o município mais populoso 

da aglomeração urbana de Jundiaí41 e o septuagésimo do Estado do São Paulo (IBGE, 2017).  

 Pradella (2013) afirma que a alta densidade demográfica do município não ocorreu por 

um processo de verticalização das construções, mas, sim, pela intensa ocupação do solo por 

moradias de padrão popular com dimensões menores e em condições precárias, não sendo 

incomum encontrar mais de uma residência por lote residencial42 em áreas com alta declividade. 

 
41 Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Louveira, Itupeva e Cabreúva são os municípios que 

compõem a aglomeração urbana de Jundiaí (AUJ). 
42 Em um dos núcleos de sub-habitação da cidade, a Vila Real, vivem aproximadamente 15 mil pessoas em uma 

área de 650.000 m², cujas construções são precárias, em áreas de risco com alta declividade. A partir de 2005, o 

governo municipal trabalhou na urbanização desse bairro, oferecendo melhores condições para as habitações; da 

regularização fundiária. Também foram realizadas obras de pavimentação, drenagem, rede de esgoto e energia 

elétrica, além da construção de equipamentos públicos fundamentais a exercício pleno da cidadania (PRADELLA, 

2013). 
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Diante do desenvolvimento e da urbanização da cidade, foram surgindo novas escolas 

para atender à demanda emergente. Até 1996, era responsabilidade do município somente os 

alunos da Educação Infantil que contava com três creches e onze pré-escolas. Já a Rede Estadual 

incumbia-se de atender aos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 Com a proposta do governo do Estado de São Paulo em descentralizar o Ensino 

Fundamental dos anos iniciais impulsionada pela criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), a partir de 

1997, há um processo de municipalização dessa etapa da Educação Básica.  

Sobre esse momento da municipalização em Várzea Paulista e da constituição de um 

fundo de recursos financeiros para a educação, Raniero (2013) observa:  

O processo de municipalização do ensino fundamental, entre 1997 e 2004, 

fora realizado de forma tímida por outras administrações, o que redundou em 

saldo negativo de vagas e de edificações para atender à demanda do ensino 

fundamental, em uma cidade que os terrenos são escassos nas áreas mais 

carentes [...]. A aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) não era 

planejada, gerando resíduo no final do ano, rateado como bonificação aos 

docentes [...]. O atendimento nas creches municipais era pautado pelas 

relações clientelistas com políticos locais. (RANIERO, 2013, p. 115-116). 

 Nesse período, o município passou a gerir cinco escolas de Ensino Fundamental (1° a 

4° séries) e criou, em 2000, o Sistema Municipal de Educação, que, além das escolas e da 

Secretaria de Educação, constitui uma importante instituição de fiscalização, deliberação e 

mobilização: o Conselho Municipal de Educação (CME). Juntamente ao Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb) e ao Conselho de Alimentação escolar, formam os colegiados43 da educação 

municipal. 

Constituído paritariamente entre representantes do governo e da sociedade civil, os 

Conselhos de Educação44 tiveram um papel de destaque na construção coletiva do Plano 

Municipal de Educação (PME), findado em 2012 e aprovado em 13 de outubro de 2014 (Lei 

Municipal No 2.225), já sob a atual administração municipal. Se, em muitos municípios, a 

construção do PME foi delegada a empresas especializadas, na cidade de Várzea Paulista (2005-

2012), houve um intenso processo de formação técnica e política45, possibilitando a troca de 

 
43 Há, ainda, os colegiados nas esferas das unidades escolares. 
44 Os membros dos Conselhos reúnem-se mensalmente para discutir as demandas. Cabe observar, no entanto, que, 

na última assembleia para eleição dos membros do Conselho do Fundeb, ocorrida em 2017, e do CME, em 2019, 

não houve quórum para o preenchimento dos cargos disponíveis. 
45 O Prof. Dr. Genuíno Bordignon e a Profa. Dra. Dulcinéia de Fátima Ferreira foram alguns dos formadores no 

ano de 2011 durante a construção da 1ª versão do PME. 
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saberes necessária para que os próprios profissionais da educação e comunidade pudessem 

concebê-lo. 

Atualmente, além da Educação Infantil, o município é responsável por toda a demanda 

do Ensino Fundamental dos anos iniciais (1° a 5° ano) e da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA)46, contando com 33 Centros Municipais de Educação Básica (CEMEBs), os quais 

atendem a mais de 10 mil alunos sob a orientação pedagógica de aproximadamente 1.000 

profissionais da educação.   

A expansão da rede exigiu dos governos ações para atender à demanda e buscar a 

qualidade educacional almejada. Destaca-se, nesse processo, a construção coletiva do Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Paulista, Lei complementar N° 181, promulgada 

em outubro de 2007. Esse aparato legal definiu, entre outras regulamentações, um Estatuto 

específico para o Magistério, que, por sua vez, estabeleceu a forma de ocupação dos cargos de 

chefia nas unidades escolares (que, antes de 2005, eram cargos de confiança, não incomum 

serem indicações políticas) que passaram a ser ocupados por meio de processo seletivo interno47 

com duração de três anos, elevando a transparência ao processo de exercício no cargo. 

Além disso, criou cargos de professor de Filosofia, Informática, Língua Inglesa e 

Espanhola para os anos iniciais do Ensino fundamental48, além de definir a carga horária e os 

padrões de vencimento com um sistema de progressão na carreira para todos os professores da 

rede.  Sobre isso, Raniero (2013) considera: 

Foi um avanço expressivo (criação do Estatuto) que redundou na valorização 

profissional (algumas categorias tiveram aumento de até 30%), além de 

contemplar as iniciativas de desenvolvimento pessoal dos servidores, com 

reflexo em seus provimentos. Com salários equiparados aos melhores da 

região, o rateio do FUNDEF deixou de existir, com a melhoria incorporada ao 

salário dos docentes. Em 2007, com a entrada da vigência do FUNDEB, 

estendendo o financiamento para a educação infantil e a educação de jovens e 

adultos (EJA), a educação do município se beneficiou ainda com a 

redistribuição dos recursos proporcionadas pelo Fundo. (RANIERO, 2013, p. 

117). 

De acordo com Maldonado (2013), construir um Estatuto dos Servidores, tendo como 

paradigma um modelo de gestão, em que o Estado é a solução para os problemas enfrentados 

pelo município, implicou o respeito ao patrimônio e aos recursos públicos, a superação do 

 
46 Dos anos iniciais, apenas duas escolas municipais trabalham com a EJA nos anos finais do Ensino Fundamental. 
47 Além de uma prova que envolve questões objetivas e dissertativas, o processo seletivo envolve a elaboração e a 

apresentação de um projeto a outros educadores para o cargo almejado. 
48 Além dessas disciplinas específicas, Educação Física e Arte são outros dois componentes curriculares que fazem 

parte do conjunto de disciplinas do currículo escolar dos anos iniciais. 
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clientelismo e do apadrinhamento político, a valorização dos servidores públicos, a participação 

popular e a edificação do Estado necessário à realização dos direitos de cidadania com 

qualidade social.   

Outra ação importante foi a Construção Coletiva do Referencial Curricular do 

Município, iniciada em 2007 e findada em 2012. Antes desse período, os professores 

orientavam suas práticas curriculares a partir de materiais que recebiam da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo e de livros didáticos e paradidáticos enviados pelo Ministério da Cultura 

(MEC), ambos alheios à cultura local e à participação coletiva do professorado varzino49. Ainda 

hoje, o documento intitulado Proposta curricular de Várzea Paulista (SP): em busca do inédito 

viável direciona educadores na concepção e na execução de suas práticas.  

Nesse ínterim, cabe ressaltar que, em 2014, como parte da proposta de campanha do 

atual Gestor da Educação50, implementou-se, na Rede Municipal, um material apostilado 

durante três semestres consecutivos, mas que, por questões orçamentárias51, não foi adiante 

como política educacional. Na época, o discurso corrente era de que tal material (que 

contemplava também formações continuadas e testes padronizados) elevaria o Ideb do 

município, que havia tido uma queda de 0,3 pontos em 2011, indicado com 5,3 pontos. Além 

do mais, igualaria os direitos de aprendizagem dos alunos da rede pública aos de escolas 

privadas que adotam materiais apostilados. Em 2017, o índice de qualidade do município 

atingiu 6,5 pontos, ultrapassando a meta projetada pelo MEC de 6,2.  

   Hoje, o magistério de Várzea Paulista conta, em sua grande maioria, com professores 

de provimento efetivo e com formação em nível superior52, escolas com o suporte pedagógico 

de diretores e, a depender do número de alunos, com coordenadores pedagógicos e vice-

diretores, além de profissionais da educação com cargos análogos e de matriz hierárquica 

superior, lotados na Unidade Gestora Municipal de Educação (UGME)53.  

A Lei Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da Educação Básica (BRASIL, 2008b), foi 

regulamentada em 2014, e, desde então, os professores passaram a ter garantido, na sua carga 

 
49 No capítulo que se apresenta, serão tecidas considerações a respeito das três políticas públicas educacionais 

analisadas. 
50 Denominação estabelecida pela Reforma Administrativa do município em substituição ao uso de Secretário de 

Educação.  
51 Essa foi a justificativa oficial da Secretaria de Educação. 
52 De acordo com um levantamento feito pelo Fórum Municipal de Educação do município, em 2018, apenas três 

professores não possuem formação em nível superior (FME, 2018).  
53 Em 2018, a atual administração promoveu uma Reforma administrativa e substituiu a SMECEL pela UGME. 
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horária de trabalho, o mínimo de um terço destinado às atividades de planejamento pedagógico 

e à formação continuada54.  

Em 2015, também foi regulamentada as salas de recursos multifuncionais, onde é 

oferecido, em diversos polos da cidade, atendimento educacional especializado com 

professores com formação específica na área, para alunos da rede pública municipal com 

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou 

superdotação.  

Recentemente, em 2017 e 2018, ocorreram duas Conferências Municipais de Educação, 

ensejadas pela aprovação do PME que criou o Fórum Municipal de Educação (FME), com a 

incumbência de acompanhar e fiscalizar as metas estabelecidas no Plano.    Constituído 

paritariamente com representantes de todos os segmentos da Educação Básica do município, 

membros do FME reúnem-se mensalmente para acompanhar e analisar as metas e as ações 

definidas no PME, além de organizar e promover as conferências de educação. Ousa-se afirmar, 

ainda, que, diante de inúmeros obstáculos, o FME é, no atual momento, o maior alento e 

incentivador das virtuosidades democráticas presentes no município.    

Em termos políticos, Várzea Paulista já destoava do cenário político regional, dando 

vitória à Lula desde a primeira eleição para presidente da República que o ex-presidente 

disputou. Entretanto, foi apenas nas eleições municipais de outubro de 2004 que o eleitorado 

varzino corroborou essa tendência e elegeu o primeiro prefeito de esquerda da região, o que 

repercutiu sobremaneira na cidade de Jundiaí, historicamente governada por partidos de 

espectro da direita política. 

Eduardo Tadeu Pereira, prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores com mais de 54% 

dos votos, representava a mudança na forma de governar, destacando a participação popular 

como o principal instrumento de formulação e execução de políticas públicas. Para tanto, 

estabeleceu o OP como prioridade entre todas de seu governo (PEREIRA, 2008), o que se 

efetivou ao longo dos dois mandatos consecutivos (2005 a 2008 e 2009 a 2012).   

O impulso participativo daquele governo também pode ser observado na criação de 

Conselhos municipais temáticos, Conferências, Comissões populares55, que articularam 

 
54 O Estatuto do Magistério (2007) já garantia, na jornada de trabalho docente, horários de estudo remunerados; 

no entanto, a Lei do piso ampliou esse tempo que foi regulamentado pela Resolução N° 4, de 18 de julho de 2014 

(BRASIL, 2014b).  
55 Até 2012, havia 11 Conselhos municipais temáticos como: da Criança e do Adolescente, Assistência Social, 

Saúde, Educação, Alimentação Escolar, Fundef, Habitação, Cultura, da Pessoa Idosa, do OP, e do Esporte; 17 

Conselhos locais dos serviços da saúde; três Comissões populares dos Centros de Referência de Assistência Social; 

uma Comissão popular de Economia Solidária; 113 Conselhos locais escolares (Póvoa et al., 2013). Atualmente, 

a exceção do Conselho do OP, os demais Conselhos estão em funcionamento.  
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democracia representativa e democracia participativa como forma de radicalizar a participação 

popular e construir uma cidade a partir de relações horizontalizadas entre população e 

administração pública. 

 

Em 2005, os poucos conselhos temáticos que existiam não representavam os 

interesses da sociedade civil. Eles estavam pautados pela formalidade e 

funcionavam de maneira centralizada. 

Dessa forma, o desafio era instituir a participação popular como método de 

gestão. Para isso, houve um grande investimento, desde 2005, no 

fortalecimento e criação de vários espaços institucionais de controle social e 

participação popular, com o objetivo de construirmos políticas públicas 

afinadas com as necessidades da comunidade e efetivarmos vários direitos 

sociais em pleno diálogo com a população. (PÓVOA et al., 2013, p. 97). 

Para os trabalhadores da educação, eleger um prefeito que fora professor de História em 

escolas públicas, além de intelectual orgânico que estudava em nível de Doutoramento em 

Educação, representava a esperança da devida valorização profissional, bem como uma 

melhoria na qualidade educacional do município. Especialmente para mim, filho de um 

metalúrgico que lutou nas greves de 1980 ao lado de sindicalistas e do Partido eleito para 

administrar o município de Várzea Paulista, ser professor naquela administração insuflava-me 

de esperança e de perspectivas de mudanças. 

A “república de professores56”, denominação que pairava sobre o Executivo de Várzea 

Paulista devido à grande quantidade desses profissionais que compunham o governo, 

impulsionava-me a desejar o impossível e a romper com a ideia de um futuro como repetição 

do presente. Abasteceu o utopista contumaz que me constitui desde a mais tenra idade, 

evocando as expectativas de outro mundo possível.  

Em 2012, a exemplo do que ocorrera em todas as eleições municipais desde a 

emancipação política da cidade, o governo da época não obteve êxito na eleição de um sucessor, 

perdendo a disputa para a chapa Juvenal Rossi, do Partido Verde (PV), candidato a prefeito, e 

o professor Rodolfo Braga, à época filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), que 

compôs a chapa como vice.  

 Com um forte discurso cristão e conservador, atrelado à queda de popularidade dos 

Partidos de esquerda57, a mesma chapa venceu novamente as eleições municipais em 2016, e, 

da mesma forma que ocorreu na primeira eleição vencida por essa coligação, o então prefeito 

 
56 Além do ex-prefeito, a primeira-dama e o Secretário de Educação, outros Secretários de pasta eram docentes do 

Ensino Superior.  
57 Juvenal Rossi venceu as eleições de 2016 com 53,11% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Junior 

Aprillanti (Partido Socialista Brasileiro - PSB), que compôs uma chapa de centro-esquerda com Luciano Brás do 

PSD (Partido Social Democrático), que obteve 33,74% dos votos. O PT não lançou candidato ao Executivo 

Municipal nesse pleito eleitoral e apoiou timidamente Junior Aprillanti. 
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designou o seu vice como Gestor Municipal de Educação, permanecendo até o final do ano de 

2019. 

Das características geográficas aos aspectos históricos e econômicos, o povo varzino foi 

constituindo sua identidade, ora atribuída com adjetivos negativos por outrem, ora constituída 

com os valores e os saberes de sua gente e com a simplicidade e a beleza das orquídeas. Esse 

processo não ocorreu sem embates que, em diversos momentos, pendessem intencionalmente 

para a dependência cultural e econômica da matriz urbana, ou, na contracorrente, para a 

emancipação do município. Em ambos os casos, sempre esteve coadunado a uma posição 

política, à edificação de políticas públicas que elevassem e fortalecessem uma identidade 

positiva ao município, ou, à ausência delas, que perpetuassem sua subserviência.     

Além das especificidades do campo da pesquisa, ressalto que ter feito parte como 

professor e Conselheiro Municipal de Educação daquele momento e ter vivido o impulso 

participativo constituído como prioridade de governo por aquela gestão, até então não 

vivenciadas no município58, são elementos que contribuíram para a escolha do campo. Se, no 

início do projeto desta pesquisa, eu poderia agregar as justificativas à proximidade geográfica 

e pedagógica que tenho com o campo, sendo diretor de uma escola municipal e residir em 

Jundiaí, hoje, a justificativa mais plausível seria de ter vivido uma experiência democrática 

recheada de esperança e que foi solapada pelo governo municipal que a sucedeu e pelo Governo 

Federal, que não se cansa de flertar com o fascismo político e social59. 

 Finda-se, assim, esta parte inicial deste capítulo, que buscou contextualizar e justificar 

a escolha pelo campo desta pesquisa a partir do lugar de fala de quem era de fora, e que o 

carinho e o acolhimento de seu povo fizeram sentir-se de dentro e com desejo pulsante de 

credibilizar uma experiência social de administração, em que se buscou construir políticas 

educacionais com a participação popular ao passo de um povo orgulhoso de sua identidade.  

Em síntese, a justificativa de ter Várzea Paulista como campo de pesquisa é que, lá, 

floresceu uma experiência social de luta, de resistência e de esperança.  

2.2 Os outros passos da pesquisa: metodologia da pesquisa  

 Após a apresentação e a contextualização do campo da pesquisa, passa-se, neste 

momento, a apresentar os passos seguintes que foram dados para responder à questão que 

 
58 De acordo com Pereira (2008), mesmo após 40 anos de emancipação política, a cidade ainda não havia 

experimentado tal possibilidade participacionista. Vale ressaltar, no entanto, a criação de Conselhos Municipais 

no ano de 2000, antes do início da gestão analisada por este estudo. 
59 Para mais, ver Santos (2016). 
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direcionou esta pesquisa: As políticas públicas educacionais adotadas durante a gestão 

“Construindo uma vida melhor” (2005-2012), no município de Várzea Paulista, se 

aproximaram de uma democracia de alta intensidade? 

 Apesar da objetividade do questionamento, as possibilidades de significados imanentes 

à indagação evocam a complexidade da vida humana, apontam as múltiplas direções que os 

sujeitos podem dar as suas ações e os vínculos que estabelecem entre aquilo que concebem, 

executam e o contexto social vivido. A realidade é mais nuançada do que aparentemente se 

pode observar e, portanto, compreender tais nuances de uma gestão da educação municipal em 

um determinado período, sob um certo contexto, dirigido por sujeitos históricos, exige um labor 

científico rigoroso que não  abandone a criatividade e as capacidades crítica e inventiva do 

pesquisador, tão caros ao avanço da ciência. 

 A fim de credibilizar tal experiência de gestão da educação em um município de 

periferia, administrado por um governo que tem na sua identidade um vínculo orgânico com 

grupos sociais marginalizados, optou-se por uma racionalidade que reconhecesse e tornasse 

visível diferentes saberes e práticas sociais para além daquelas chanceladas pela racionalidade 

hegemônica no ocidente, buscando, no local, onde há a produção incessante do invisível, do 

inferior, do subalterno, conhecimentos e experiências sociais que possam ser críveis e, quando 

articuladas a tantas outras, criar condições e possibilidades no presente para um futuro diferente 

das relações de dominação que se naturalizam atualmente. 

 A racionalidade científica ocidental, ao arrogar-se o direito de ser a única forma de 

conhecer a realidade, relegou experiências sociais alternativas sobre economia, meio ambiente, 

direito, formas e procedimentos democráticos; enfim, tudo aquilo que não se encaixou aos 

cânones científicos foi considerado de partida, inferior, portanto, não credível, impondo a 

dominação econômica e colonial atrelada à ciência moderna60.  

 De acordo com Santos (2010), esse modelo de racionalidade, definido pelo autor como 

razão indolente, tem como característica fundamental contrair o presente, sob o prisma de uma 

perspectiva de totalidade (tudo o que existe ou é legitimo de existir está aqui e agora) e, ao partir 

de uma concepção linear do tempo e da planificação da história, expandir o futuro 

indefinidamente. 

 A razão indolente, ao contrair o presente ao que existe, sob seus critérios de legitimação 

do conhecimento, deixa de fora outras tantas práticas sociais e saberes que poderiam ampliá-lo 

e enriquecê-lo diante da diversidade e da multiplicidade de conhecimentos existentes no mundo. 

 
60 Essa questão será discutida no capítulo “A democracia como pilar na reinvenção da emancipação social”. 
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Assim, a racionalidade científica ocidental produz formas sociais de não-existência, definindo 

a ciência moderna e a alta cultura como critérios únicos de verdade e de qualidade estética, de 

modo a estabelecer um tempo linear, sob a ideia de que a história tem sentido e direção únicos 

e conhecidos, naturalizar as diferenças, edificar hierarquias, estabelecer uma classificação 

social e fundar uma escala dominante sob as formas do universal e do global, que vigora 

independentemente dos contextos inseridos. Além disso, outra forma de produção da não-

existência é a lógica que se assenta nos critérios de produtividade capitalista. Tais formas 

sociais de inexistência criam o ignorante, o residual, o inferior, o local e o improdutivo 

(SANTOS, 2010, 2018), unidas pela monocultura racional. 

 Em contraposição a esse modelo de racionalidade, o pensador português propõe um 

outro, denominado razão cosmopolita, fundado em três procedimentos: a sociologia das 

ausências, a sociologia das emergências e o trabalho de tradução. A sociologia das ausências é 

uma postura científica transgressiva que visa tornar visíveis as diversas experiências sociais que 

são produzidas como não-existentes e credibilizar tais experiências para disputar o poder 

político diante da credibilidade exclusiva adquirida por saberes e práticas sociais hegemônicas. 

Expande-se o domínio das experiências sociais disponíveis, dilatando o presente ao transformar 

objetos impossíveis em possíveis, e, com base neles, ausências em presenças (SANTOS, 2018). 

Para tanto, o autor observa que: 

O exercício da sociologia das ausências é contra-factual e tem lugar através 

de uma confrontação com o senso comum científico tradicional. Para ser 

levado a cabo, exige imaginação sociológica. Distingo dois tipos de 

imaginação: a imaginação epistemológica e a imaginação democrática. A 

imaginação epistemológica permite diversificar os saberes, as perspectivas e 

as escalas de identificação, análise e avaliação das práticas. A imaginação 

democrática permite o reconhecimento de diferentes práticas e actores sociais. 

(SANTOS, 2011, p. 115). 

 Por essa perspectiva para credibilizar uma experiência democrática de gestão da 

educação, foi preciso considerar outras formas e procedimentos democráticos para além 

daqueles legitimados pelas teorias políticas nortecêntricas. O senso-comum, com suas crenças, 

valores e sua dimensão utópica, os saberes locais e as trajetórias dos sujeitos da pesquisa, 

entremearam-se na análise crítica sustentada em conhecimentos científicos produzidos do 

ocidente. Almejou-se aproximar-se da imaginação sociológica para transgredir as lógicas da 

produção da não-existência e produzir existência em uma experiência de gestão da educação.  

 Não se desejou, com isso, negar ou tampouco deixar à margem o conhecimento 

produzido nos centros acadêmicos. Buscou-se, no entanto, o exercício constante de superar a 
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monocultura racional pelas ecologias61, propostas por Santos (2010). Para tanto, relacionaram-

se conhecimentos e saberes sem hierarquizá-los, reconhecendo os participantes da pesquisa 

como sujeitos históricos, confrontando, dessa maneira, o colonialismo da investigação nas 

políticas construídas em um município de periferia. Ousou-se recuperar as aspirações locais de 

democracia e tantos outros conceitos alternativos à globalização neoliberal.    

 Além de ampliar no campo do real as experiências do presente, Santos (2010, 2018) 

propõe que se faça uma ampliação simbólica dos saberes, das práticas e dos agentes de modo a 

identificar tendências de futuro. Buscam-se pistas, sinais, traços em tudo que existe por meio 

da dilatação do presente, acenando para algo que possa vir a acontecer. Juntam-se ao real as 

possibilidades e as expectativas futuras que ele comporta, ampliando-o por intermédio da 

contração do futuro. Santos (2010, 2011) define esse procedimento como sociologia das 

emergências. 

 Enquanto a sociologia das ausências reconhece, torna visíveis e credibiliza experiências 

reais, expandindo o presente diante da riqueza de práticas sociais e de seus agentes, a sociologia 

das emergências revela-se pela ampliação simbólica de sinais (em contextos reais) que possam 

apontar para um futuro que não seja a repetição do presente. Debruçadas sobre essa postura 

científica transgressiva, multiplicam-se as experiências sociais credíveis que não desejam 

ocupar o vazio deixado pelas promessas da racionalidade ocidental, mas, sim, criar 

inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, coerência e articulação, em busca de 

convergências éticas e políticas que acenem para um outro mundo possível, em um trabalho 

contínuo de tradução (SANTOS, 2010). 

Tendo como paradigma a razão cosmopolita, compreende-se que a melhor forma de 

tornar presente e credível aquela realidade, a partir das vozes daqueles que a construíram e que 

foram impactados pelas políticas educacionais e as práticas de gestão, seja enlaçando a postura 

científica proposta por Santos à abordagem qualitativa de pesquisa. O que fizeram a partir da 

óptica dos ideólogos das políticas? Por que fizeram daquela forma? Quais foram os limites e as 

possibilidades? As lacunas deixadas contribuíram para o solapamento das políticas públicas 

adotadas? Houve um processo democrático de construção e de implementação das propostas 

educacionais? De qual democracia estamos falando? Considerando todas essas indagações e 

prováveis entraves, ainda assim as políticas educacionais adotadas apontam para caminhos 

 
61 São cinco ecologias propostas por Santos (2010) em contraposição às monoculturas. São elas: ecologia dos 

saberes; ecologia das temporalidades; ecologia dos reconhecimentos ecologia das trans-escalas; ecologia das 

produtividades. No capítulo que versa sobre as dimensões da justiça curricular, serão tecidas considerações mais 

aprofundadas sobre a ecologia dos saberes, bem como o trabalho de tradução. 
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contra-hegemônicos? E entre os profissionais da educação que atuaram na época, como eles 

compreendem a gestão e sua forma de governar? Como foi estabelecida a relação entre poder 

público e os profissionais da educação? Havia cessão de poder para aqueles que não detinham 

o poder político para decidir? Para os participantes da pesquisa, foi uma gestão democrática? 

Tais questionamentos são desdobramentos do problema de pesquisa, que buscaram com 

os resultados deste trabalho anunciar possibilidades democráticas62 de gerir sistemas de 

educação que adentrem as escolas e nestas possam constituir subjetividades democráticas que 

democratizem todos os espaços-tempo (SANTOS, 2011) em que há relações desiguais de poder. 

Nas considerações de Chizzotti (2014) sobre pesquisa qualitativa em Ciências Humanas 

e Sociais, o autor assinala:    

Se, de outro lado, o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão 

que pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes interações 

humanas e sociais, será necessário encontrar fundamentos para uma análise e 

para  interpretação do fato que revele o significado atribuído a esses fatos 

pelas pessoas que partilham dele. Tais pesquisas são designadas como 

qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, usando, ou não, 

quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a partir do 

significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem. (CHIZZOTTI, 

2014, p. 28, grifo nosso). 

Pires (2012) observa que a pesquisa qualitativa tem como uma de suas características 

ocupar-se de objetos de estudo complexos, descrevendo com profundidade vários aspectos 

importantes da vida social concernente à cultura e à experiência vivida. Constitui-se, na 

perspectiva dialética, uma relação dinâmica entre o sujeito e o objeto “[...] que valoriza a 

contradição do fato observado e a atividade criadora do sujeito que observa as oposições 

contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos 

homens” (CHIZZOTTI, 2017, p. 100), 

Para tanto, inicialmente, a incursão feita à literatura acadêmica (apontada na introdução) 

demonstrou um significativo debate acerca da gestão da educação e das políticas públicas 

implementadas, bem como suas consequências diante da conjuntura política que fazem parte. 

Apesar de a democracia ter se tornado um mantra no ocidente, a forma como ela é compreendida 

e implementada, atrelada ao contexto social, político e econômico, estabelece os limites, as 

possibilidades, demarcando os caminhos da gestão da educação em nível micro e macro 

estrutural. É por essa esteira que a entrevista foi a porta de acesso utilizada para compreender 

 
62 De acordo com Chizzotti (2014, p. 25), “[...] todo pesquisador tem uma concepção de mundo, genérica ou 

sistematizada em teorias, que informa toda sua atividade”. Dessa maneira, optou-se por reiterar, no capítulo que 

apresenta a metodologia do trabalho, os pressupostos do pesquisador. 
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as realidades sociais dos diferentes participantes que fizeram parte do grupo gestor63 que esteve 

à frente da Secretaria de Educação do município de Várzea Paulista (2005-2012) e dos 

profissionais da educação que tiveram acentuado destaque na construção dos objetos 

selecionados para análise. 

Poupart et al. (2012) destacam três argumentos para a utilização da entrevista como 

procedimento de coleta de dados em pesquisas qualitativas: epistemológico, ético-político e 

metodológico. Sobre o primeiro, os autores assinalam que a entrevista se faz necessária, pois 

permite uma exploração em profundidade da perspectiva dos atores sociais, essenciais à 

compreensão do fenômeno analisado. Como argumento ético-político, o autor assinala que a 

entrevista abriria a possibilidade de compreender e conhecer os dilemas enfrentados pelos 

informantes. Já o argumento metodológico aponta que a entrevista se imporia entre as 

ferramentas de informação, como instrumento privilegiado de acesso às experiências dos atores. 

A esse respeito, Chizzotti (2017) considera outro aspecto importante da entrevista como 

forma de colher informações para a pesquisa: 

[A entrevista] pressupõe que o informante é competente para exprimir-se com 

clareza sobre questões da sua experiência e comunicar representações e 

análises suas, prestar informações fidedignas, manifestar em seus atos o 

significado que têm no contexto em que eles se realizam, revelando tanto a 

singularidade quanto a historicidade dos atos, concepções e ideias. 

(CHIZZOTTI, 2017, p. 114). 

Assim, diante do propósito deste trabalho, lançar mão da entrevista como procedimento 

de coleta de dados forneceu elementos primorosos para interpretar a realidade vivida por 

aqueles sujeitos e a compreensão que constituíram do trabalho desenvolvido entre os anos de 

2005 e 2012. Tal procedimento foi pautado em roteiro semiestruturado que serviu de base ao 

pesquisador no momento das entrevistas. O roteiro (Apêndice A) está dividido em três tópicos: 

1) Formação intelectual e profissional; 2) Sobre as políticas públicas educacionais; 3) 

Democracia e educação. Ademais, ao final da entrevista, foi solicitado aos participantes 

considerações finais sobre o relato diante da conjuntura política e econômica.  

Triviños (2011) define a entrevista semiestruturada como 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 

e hipóteses, que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. (TRIVIÑOS, 2011, p. 146).  

 
63 Definição extraída do documento “Diretrizes Gerais para o Trabalho Pedagógico”. Os profissionais que incluem 

o grupo gestor são o Secretário de Educação, supervisores, diretores, coordenadores e afins, todos lotados na 

Secretaria de Educação do Município. 
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A opção pela entrevista semiestruturada ocorreu pelo seu caráter aberto, em que o 

entrevistado responde às perguntas dentro de suas concepções, e o pesquisador não perde de 

vista o seu foco de pesquisa e coleta de dados (MAY, 2004). 

As transcrições do material coletado foram realizadas por um profissional64 e conferidas 

pelo pesquisador responsável, que também realizou pessoalmente as entrevistas com todos os 

participantes da pesquisa. Ressalta-se que, antes de qualquer coleta de dados, foi explanado o 

objetivo da pesquisa aos participantes que, com a devida anuência firmada por meio do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), se deu prosseguimento ao trabalho.65 A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC-SP, sob o Parecer n° 3.727.734. 

A fim de complementar os dados obtidos com as entrevistas possibilitando uma visão 

mais ampla do universo investigado, também foram utilizados documentos oficiais e fontes 

secundárias como fonte de dados. Acerca disso, Holsti (apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39) 

considera que, “[...] quando duas ou mais abordagens do mesmo problema produzem resultados 

similares, nossa confiança em que os resultados reflitam mais o fenômeno em que estamos 

interessados do que os métodos que usamos aumenta”. 

Considerando os documentos como uma fonte que podem ser retiradas evidências que 

fundamentem afirmações e declarações do pesquisador, representando ainda elementos sobre o 

contexto inserido (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), foram selecionadas leis e decretos municipais, 

diretrizes encaminhadas às escolas e os números da revista científica “Construir o Aprender”, 

publicados à época. Fontes secundárias como livros e trabalhos científicos também foram 

considerados. 

 A seleção desses materiais ocorreu tendo como critério central aqueles que versavam 

sobre a democratização do acesso e da permanência, qualidade social da educação e gestão 

democrática, além de documentos que incidiram nas políticas públicas educacionais analisadas. 

Como explanado anteriormente, esses foram princípios educacionais estabelecidos pela 

administração municipal, carregando em toda sua historicidade um diálogo permanente com 

uma concepção de democracia que transcende procedimentalismos periódicos de cunho liberal.  

Além da regra de homogeneidade e de pertinência estabelecidas na seleção de 

documentos, também se pautou nas regras de exaustividade e não seletividade, propostos por 

Bardin (2016), englobando todos os documentos produzidos à época sobre a temática.  

 
64 Optou-se por delegar essa tarefa devido ao tempo que tal atividade demandaria ao pesquisador.  
65  A fim de apontar os resultados preliminares do trabalho, segue, no Apêndice C, a transcrição de uma entrevista 

realizada com um dos sujeitos da pesquisa. 
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Partindo das considerações de André (2013), a qual afirma que nem sempre é preciso 

tipificar a pesquisa em uma classe, sendo o que estabelece o rigor de um trabalho científico a 

descrição clara do caminho percorrido para atingir os objetivos, bem como as devidas 

justificativas de cada opção, objetivou-se enquadrar este estudo em uma abordagem qualitativa, 

a qual descreve os passos dados, oportunizando ao leitor julgar as atitudes e os pontos de vista 

do pesquisador. É o que segue ao longo deste capítulo. 

2.2.1 Os objetos de análise 

Inspirada nos princípios democratização do acesso e da permanência, gestão 

democrática e qualidade social da educação, a administração do município de Várzea Paulista 

concebeu suas políticas públicas educacionais entre os anos de 2005 e 2012. Nesse processo de 

gestão, muitos programas e políticas foram propostos; no entanto, três deles entretecidos 

perduraram durante os oito anos de governo e tiveram grande apelo à participação e à 

construção coletiva, são eles: o Programa de Formação continuada Construir o Aprender, a 

construção coletiva do Referencial Curricular e o Plano Municipal de Educação.  

 O Programa Construir o Aprender teve como objetivo oferecer formação continuada 

aos trabalhadores da educação, buscando uma melhoria da qualidade do trabalho. Esse 

Programa, que adotou como lema A participação e valorização das identidades profissionais, 

permaneceu até o fim do governo em 2012. 

A relevância em analisar o Programa Construir o Aprender neste estudo ocorre, pois, 

desde o início do governo municipal, em 2005, discutia-se a importância de um programa de 

formação continuada que contemplasse as questões específicas do movimento da atual 

administração (AZEVEDO, 2011). Essa mobilização que envolveu poder público, profissionais 

da educação e academia contribuiu para se chegar a um consenso, sobre as concepções de 

educação, escola e criança, a serem adotados. 

Esse Programa objetivou balizar as discussões sobre a construção do Referencial 

Curricular do município, iniciado em 2007 e findado em 2012, cujo título Proposta Curricular 

de Várzea Paulista (SP): em busca do inédito viável aponta a matriz teórica crítica e 

transformadora que permeia o documento. Essa é a segunda política pública analisada neste 

trabalho. Isso se justifica não apenas pelo RC ser um desdobramento das formações continuadas 

proporcionadas e ter perdurado até o último ano da gestão, mas, sobretudo, pelo processo de 

construção coletiva do documento, notadamente referenciado em toda a Revista Caderno 
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Construir o Aprender (AZEVEDO, 2011), e que será apresentado mais adiante. Buscou-se, 

assim, aliar o fazer e o saber pedagógico cotidiano à academia. 

É importante ressaltar que o lema da participação e da valorização das 

identidades profissionais permeia todo o processo de construção, já que o 

intuito é que ocorra de maneira democrática. Nessa proposta os docentes 

refletem e discutem as próprias práticas, traçando, dessa forma, referenciais 

pedagógicos que não têm a pretensão de uniformizar os discursos ou os fazeres 

pedagógicos, mas delinear a função social de cada especificidade em 

consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Ensino e a realidade 

que temos hoje em nossas escolas. (XAVIER, 2011, p. 62). 

Esse movimento de participação e de construção coletiva de inspiração freiriana 

assinalava quais os pressupostos educacionais da administração no município. Desenha-se um 

cenário educacional vislumbrando uma perspectiva de mudança. Para tanto, seria necessário 

um plano, algo fundamentado com objetivos, metas e estratégias na construção da educação 

que se sonhava. Nasce disso a construção do PME, a terceira política educacional analisada. 

 Antecipando-se ao Plano Nacional de Educação (PNE), sem perder de vista os objetivos 

nacionais entremeados às aspirações de educadores e à identidade municipal, em 2009, a 

SMECEL, em conjunto a outras Secretarias vizinhas, promoveu a primeira Conferência 

Conjunta de Educação, desdobrando-se em Fóruns municipais de Educação Infantil e na II 

Conferência Municipal de Educação do município de Várzea Paulista, realizada em 2011.  

Tendo como princípios de elaboração a Construção Participativa, a Visão Sistêmica; a 

Governabilidade, a Flexibilidade e o Regime de Colaboração, o PME do município foi 

elaborado a partir de estudos nas escolas sobre a situação da educação na cidade, seguido de 

miniconferências, Conferências nas regiões da cidade e a Conferência final que debateu e 

aprovou a versão final do documento em 2011 (SILVA, C. M., 2011). 

Mesmo depois de uma década da finalização da primeira etapa do Referencial Curricular 

e de outro governo ter assumido o Executivo Municipal em 2013, esse documento ainda é um 

direcionamento pedagógico para professores da Rede Municipal66. O PME criou um Fórum de 

acompanhamento permanente das ações previstas e foi o documento-referência das 

Conferências Municipais de Educação em 2017 e 2018. Já sobre o Programa de Formação 

continuada Construir o Aprender, comumente a sensação nostálgica de uma época em que se 

valorizava e fortalecia os saberes da Rede Municipal ecoa nos corredores das escolas.  

 
66 Quando se propôs este estudo, o RC era o principal documento curricular da Rede Municipal. No entanto, com 

a aprovação da BNCC em 2017, a UGME está em processo de uma ampla reorganização curricular que já tem 

como efeito direcionar o trabalho dos professores a partir das habilidades e competências a serem desenvolvidos 

pelos estudantes. 



62 
 

 
 

O entretecimento intencional dessas políticas públicas que tinham como objetivo 

precípuo formar para construir coletivamente as propostas educacionais do município para o 

presente e para o futuro, e, juntas, perduraram os oito anos do governo municipal, são políticas 

de destaque que proporcionaram uma visão abrangente daquela gestão, tendo como recorte de 

análise o processo de democratização que esteve em curso, que, como se observará, se espraiou 

para outras políticas e ações governamentais. 

2.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

Boaventura de Sousa Santos (2016) considera que todos são sujeitos históricos na 

medida em que não se conformam com o modo que a história os fez. Alargando o conceito para 

além do proletariado e agregando outras identidades emergentes no atual momento do 

capitalismo global, o autor assinala que sujeitos históricos são rebeldes competentes que 

pensam e agem para mudar o curso naturalizado da história. 

Apoiado nessa premissa e tendo como hipótese de que a experiência de governo em 

Várzea Paulista (2005-2012) aproximou-se de uma concepção de democracia de alta 

intensidade, como proposta por Santos (2002, 2016), e estabeleceu um estreito diálogo com as 

dimensões da justiça curricular, definida por Ponce (2016, 2018), os sujeitos selecionados 

foram, inicialmente, aqueles que fizeram parte do grupo gestor da Secretaria de Educação à 

época e que tiveram acentuado envolvimento na concepção e na implementação das políticas 

públicas educacionais: Programa de Formação continuada Construir o Aprender, a construção 

do Referencial Curricular e o Plano Municipal de Educação. 

  Entre os anos de 2005-2012, houve dois Secretários de Educação. Um deles ocupou o 

cargo de 2005 a 2008, e o outro permaneceu de 2009 a 2012. Certamente, por serem os 

representantes de maior grau hierárquico na pasta, pressupõe-se que todas as ações pedagógicas 

eram discutidas e tinham o crivo de tais sujeitos. Por essas razões, ambos foram convidados e 

aceitaram tecer suas considerações sobre o trabalho que desenvolveram durante a gestão em 

que foram Secretários. 

O primeiro Secretário, que atuou de 2005 a 2008, para os fins desta pesquisa, será 

identificado como “participante gestor 1” (PG1). Como ele mesmo se descreve, “filho” das 

escolas públicas do interior do Estado de São Paulo, o ex-Secretário tem formação acadêmica 

em História e Mestrado em Educação, tendo uma vida ligada à militância partidária e aos 

movimentos sociais da igreja católica. Desde o início da década de 1990, quando se filiou ao 

PT, participou diretamente como candidato ou coordenador de campanha do Partido nos pleitos 
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eleitorais no município. Atualmente, é diretor de um colégio privado em Jundiaí e leciona no 

Ensino Superior de uma Universidade privada na mesma cidade.     

Já o segundo ex-Secretário (2009-2012), que será identificado como PG2, nasceu e foi 

criado em uma zona rural do interior do Estado de São Paulo, onde cursou toda a educação 

básica em escolas públicas da região. No Ensino Médio, participou do grêmio estudantil e, já 

na Universidade, foi membro do Diretório Acadêmico Estudantil, formando-se em Ciências 

Físicas e Biológicas com habilitação em Matemática.  

Em meados da década de 1990, já com o título universitário, migrou para Várzea 

Paulista em busca de aulas para dar início à sua carreira profissional, época em que também se 

filiou ao sindicato dos professores do estado de São Paulo. Mais adiante, assumiria o cargo de 

coordenador da subsede regional do sindicato, que, segundo ele, lhe proporcionou formação 

política consistente. Foi também nesse período que se filiou ao PT. 

Com a filiação partidária, foi eleito vereador do município de Várzea Paulista por três 

mandatos consecutivos, 2004, 2008 e 2012. Em 2016, já por outro Partido, candidatou-se a 

vice-prefeito, obtendo o segundo lugar na eleição. Após formar-se em Direito, exerceu a 

profissão na cidade de Várzea Paulista. 

 Apesar de os princípios educacionais (democratização do acesso e da permanência, 

qualidade social da educação e gestão democrática) se manterem os mesmos durante ambas as 

gestões, houve mudanças nos cargos do grupo gestor alocados na Secretaria de Educação.  Parte 

delas ocorreu devido à criação de um Estatuto do Magistério em 2007, e, dessa forma, os cargos 

de supervisão pedagógica, direção e coordenação passaram a ser ocupados mediante processo 

seletivo interno, com duração de três anos. Outro motivo foi a nomeação de cargos de confiança 

dos Secretários para posições importantes na concepção de políticas educacionais.  

Diante dessas mudanças e tantas outras de ordem pessoal que possa ter havido na 

composição do grupo gestor, dois sujeitos permaneceram durante quase67 todo o período de 

ambas as gestões do governo municipal, ocupando funções de chefia e de acentuado destaque 

nas políticas educacionais. Um desses sujeitos, em especial, foi a grande idealizadora do 

Programa de Formação continuada Construir o Aprender, além de ter sido uma das relatoras do 

PME em conjunto ao pesquisador deste trabalho. Fazer parte intensamente de duas das três 

políticas públicas que serão analisadas, durante os oito anos de governo, são justificativas para 

a seleção dessa participante que será identificada como PG3. 

 
67  Um deles ingressou no início de 2006. 
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A partir desse sujeito, contatado inicialmente via correio eletrônico68 com a descrição 

do objetivo da pesquisa e o questionamento sobre quem teria feito parte do grupo que concebeu 

as políticas educacionais da época, a participante enviou uma lista com 17 nomes. Dentre eles, 

alguns eram responsáveis pela parte estritamente administrativa e outros contratados para 

prestação de serviços educacionais em um período curto de tempo. Por essas razões, não foram 

contatados para as entrevistas. Cabe salientar que o pesquisador e essa participante 

estabeleceram um vínculo profissional próximo durante a relatoria do texto do PME, e, dessa 

maneira, isso facilitou o primeiro contato de trabalho. 

Formada em Jornalismo com Mestrado em Comunicação Social, a PG3 tem uma vida 

ligada aos movimentos sociais da Igreja Católica atuantes nas periferias da cidade de São Paulo, 

onde conheceu e trabalhou o método Paulo Freire na alfabetização de adultos durante a década 

de 1970. Sua atuação profissional sempre esteve vinculada às instituições jornalísticas privadas, 

algumas de grande circulação nacional, como a TV Cultura, onde a participante cobriu o 

processo de debate e promulgação da Constituição Federal (1988).  

Em 2005, o então prefeito com quem estabelecera um relacionamento estreito nos 

trabalhos de alfabetização na Comunidade da região de Interlagos, São Paulo, convidou-a para 

uma consultoria técnica por tempo determinado no município de Várzea Paulista. Diante da 

grande demanda de trabalho que se impunha, a participante foi contratada como assessora 

técnica da Secretaria de Educação em 2006, cargo que ocupou até o fim do governo em 2012. 

Atualmente, trabalha como professora de Língua Portuguesa em uma escola estadual da região 

do Vale do Paraíba.     

Outra participante que permaneceu durante os 8 anos da gestão analisada será 

identificada como PG4. Nascida e criada na zona rural no interior do Estado de São Paulo, a 

PG4, desde muito cedo, fora obrigada, pelas dificuldades econômicas, a dividir seu tempo entre 

os estudos e o trabalho remunerado.  

No antigo “Ensino de 2° Grau69”, cursou o magistério em escola pública, abrindo portas 

para, mais a frente, cursar Letras em uma universidade privada da região. A professora retrata-

se com nostalgia aos professores que a influenciaram a seguir a carreira do magistério, bem 

como as primeiras provocações que teve de um professor de História em relação à situação de 

opressão em que ela e muitos estudantes daquela região viviam.  

 
68 O texto enviado pela informante via correio eletrônico detalha os responsáveis por cada departamento na 

Secretaria de Educação.  
69 Denominação dada ao Ensino Médio antes da LDB No 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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O início da carreira ocorreu no município de origem, com aulas de alfabetização de 

adultos. De acordo com a PG4, a situação de vida daqueles sujeitos que lutavam com todas as 

forças para aprender a ler e escrever impulsionaram-na a seguir em frente, cursar outra 

graduação, desta vez de Pedagogia, e compreender um pouco mais sobre as estruturas sociais 

vigentes.  

Por questões profissionais, a PG4 mudou-se para Várzea Paulista em meados de 1990 

para atuar nas escolas estaduais de São Paulo, permanecendo até a aposentadoria – época em 

que também se efetivou como professora polivalente dos anos iniciais do município de Várzea 

Paulista, cargo que ocupa atualmente. Ainda nesse período, filiou-se ao sindicato dos 

professores do Estado de São Paulo. Em 2005, foi convidada pelo então Secretário de Educação 

a ocupar o cargo de Diretora Pedagógica, permanecendo até o fim do governo em 2012.  

Apesar de Duarte (2002) considerar que o procedimento mais adequado para delimitar 

o número de pessoas entrevistadas ser a realização de entrevistas até que o material obtido seja 

suficiente para os propósitos da pesquisa, diante do refinamento utilizado, foram entrevistados 

seis sujeitos que compuseram o grupo gestor e participaram ativamente na construção das 

políticas educacionais analisadas. Dois deles (PG3, PG4) permaneceram durante os oito anos. 

Já os Secretários de Educação (PG1, PG2), cada um permaneceu no cargo por 4 anos, com o 

período descrito anteriormente.  

Outras duas participantes ocuparam o cargo de Supervisoras administrativas de 

Educação70  e permaneceram durante a primeira ou a segunda gestão. Salienta-se que outro 

critério utilizado para selecionar tais participantes para as entrevistas é o nível hierárquico da 

função exercida, tendo em vista que, de acordo com a matriz hierárquica do município, esse 

cargo se situava apenas abaixo do Secretário de Educação.  

A primeira delas, que ocupou o cargo durante a primeira gestão, será identificada como 

PG5. Formada em Ciências Sociais, com Mestrado pela Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e Doutorado pela USP em Educação, a PG5, que nasceu e viveu na cidade de Matão 

- SP até o ingresso na Universidade, descreve-se como sendo “uma militante do PT com um 

vínculo orgânico com o Partido desde o final da década de 1980”. 

Em 2001, ingressou na Secretaria de Educação de Campinas para ocupar um cargo de 

dirigente, a pedido do Secretário da pasta, onde permaneceu até 2004 com o fim do governo 

petista na cidade. Realizou assessoria técnica em várias cidades na região e, em 2006, foi 

convidada pelo então prefeito da cidade de Várzea Paulista a assumir o cargo de Supervisora 

 
70 Ambas as Supervisoras exerceram o cargo por convite dos Secretários de Educação. 
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administrativa, exonerando-se do cargo em 2008 para assumir o cargo de Secretária de 

Educação do Município de Pouso Alegre - MG. Atualmente, é professora da Faculdade de 

Educação da Unicamp. 

A outra Supervisora administrativa ocupou o cargo durante toda a segunda gestão, 

iniciada em 2009 e findada em 2012. Será identificada nesta pesquisa como PG6. Nascida em 

São Bernardo do Campo e estudante de escolas públicas da cidade até o final do Ensino 

Fundamental, findou a Educação Básica na cidade de Jundiaí, onde passou a viver durante sua 

adolescência, cursando o magistério. Após não dar prosseguimento no curso de Ciências 

Sociais, ingressou no curso de Letras na USP, licenciando-se em 2003. Após esse período, fez 

uma complementação acadêmica em Pedagogia.  

Anterior à formação acadêmica, o curso técnico do magistério permitiu à participante 

ingressar por meio de concurso público como professora efetiva dos anos iniciais da Prefeitura 

Municipal de Várzea Paulista, o que ocorreu em 1999. Pouco tempo depois, a participante 

passou a acumular cargos no serviço público e lecionar a disciplina de Língua Portuguesa nas 

escolas estaduais de São Paulo. 

Em 2004, começou a ter uma participação ativa nos Conselhos municipais, buscando 

acompanhar a consolidação do Sistema Municipal de Educação, promulgado em 2000. Foi 

eleita por três mandatos Presidente do Conselho Municipal, sendo responsável pela atuação 

permanente desse colegiado na construção do Plano Municipal de Educação, política da qual a 

participante foi uma das principais entusiastas. 

Trabalhou como coordenadora pedagógica, na formação de professores do município, 

diretora de escola, e, em 2009 assumiu o cargo de Supervisora administrativa na Secretaria de 

Educação. Atualmente, é professora efetiva dos anos iniciais do município de Várzea Paulista.   

Diante das justificativas já expostas, compreende-se que esses sujeitos que compuseram 

o “grupo gestor” da Secretaria de Educação (2005-2012) foram fundamentais na proposição 

das políticas públicas analisadas, mas, sobretudo, nos princípios que foram tecidas e nos 

caminhos que foram tomando ao longo das gestões.  

Ainda assim, entende-se que, ao buscar credibilizar uma experiência de gestão 

analisando as políticas públicas educacionais implementadas, emerge a necessidade de ouvir 

aqueles que foram impactados por tais políticas e ações governamentais. Tornar presente a 

partir de outras vozes, além daquelas dos dirigentes, apontaram as nuances do processo nem 

sempre claras para aqueles que estavam imersos a ele. Propiciaram a distância necessária para 

credibilizar com rigor científico, sem deixar de apontar os equívocos, as lacunas e ressaltar as 
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possibilidades democráticas que ousaram transgredir os cânones científicos e políticos.  Dessa 

maneira, outros profissionais da educação que não fizeram parte do grupo gestor, mas que 

tiveram papel de destaque na construção das políticas analisadas71, mormente o Referencial 

Curricular e o Plano Municipal de Educação, bem como uma atuação ativa nos Conselhos 

municipais, foram contatados e selecionados para serem participantes da pesquisa.  

Outro critério adotado para esses sujeitos externos ao grupo gestor foi não ser filiado ao 

Partido ou à coligação que administrou a cidade naquele período, tendo em vista que tal 

aproximação poderia ser determinante e afinar as respostas coletadas com os participantes do 

grupo gestor. Como já bem dito na introdução deste trabalho, credibilizar não significa deixar 

de destacar os possíveis elementos insuficientes e os não-feitos, que, ao serem concretizados, 

poderiam elevar o processo de democratização 

Não obstante, essa distância não poderia ser um contraponto estritamente partidário em 

um município onde o patrimonialismo e o clientelismo ainda são uma realidade e pautam 

análises e discussões políticas. Assim, os sujeitos que têm um vínculo partidário ou possuem 

cargos em comissão da atual administração também foram descartados. Buscou-se, então, 

participantes distantes partidariamente da gestão analisada e não aliados à oposição, mas 

atuantes nas políticas educacionais da época. 

Estabelecidos os critérios, foram contatados formalmente quatro sujeitos, todas 

professoras, que aceitaram o convite para participar da pesquisa mediante a apresentação do 

resumo do trabalho, o que fora feito via correio eletrônico. A primeira selecionada e contatada 

para a pesquisa será identificada como “participante professor 1” (PP1). Estudante de escola 

pública rural e multisseriada localizada do interior do Paraná, a PP1 conviveu, desde muito 

cedo, com as dificuldades estruturais dos equipamentos públicos, tendo, por força disso, de 

estudar no período noturno aos 11 anos de idade. Na adolescência, mudou-se com a família 

para a cidade de Itupeva, interior de São Paulo, sendo obrigada a cursar novamente o ano letivo 

devido à divergência de aferição de mérito acadêmico que havia entre os sistemas de educação 

das cidades. Já adulta, optou pelo curso de Educação Física, sua via de acesso para ingresso no 

primeiro concurso para professora efetiva de Educação Física do município de Várzea Paulista, 

no ano de 2006. 

Como professora efetiva da cidade, tornou-se uma das autoras do Referencial Curricular 

de Educação Física do Município e relatora do PME; ademais, participante assídua dos 

 
71  Os quatro profissionais selecionados têm seus nomes referenciados como autores ou coautores no documento 

“Proposta Curricular de Várzea Paulista (SP): em busca do inédito-viável”.                
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Conselhos municipais, sendo eleita presidenta do CME para o mandato de 2013/2014. Além da 

graduação em Educação Física e uma especialização na área, a PP1 cursou Pedagogia, o que a 

credenciou para participar do processo seletivo para diretora de escola municipal, função que 

ocupa desde 2014. Atualmente, dirige uma creche do município em uma zona de periferia da 

cidade. 

A segunda participante selecionada, identificada como PP2, estudou as séries iniciais 

no interior de Minas Gerais, mudando-se para Jundiaí aos 11 anos de idade, período em que 

trabalhou como empregada doméstica. Um ano depois der ter chegado à cidade, ingressou em 

um convento no município de São Paulo, permanecendo por 14 anos, o que lhe oportunizou um 

amplo capital cultural além de uma formação técnica: o curso de Magistério. Após esse período, 

retornou para a cidade de Jundiaí e ingressou, em 1993, na Educação Infantil de Várzea Paulista, 

por meio do primeiro concurso público para professor da cidade. Nesse ínterim, também foi 

aprovada em concurso público para professora polivalente da Rede Estadual de São Paulo.  

 Formou-se em Pedagogia, e, no ano de 2006, foi aprovada em processo seletivo interno 

da Rede Municipal de Educação de Várzea Paulista, passando, assim, a assumir a função de 

coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação, época em que realizou uma Pós-

Graduação em Gestão Escolar. Atuou como formadora de temas relacionados ao currículo da 

Educação Infantil e, ainda, sobre assuntos e legislações que versavam sobre a ampliação do 

Ensino Fundamental para 9 anos.  

A PP2 teve participação destacada nos Conselhos, além de atuação ativa na construção 

do PME, sendo delegada da II Conferência Municipal de Educação ocorrida em 2011, época 

em que já exercia a função de diretora de escola infantil, assumida em 2009 e ocupada até o 

final do ano de 2012. Após esse período, retornou para a sala de aula como professora de Ensino 

Fundamental das séries iniciais, permanecendo até o fim da sua carreira em 2019. Atualmente, 

é professora aposentada da Rede Estadual e da Rede Municipal. 

Outra participante selecionada para o estudo, PP3, é natural de Jundiaí-SP, onde cursou 

a Educação Básica em escolas públicas da cidade. Na adolescência, dividiu o seu tempo entre 

o trabalho remunerado e os estudos, e, por orientação da família, ingressou no ensino técnico 

do Magistério em uma escola da região, porta de acesso para o exercício docente nas escolas 

de Educação Infantil do município de Várzea Paulista, no início da década de 1990.  

Por questões pessoais, solicitou afastamento por tempo determinado da Rede Municipal 

e mudou-se para Curitiba no ano 2000, onde passou a cursar Pedagogia e atuar nas periferias 
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da cidade, época em que, segundo a PP3, teve grande importância na sua vida ao propiciar uma 

releitura da realidade, ensejada pela formação acadêmica. 

Após um período na capital paranaense e com o fim do seu período de afastamento 

profissional, retornou para Jundiaí, concluiu a faculdade de Pedagogia e prosseguiu com a 

carreira de docente da Educação Infantil no município de Várzea Paulista, momento que se 

aproximou do sindicato local e dos Conselhos, sobretudo o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb, chegando a presidi-lo no biênio 2013/2014.  

As aproximações da PP3 também se deram no âmbito das políticas educacionais que 

estavam emergindo em meados dos anos 2000, entre elas o Estatuto do Magistério, a ampliação 

do Ensino Fundamental de 9 anos e a construção do RC – época que a docente ocupava a função 

de diretora de escola infantil na rede. Como diretora de escola, a PP3 teve acentuado destaque 

na construção do PME, pois, além de ser delegada nata da Conferência, foi eleita entre seus 

pares como uma das relatoras da versão final do texto do Plano apresentado em plenária. Em 

2015, retornou para sua escola de origem no município, onde, atualmente, é professora de 

Educação Infantil.  

Por fim, a última participante selecionada, identificada como PP4, mudou-se para 

Várzea Paulista logo na primeira infância, e, desde cedo, ficou encantada pela leitura e pela 

escrita, que aprendera os primeiros passos ao acompanhar seu pai nas aulas de alfabetização 

que frequentava no município. A partir disso, mesmo a contragosto da família, que acreditava 

que “mulher não precisava estudar muito”, a PP4 cursou todo o Ensino Fundamental em escolas 

públicas do município e ingressou no Ensino Médio técnico no curso de Magistério na cidade 

de Jundiaí, onde, posteriormente, também passou a cursar o Ensino Superior em Ciências 

Físicas e Biológicas, no final dos anos de 1980. Nessa época, a PP4 já havia experimentado 

trabalhar como professora substituta na Rede Estadual de São Paulo e iniciava um trabalho em 

um projeto piloto de alfabetização de adultos no município de Várzea Paulista. 

A formação adquirida credenciou a PP4 a ingressar como professora alfabetizadora da 

Rede Estadual e atuar em redes privadas de ensino na região. Ademais, foi diante da formação 

acadêmica que a docente passou a fazer parte via concurso público da Rede Municipal de 

Educação de Várzea Paulista, ocupando o cargo de professora de Ensino Fundamental, no ano 

de 2002. De acordo com a professora, seu empenho e seu comprometimento com a 

alfabetização e a educação especial foram justificativas para que, em 2007, ela fosse convidada, 

pela gestão da Secretaria de Educação, para ocupar a função de vice-diretora em uma unidade 

escolar do município. Foi nesse período que a PP4 fez uma especialização em gestão escolar e 
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empenhou-se na construção do RC do município, tendo seu nome citado no documento 

“Organização Curricular” como uma colaboradora docente constante do referido documento.  

Já em 2010, exercendo o cargo de diretora de escola, empunhou as discussões sobre as 

metas e os objetivos do PME em reuniões escolares e atuou como delegada nata na II 

Conferência Municipal de Educação em 2011. Em 2014, a PP4 passou a ocupar o cargo de 

Supervisora de Ensino da Rede Municipal, função adquirida por meio de processo seletivo 

interno que perdurou até o final do ano de 2018 com a aposentadoria da referida docente.  

2.2.3 Procedimentos de análise dos dados 

 A fim de descrever e interpretar os dados obtidos nas entrevistas, foi empreendido um 

estudo minucioso sobre o conteúdo do material, buscando, além de mensagens manifestas, 

aquelas de conteúdo latente diante do objeto investigado. Para tanto, lançou-se mão da 

metodologia de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016). 

 O uso da análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações é dividido por Bardin (2016) em três etapas: organização da análise, codificação 

e categorização. Na etapa inicial, denominada organização da análise, realiza-se uma leitura 

geral sobre a temática, para selecionar documentos e estabelecer os objetivos específicos e as 

hipóteses sobre o material coletado. Nesse momento, busca-se identificar padrões de 

comunicação entre os participantes, com suas ênfases e omissões. É a fase em que se organiza 

o material selecionado e se realiza uma pré-análise. 

 Com um volume de aproximadamente 400 laudas de transcrições das entrevistas, a 

leitura flutuante (BARDIN, 2016) feita nessa etapa permitiu emergir hipóteses iniciais do 

material analisado que foram registradas e serviram de orientação para o prosseguimento dos 

trabalhos. Excetuando os diálogos de apresentação e aqueles que ocorriam informalmente ao 

final das entrevistas, nenhuma parte do material coletado foi descartada.  

 A segunda etapa, descrita pela autora, consiste na codificação, que corresponde à 

transformação do material bruto em outro que permita a representação do conteúdo ou da 

expressão de forma mais sintetizada em unidades de registro e unidades de contexto. Na 

primeira, busca-se um recorte dos conteúdos transcritos em palavras, temas, frases 

condensadas; enfim, um exercício de recorte e de síntese, que, neste trabalho, se optou por 

aquela de natureza semântica, convergindo em unidades temáticas. 

Já a unidade de contexto apresenta-se para localizar a unidade de registro no contexto 

em que está inserida, contextualizando-as para que mantenham os significados dos conteúdos 
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selecionados. Optou-se, neste trabalho, por fazer o recorte das transcrições em frases 

condensadas e situá-las no contexto na própria frase sintetizada. Assim, foi possível, na leitura 

dos recortes em unidades de registro e contexto, dar a dimensão precisa ao pesquisador do que 

se tratava cada frase condensada constituída. 

 Tendo como horizonte o problema de pesquisa e o referencial teórico utilizados, foram 

definidos os códigos para separação do material. Os códigos iniciais estabelecidos foram: a 

ruptura patrimonialista e o estreitamento das relações; experimentalismo democrático nas 

políticas públicas educacionais; e tensionamento da credibilização. 

 Ao analisar a presença nas entrevistas desses códigos como regra de enumeração, 

observou-se que, em uma parte considerável do material coletado, havia a ausência de tais 

códigos; portanto, foram criados outros dois: subjetividades democráticas e o processo de 

democratização como legado. Essa necessidade emergiu tendo em vista as considerações que 

os participantes teceram sobre suas relações com movimentos sociais, sindicatos e partido 

político; além das marcas que a gestão deixou em cada sujeito da pesquisa, foram conteúdos 

que transcenderam os objetos selecionados, mas que não deveriam ser descartados, afinal, 

convergiam para o objetivo central da pesquisa. 

 Cabe ressaltar que o fato de o roteiro de entrevistas semiestruturado estar dividido em 

blocos que versavam sobre a trajetória até o serviço público em Várzea Paulista, as políticas 

públicas educacionais, a democracia e a gestão democrática, além da conjuntura política, 

facilitaram o trabalho de situar a unidade de registro em referência ao contexto em que emergiu. 

Ao serem recortadas e enumeradas, tais considerações, entremeadas ao referencial teórico, 

deram densidade às hipóteses iniciais estabelecidas na leitura flutuante, ao passo que outras 

foram sendo refutadas e reconstruídas, ensejando a terceira etapa de tratamento dos dados: a 

categorização.  

  Bardin (2016) define a categorização como o agrupamento das unidades de registro em 

torno de elementos comuns, que, nesta pesquisa, tomou forma no processo de análise dos dados, 

sendo as categorias e as subcategorias definidas no final do processo de análise. Buscou-se, já 

nos títulos utilizados para as categorias, sintetizar para o leitor o que ele encontrará na leitura.  

O critério utilizado para agrupar os dados foi o semântico; desse modo, as unidades de registro 

foram agrupadas de acordo com o significado manifesto e latente que cada uma evidenciava, 

originando categorias temáticas. O mapa conceitual da Figura 1 ilustra o processo de 

construção. 
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Figura 1 - Síntese do processo de tratamento dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor, 2020. 
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 Aportou-se ainda para a definição de boas categorias no conjunto de regras estabelecido 

pela autora, sendo: a exclusão mútua; a homogeneidade; a pertinência; a objetividade e a 

fidelidade; e, por fim, a produtividade. Se algumas categorias inicialmente estavam um tanto 

generalistas, podendo incorrer na ausência de homogeneidade e exclusão mútua, o 

desdobramento em subcategorias (estabelecidas em subtítulos dos títulos expostos acima), 

permitiu a devida homogeneidade e exclusividade das unidades de registro.  

 A objetividade e a clareza que abrangem as categorias estão descritas no capítulo que 

analisa os dados coletados, de forma a apresentar, para o leitor, o que consiste e segue em 

análise das categorias e das subcategorias. Em todo o processo analítico, os aspectos positivos 

e negativos relevantes foram apontados, tendo como alicerce as reflexões sobre democracia, 

proposta por Santos (2002, 2011, 2016, 2018), e as três dimensões do conceito de justiça 

curricular (a do conhecimento, a do cuidado e a da convivência), conforme Ponce (2016, 2018).  

 Sustentada em tais autores, a interpretação do material coletado confirmou a hipótese 

inicial deste estudo e lançou outras no decorrer da análise, dando sinais para que estudos 

posteriores credibilizem experiências educacionais que lograram ser democráticas, ao passo de 

criarem inteligibilidade recíproca entre seus feitos e não-feitos, visando convergências éticas e 

políticas que constituam processos de democratização cada vez mais intensos. 
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3 A DEMOCRACIA COMO PILAR NA REINVENÇÃO DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL 

 
As democracias também morrem democraticamente  

 

Habituámo-nos a pensar que os regimes políticos se dividem em dois grandes tipos: 

democracia e ditadura. Depois da queda do Muro de Berlim em 1989, a democracia (liberal) 

passou a ser quase consensualmente considerada como o único regime político legítimo. Pese 

embora a diversidade interna de cada um, são dois tipos antagónicos, não podem coexistir na 

mesma sociedade, e a opção por um ou outro envolve sempre luta política que implica a 

ruptura com a legalidade existente. Ao longo do século passado foi-se consolidando a ideia 

de que as democracias só colapsavam por via da interrupção brusca e quase sempre violenta 

da legalidade constitucional, através de golpes de Estado dirigidos por militares ou civis com 

o objectivo de impor a ditadura. Esta narrativa, era em grande medida, verdadeira. Não o é 

mais. Continuam a ser possíveis rupturas violentas e golpes de Estado, mas é cada vez mais 

evidente que os perigos que a democracia hoje corre são outros, e decorrem paradoxalmente 

do normal funcionamento das instituições democráticas. As forças políticas anti-

democráticas vão-se infiltrando dentro do regime democrático, vão-no capturando, 

descaracterizando-o, de maneira mais ou menos disfarçada e gradual, dentro da legalidade e 

sem alterações constitucionais, até que em dado momento o regime político vigente, sem ter 

formalmente deixado de ser uma democracia, surge como totalmente esvaziado de conteúdo 

democrático, tanto no que respeita à vida das pessoas como das organizações políticas. 

Umas e outras passam a comportar-se como se vivessem em ditadura... 
Boaventura de Sousa Santos (2018a, n.p.). 

 

 

A provocação paradoxal do título do artigo de Boaventura de Sousa Santos - As 

democracias também morrem democraticamente - indica que, apesar de um certo “mantra” que 

paira sobre as sociedades desenvolvidas e civilizadas sobre a democracia, ela é uma forma de 

organização social complexa, ardilosa e contraditória entre Estado e sociedade. Suas facetas 

são inúmeras, algumas escrutinadas, teorizadas durante a história da humanidade, outras 

obscurecidas e tantas ainda por serem desveladas e/ou credibilizadas. As democracias 

“também” morrem democraticamente, ainda que o imperativo ético que a oriente seja a vida, a 

soberania popular e o bem-comum que reconheça que todos devem ter o mesmo valor na 

sociedade e que esse valor seja o mais elevado. 

 Boaventura de Sousa Santos teceu essas considerações prenunciando a vitória do então 

capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil pela maioria dos votos 

válidos em 28 de outubro de 2018. Nos moldes da democracia liberal de baixa intensidade, 

como assinala Santos (2007, 2016), o Presidente eleito o fora democraticamente, afinal obteve 

mais votos que seu adversário na disputa do 2° turno do pleito eleitoral e, portanto, a ele foi 

garantido pelo Estado democrático o direito de governar o país pelos próximos quatro anos. 

Ainda que seus discursos aviltassem mulheres, negros, indígenas, enfim, a própria legitimidade 
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das eleições brasileiras72, o Presidente eleito praticou o jogo da democracia liberal 

representativa e venceu, ainda que pese nesse processo eleitoral a distribuição massiva de fake 

news e a prisão de seu principal adversário em uma condenação sui generis da justiça 

brasileira73. Não obstante, há outros jogos, sustentados em outras perspectivas democráticas, 

que possibilitam gramáticas sociais diversas.   

 No Brasil, um país marcado pelas desigualdades com uma democracia jovem e em 

construção, a democracia representativa como estabelecida na Constituição Federal (CF) de 

1988 funda-se como um cânone da sociedade. Pode-se dizer que a justaposição dos três poderes 

(Legislativo, Judiciário e Executivo) bem como o direito de escolher os representantes pelo 

voto adquiriu status de democracia com D maiúsculo74, ainda que a Carta Magna tenha 

estabelecido os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, com representação do Estado e da 

sociedade civil com vista a ampliar a participação popular nas decisões políticas para além do 

voto. 

 A CF (1988) estabeleceu também sistemas de gestão democrática em vários campos de 

atuação da Administração Pública, com destaque, aqui, para a gestão democrática do ensino 

público na área da educação - Art. 206, inciso VI (BRASIL, 1988). Indubitavelmente, o texto 

da Constituinte buscou alterações históricas nas relações verticais e de dominação 

institucionalizada entre Estado e sociedade; para tanto, buscou-se, para além do sufrágio 

universal, o fomento à participação direta dos cidadãos.  

 Ainda que estabelecida na CF (1988), foi apenas a partir de 2003, no governo Lula, que 

a participação dos cidadãos75 em âmbito federal foi impulsionada e fortalecida. 

As principais destas ações foram: o estabelecimento de uma instância de 

coordenação da relação entre governo e sociedade civil centrada na Secretaria-

Geral da Presidência da República; o fortalecimento dos Conselhos Nacionais 

já existentes, como os de Saúde, Assistência Social, Criança e Adolescente, e 

Meio Ambiente, com a presença de ministros nas reuniões e o fortalecimento 

 
72 Para mais informações, ver Urna eletrônica, um debate sobre segurança usado por Bolsonaro como ameaça. 

Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537215816_674175.html. Acesso em: 20 jul. 

2019. 
73 Juristas renomados internacionalmente repudiaram a condenação do ex-presidente Lula diante da falta de provas 

e as incongruências técnicas do processo. Ademais, em 2019 as reportagens do jornal online Intercept Brasil, 

publicadas pelo jornalista premiado mundialmente Glenn Greenwald, apontaram como o juiz do caso agiu como 

parte do processo em acordo com o Ministério Público Federal. O mesmo juiz aceitou o convite para ocupar o 

cargo de Ministro da Justiça do Governo do Presidente Bolsonaro. Atualmente, a defesa do ex-presidente Lula 

busca a suspeição do processo e o retorno de seus direitos políticos. 
74 Vale observar que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estabelecem o modelo da 

democracia representativa liberal como condição política para concessão de ajuda financeira.  
75 A polissemia do conceito de participação é discutida por Lavalle e Vera (2011).  Cabe observar que o conceito 

“participação popular”, constituído a partir da teologia da libertação, ganhou novos contornos na CF, abrindo 

espaço para um conceito mais generalizante: a participação cidadã. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/17/politica/1537215816_674175.html
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das prerrogativas desses conselhos no controle de fundos e recursos públicos; 

a organização de conferências nacionais em praticamente todas as  áreas 

das políticas públicas e, por fim, o estabelecimento de um conjunto de formas 

mais diretas de negociação entre o governo e a sociedade civil, tais como 

mesas de negociação com diversos movimentos sociais, entre os quais caberia 

destacar o movimento sindical e o movimento dos sem-terra. (AVRITZER; 

SILVA, 2009, p. 8). 

Instituem-se como marco legal dois campos politicamente distintos: a democracia 

representativa e a democracia participativa. Ambas as correntes travaram um duelo durante o 

século XX sustentadas em posições distintas de sociedade. A depender disso, os Governos 

Federais situados entre 2003 e 201676 inclinaram-se à participação cidadã como um valor 

fundamental na ampliação da democracia. Apesar disso, Santos e Avritzer (2002) ponderam 

que tanto a democracia representativa quanto a democracia participativa não são antagônicas, 

mas, sim, complementares, havendo representação no interior da participação, como 

demonstram as experiências exitosas com os delegados no OP realizadas pelos governos 

municipais do PT. 

Diante dessa divisão e complementaridade entre correntes teóricas, discorre-se, neste 

capítulo, sobre as noções necessárias da teoria democrática contemporânea. Partindo da 

democracia representativa, hegemônica no século XX, adentrando as propostas alternativas 

emergentes na segunda metade do século XX, denominadas contra-hegemônicas, ancora-se em 

Boaventura de Sousa Santos no conceito de democracia de alta intensidade para anunciar uma 

concepção de democracia que contribua na reinvenção da emancipação social. 

 Santos (2007, 2011, 2016) destaca, em seus trabalhos, seis subcampos de relações 

sociais em que os processos de democracia têm importância particular: o espaço-tempo 

doméstico, o espaço-tempo da produção, o espaço-tempo da comunidade, o espaço-tempo do 

mercado, o espaço-tempo da cidadania e o espaço-tempo mundial das relações entre Estados. 

Em cada um desses subcampos reside uma forma específica de relação desigual de poder. 

Constituir uma sociedade democrática é lutar contra tais relações desiguais de poder e 

transformá-las em relações de autoridade partilhada. É por essa perspectiva que será analisada 

a experiência de gestão da educação no município de Várzea Paulista entre os anos de 2005 e 

2012. 

 
76 Como se apontou na introdução deste texto, em 2016, houve um golpe político-jurídico-midiático que 

interrompeu o governo eleito nas eleições de 2014. 
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3.1 Prolegômenos da democracia contemporânea 

 Não é equivocado afirmar que o significado de democracia é ambíguo e a convivência 

retórica dessa ambiguidade acentuou-se com a globalização, em que a defesa da democracia 

pode ser usada por movimentos alinhados à garantia e à ampliação de direitos sociais e 

distribuição das riquezas, como também para favorecer as causas da economia de livre mercado 

e um maior oligopólio de partidos políticos. Somam-se a isso correntes que questionam a 

desejabilidade social da democracia, evocando, assim, regimes autoritários na organização da 

sociedade. A trivialidade que adquiriu o conceito permite essa convivência retórica, porém nada 

harmoniosa. Se tudo é democrático, ou aparenta sê-lo, corre-se o risco de nada ser e as 

democracias morrerem democraticamente, como considerou Boaventura de Sousa Santos 

(2018a). 

 Durante o século XX, a democracia foi objeto de discussão de muitos pensadores. Entre 

as guerras mundiais, o debate deu-se em torno da desejabilidade da democracia, que resolvido 

a seu favor restringiu formas de participação e de soberania, reduzindo a democracia a 

procedimentos eleitorais periódicos para a formação de governos. O principal ideólogo dessa 

concepção de democracia, compreendida como elitista (AVRITZER, 2000; SANTOS, 2002; 

MARQUES, F. P. J. A., 2012; SILVA et al., 2013), que se difundiu no Ocidente e se tornou 

hegemônica durante o século XX, foi o economista austríaco Joseph Schumpeter. 

Schumpeter é considerado um elitista por seu  modo de observar a relação 

entre massa e líderes  políticos, que estão vinculados à elite política – que se 

constituem, nas democracias modernas, como partidos políticos. Nesse 

sentido, os líderes ou partidos, conseguem se sobrepor às massas por causa de 

seu tamanho e principalmente por sua capacidade de organização. A massa, 

por sua vez, é dominada, por sua irracionalidade em assuntos de natureza 

política. (SILVA et al., 2013, p. 5). 

 Schumpeter (1975) assinalava que a teoria clássica de democracia sustentada em 

Rousseau está centrada na proposição de que o povo possui uma opinião definitiva e racional 

sobre todas as questões individuais e que ele (povo) consumava essa opinião em uma 

democracia, escolhendo representantes que fariam com que essa opinião fosse executada.  

 A crítica de Schumpeter aponta que não há racionalidade que constitua o bem-comum 

diante da diversidade/subjetividade nas sociedades modernas. Para o autor, a ideia de bem-

comum não tem sentido, pois as pessoas possuem desejos e valores diversos; portanto, a reunião 

de pessoas que racionalmente deliberariam visando o bem coletivo não se sustenta. Para tanto, 

Schumpeter traz exemplos do totalitarismo e das guerras mundiais para frear os impulsos da 

participação popular e fundar os alicerces da democracia representativa. Mesmo que existisse 
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a possibilidade da constituição de preferências sociais comuns (Schumpeter considerava-as 

perfeitamente definidas e independentes), por meio do qual o processo de decisão democrática 

pudesse racionalmente funcionar, ainda assim isso não significaria concordância com todas as 

questões que pudessem ser compreendidas como a “vontade do povo” (GAMA NETO, 2011).  

 Ademais, nas críticas schumpeterianas, desconfia-se da concepção clássica de 

democracia em que considera que os cidadãos sejam interessados e bem informados sobre o 

que ocorre nas instituições públicas. Nessa perspectiva, só há interesse da população no campo 

da política quando as decisões os afetam diretamente. 

 Schumpeter adota integralmente o argumento da manipulação dos indivíduos nas 

sociedades de massa, considerando a propaganda política modeladora de opiniões que podem 

levar a sociedade em uma determinada direção, ainda que prejudicial a ela. Esse elitismo 

democrático não acreditava que o eleitorado possuísse uma “vontade popular” (fonte da 

legitimidade) que fosse capaz de produzir ideias que, discutidas de maneira racional e coerente, 

pudessem ser transformadas em um “bem-comum” (propósito da democracia) e, claro, muito 

menos transformá-las em decisões políticas. A massa somente podia aceitar ou recusar uma 

liderança que lhe fosse apresentada em eleições (GAMA NETO, 2011).  

 Essa teoria democrática rompe com a ideia de democracia como soberania popular para 

propô-la como método de produção de governos, por meio do voto. Dessa forma, contornar-se-

ia a irracionalidade das massas, concedendo ao cidadão o papel de eleger alguns indivíduos que 

terão a responsabilidade de constituir os governos.  

 A teoria democrática clássica pressupunha um indivíduo racional, autônomo e livre para 

a escolha dos governos. Para a teoria schumpeteriana, os candidatos ao governo, pré-

selecionados, é que disputarão os votos do eleitorado, que fica destituído de iniciativa e aguarda 

o surgimento de lideranças políticas que se proponham a disputar o seu voto e, com a vitória, 

compor o governo. Assim sendo, assinala Avritzer (1996), caberia às elites eleitas por esse 

método a tarefa de governar, devendo exercer todas as demais atribuições do governo capazes 

de gerar algum nível de racionalidade política. 

  De acordo com Marques, F. P. J. A. (2012), a teoria democrática elaborada por 

Schumpeter restringe-se à oportunidade de escolha e de destituição de representantes políticos 

que irão compor um governo. Para Schumpeter (1975), uma sociedade será mais ou menos 

democrática de acordo com a maior ou menor oferta de possibilidades de representação política 

à sociedade, garantindo maior poder de escolha e de barganha no jogo eleitoral. 
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 Essa definição estritamente procedimental restringe a democracia a um método para 

constituição de governos e a um conjunto de regras que estabelecem como devem ser escolhidos 

os representantes que realizarão as decisões políticas. A esse respeito, Gama Neto (2011) 

considera: 

A democracia é um método de escolha de governantes, um sistema político 

concebido analogamente como uma forma de  mercado, em que as decisões 

dos eleitores são resultado de um cálculo de utilidade, a política é resumida ao 

grau de soberania do consumidor no mercado. Assim, a política democrática 

é um sistema que institucionaliza a competição entre partidos e/ou coalizões 

partidárias, disputando no mercado eleitoral os votos que lhe darão a 

oportunidade de apoderar-se do governo. Schumpeter estabelece uma divisão 

do trabalho político, os eleitores escolhem e os políticos decidem. (GAMA 

NETO, 2011, p. 31). 

 Ao restringir a participação popular nas decisões políticas e supervalorizar os 

mecanismos de representação, via eleição, Schumpeter (1975) atenua o problema do tamanho 

e da complexidade das sociedades modernas, partindo da ideia de que a democracia deve supor 

um nível de homogeneidade cultural e moral capaz de evitar conflitos permanentes e sociedade 

parciais (AVRITZER, 2000). 

 O cientista político norte-americano Robert Dahl destacou-se no pós-guerra como 

teórico que apresentava a representação política como única solução possível nas democracias 

de grande escala. Se Schumpeter era considerado um elitista, as proposições democráticas de 

Dahl são chamadas de pluralistas (SANTOS; AVRITZER, 2002). Essa concepção de 

representação assenta-se na ideia de autorização que é sustentada por dois pilares: o primeiro 

seria o consenso como forma racional da política; o segundo é a suposta capacidade das formas 

de representação expressarem as distribuições das opiniões no âmbito de sociedade (SANTOS; 

AVRITZER, 2002). 

 Assim como Schumpeter, Dahl estabelece a democracia como um método político que 

tem nas competições eleitorais o aporte fundamental. Nessa esteira, Dahl cunha o conceito de 

poliarquia, demarcando-o como modelo teórico aplicável como prática do regime democrático. 

Silva et al. (2013) definem desta forma a concepção democrática de Dahl: 

Uma poliarquia é caracterizada como um regime político que possibilita um 

nível de participação e de contestação alto. O pluralismo é entendido como a 

possibilidade de diferentes grupos conseguirem poder político. Desta forma, 

se há competição pelo poder político em diferentes arenas, existe um nível alto 

de contestação pública, ou seja, oposição. Da mesma maneira – numa 

poliarquia – também é necessário um alto grau de inclusividade, tanto para os 

cidadãos que participam de algum grupo, quanto para os que não participam. 

O principal provedor dessa inclusividade é o sufrágio universal. Uma das 

principais características de uma poliarquia é a existência de eleições 
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regulares, livres e idôneas. Nisso reside a importância da existência de 

instituições democráticas que possam assegurar aos governados a 

possibilidade de não sofrerem excessos (desrespeitos aos direitos) por parte 

dos governantes (Estado). Em síntese, são os dois eixos básicos, a 

liberalização e a participação, que possibilitam a democratização dos regimes. 

E quanto mais altos esses níveis, mais próximo estarão da poliarquia, 

caracterizada como o máximo de inclusividade com o máximo de contestação. 

(SILVA et al., 2013, p. 8). 

 Pode-se dizer que, principalmente a partir de Schumpeter e Dahl77, erigiu-se a 

concepção de democracia que se alastrou para os países desenvolvidos e em desenvolvimento 

do Ocidente e se tornou hegemônica. Ainda que estremecida por outras concepções teóricas e 

expectativas sociais que emergiram na segunda metade do século XX, o processo de escolha de 

governantes por meio de eleições competitivas é o pilar do que se tem chamado de democracia 

representativa. 

 Um dos teóricos que abalaram os alicerces dessa concepção hegemônica de democracia 

foi o alemão Jurgen Habermas. Com ele, inicia-se um forte movimento pela institucionalização 

da participação da sociedade civil em nome de uma democracia deliberativa e participativa, 

denominada como contra-hegemônica78. Nesse momento, Habermas volta suas reflexões ao 

exame da “[...] democracia local e a possibilidade de variação no interior dos Estados nacionais 

a partir da recuperação de tradições participativas solapadas no processo de construção de 

identidades nacionais homogêneas” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 42). 

 Contrapondo o pressuposto democrático rousseaniano sobre a prevalecência da vontade 

das maiorias, o elitismo schumpeteriano e o pluralismo Dahl em que a democracia é reduzida 

a um método de aferição/competição de preferências, todos sustentados na ideia de que a 

democracia deve supor um nível de homogeneidade cultural e moral, Habermas (1995) propõe 

a reocupação do espaço público e a ampliação da participação, fundando o que se chama de 

democracia deliberativa.  

 Relegando as premissas liberais individualistas e elevando o caráter da participação, o 

teórico alemão recoloca o conceito de esfera pública considerando que esta deve ser um local 

(um campo intermediário entre a sociedade civil e o sistema político) em que o uso público da 

razão estabelece uma relação entre participação e argumentação das opiniões que visam 

influenciar e qualificar as decisões no sistema político formal. Nessa perspectiva, Habermas 

atribui à esfera pública o papel de tornar-se o local de uma deliberação comunicativa na qual as 

 
77 O teórico italiano Norberto Bobbio é outro proeminente autor que destaca o caráter meramente eleitoral da 

participação popular. 
78 Denominação conferida por Santos e Avritzer (2002) às concepções alternativas de democracia emergente após 

a Segunda Guerra Mundial e que romperam com as premissas da democracia hegemônica. 
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diferentes concepções morais e as diferentes identidades culturais se colocariam em contato, 

gerando uma rede de procedimentos comunicativos (AVRITZER, 2000). 

 A teoria da ação comunicativa habermasiana (como é denominada essa perspectiva) 

resgata a dimensão argumentativa do discurso, tendo no consenso para a resolução de questões 

políticas o objetivo implícito de todas as trocas comunicativas (MIGUEL, 2014).  Nessa 

perspectiva, Alcantara (2018) considera: 

Os teóricos deliberativos defendem que a teoria democrática recupere o 

caráter argumentativo da política, insistindo na necessidade da representação 

e das decisões políticas serem justificadas a partir de processos 

comunicacionais que incluam os cidadãos comuns nas discussões acerca das 

principais questões políticas. A deliberação é fundamental aqui porque 

permite que o processo político seja ampliado a partir da recuperação do 

processo de formação da opinião pública por meio de uma esfera pública 

aberta à participação dos cidadãos, convidados a influenciar a política e a 

pressionar o sistema de representação tradicional por meio da 

argumentação pública dos problemas e demandas sociais [...]. 

(ALCANTARA, 2018, p. 33, grifo nosso). 

 Embora Habermas eleve o papel da participação dos cidadãos nos rumos das decisões 

políticas, o teórico estabelece que, na esfera pública, se daria o espaço de pressão que 

influenciaria as decisões do Estado, mas tais decisões continuariam a ocorrer no sistema político 

tradicional. Observa-se que as ações comunicativas que ocorrem no âmbito da esfera pública 

sublinham a formação de opiniões, exigindo a prestação de contas dos representantes.  

 Para essa concepção conhecida como deliberativa79, compreende-se que a democracia 

deva promover um melhor entendimento entre as pessoas por meio da troca de razões públicas, 

promovendo a participação do cidadão no processo político. Para os deliberativos, o elemento 

central na busca pela reconfiguração do debate acerca da legitimidade do sistema democrático 

é a deliberação (ALCANTARA, 2018).  

 Nesse sentido, a deliberação distancia-se do caráter decisório proposto por Rousseau, 

em que a vontade da maioria silenciava a minoria por se tratar de um erro da razão, e reconsidera 

a deliberação como um processo de argumentação no qual os diferentes aspectos de uma 

determinada proposta são pesados (AVRITZER, 2000).  

 Se na proposta schumperiana as eleições periódicas são a materialização central do 

elitismo democrático concebido pelo autor, na proposta habermasiana, os fóruns deliberativos, 

especificamente no Brasil, como os Conselhos Gestores previstos na CF e o OP criado pelo PT 

nos municípios em que o Partido esteve à frente do Executivo, são os espaços 

 
79 Há ainda dois grandes teóricos na corrente da democracia deliberativa, Joshua Cohen e James Bohman. Para 

mais, ver Avritzer (2000). 
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institucionalizados que ampliam a participação social e, ao mesmo tempo, propiciam discussões 

apoiadas em deliberações argumentativas.  

 Ainda que as proposições de Habermas estabeleçam um estreitamento das relações entre 

Estado e as necessidades da sociedade civil, ocupando espaços que vão além dos procedimentos 

característicos das disposições eleitorais, a democracia deliberativa não se encontra livre de 

críticas. Uma delas é que o emprego público da razão pode não prevalecer diante dos 

fundamentalismos e paixões que permeiam as discussões e, portanto, não haveria possibilidades 

de consenso mesmo diante de argumentos racionais (MARQUES, F. P. J. A., 2012). 

 A respeito dos argumentos, a democracia deliberativa, ao relegar a um segundo plano 

questões econômicas e desigualdades sociais (MIGUEL, 2014), pouco considera que, diante 

das disparidades sociais, os grupos dominantes estarão em situação vantajosa nos espaços de 

argumentação, tendo em vista as habilidades argumentativas adquiridas. Esses grupos terão, 

portanto, mais possibilidades de dominar os fóruns de deliberação, deixando poucos espaços 

para outras perspectivas além daquelas que lhes interessam.  

 Alcantara (2018) aponta que a democracia deliberativa se conformou a um projeto 

reformista da democracia representativa; afinal, não prevê transformações na ordem estrutural 

vigente. Ao conformarem-se, os deliberacionistas distanciaram-se do legado da teoria crítica 

que os sedimentou, acomodando-se ao liberalismo (MIGUEL, 2014). 

  Semelhante à crítica tecida por Schumpeter, outro problema da democracia deliberativa 

refere-se à motivação dos cidadãos em participar dos acontecimentos políticos. Vita (2004) 

considera que apenas aqueles cidadãos já predispostos à participação em determinadas áreas 

políticas se envolveriam nas discussões políticas e, por conseguinte, não haveria quórum, 

tampouco a visão de outros grupos além daqueles que já dominam o cenário político. Alcançar-

se-ia o consenso, um dos princípios das discussões deliberativas, mas estabelecidos a partir de 

visões de mundo muito semelhantes.  

 Repousando sobre as críticas acerca da falta de legitimidade da democracia 

representativa e inserindo no debate o problema da prestação de contas (ou falta dela) pelos 

representantes e a ausência/insuficiência de representação de identidades minoritárias no 

parlamento, surge outra corrente de pensamento visando elevar a participação dos cidadãos na 

definição das questões públicas. Por destacar a participação direta e ampla como elementos 

fundamentais na ampliação da democracia, essa corrente é conhecida como participacionista. 

 A polissemia prática, teórica e institucional do conceito “participação” torna-o um tanto 

fugidio, não apenas em decorrência da diversidade de expectativas nela depositadas e de que a 



83 
 

 
 

aferição dos efeitos é uma operação sabidamente complexa, mas devido ao fato de sequer 

existirem consensos quanto aos efeitos esperáveis da participação, ou, pior, quanto à relevância 

de avaliá-la por seus efeitos (LAVALLE; VERA, 2011). 

 Essa abundância de sentidos sobre a participação produziu dentro dos nichos 

acadêmicos posições complementares e, ao mesmo tempo, distantes, ainda que como horizonte 

sempre estivessem as críticas à democracia representativa constituídas nos moldes 

hegemônicos do Ocidente e o resgate da soberania popular como expressão da vontade coletiva 

dos cidadãos, elevando o caráter decisionístico dos espaços de participação80. 

 A questão da participação como posição antitética e de negação à representação como 

uma forma de democracia foi marca empunhada por Benjamin Barber (2003) na obra 

Democracia Forte. Já outros como Carole Paterman, Crawford Brough Macpherson, Leonardo 

Avritzer e Boaventura de Sousa Santos (esses dois últimos pesquisadores que se debruçaram 

sobre os Conselhos Gestores e o OP presentes no Brasil desde o final da década de 1980) 

buscaram uma articulação teórico-prática entre participação e representação81 como forma para 

a ampliação da democracia e da emancipação social82. Como considera Luchmann (2007), é na 

combinação entre as teorias da democracia representativa e participativa que se estabelece a 

inevitabilidade da representação no interior de experiências de participação. 

 Apesar disso, existem alguns pontos de acordo que alinham a corrente de pensamento 

participacionista. Alcantara (2018) considera que a democracia participativa se estabelece tendo 

como princípios 

[...] a reconstrução do valor normativo da democracia a partir da ampliação da política 

para além do sistema tradicional de representação, o aumento da participação como 

instrumento necessário e desejável para a diminuição das desigualdades sociais e o 

valor educativo, pedagógico da participação social, capaz de desenvolver as 

capacidades dos indivíduos envolvidos no processo político. (ALCANTARA, 2018, 

p. 32). 

               Tendo como aporte tais princípios, pode-se considerar que, na democracia 

participativa, quanto maior for a participação, melhor a qualidade da democracia. A sublimação 

do valor educativo da participação, a busca pela inclusão e o combate às desigualdades ancoram 

essa corrente de pensamento entre aqueles que buscam uma profunda transformação da 

sociedade.  

 
80 Avritzer (2000) aponta que Rousseau utiliza, em sua teoria democrática, o caráter decisionístico de deliberação. 

Já outros teóricos como Habermas e Rawls optam pelo sentido argumentativo da deliberação. 
81 Luchmann (2007) tece considerações a respeito das especificidades da representação na democracia 

participativa. 
82 Esse conceito será abordado no subcapítulo posterior e é alçado por Boaventura de Sousa Santos. 
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[...] os autores da democracia participativa evidenciam com mais clareza a 

relação existente entre disparidade de acesso aos recursos sociais e 

econômicos e a discrepância no acesso aos recursos de poder na sociedade 

moderna, recolocando a organização do mundo material no centro da 

discussão democrática. (ALCANTARA, 2018, p. 39).  

           Ao contrário dos deliberacionistas que buscam estabelecer o consenso na esfera pública 

por meio de argumentos racionais, Miguel (2014) afirma que os participacionistas estimulam o 

dissenso a fim de que se possa fomentar o conflito de posições políticas antagônicas, abrindo, 

assim, mais possibilidades para o fortalecimento de uma agenda de viés progressista e 

transformadora, na medida em que o antagonismo político seria uma manifestação de 

resistência aos padrões de dominação vigentes na sociedade. Por esse prisma, a participação 

não elevaria apenas as motivações individuais do cidadão concernentes àquilo que afeta sua 

vida cotidiana, mas, sim, uma mudança de perspectiva da própria estrutura da realidade. 

             Como apontam Santos e Avritzer (2002), um traço comum às formas de democracia 

participativa analisadas em alguns países foi a contraposição de uma identidade atribuída a 

grupos minoritários externamente por um Estado colonial ou por um Estado autoritário, e a 

proposição de outras gramáticas sociais mais inclusivas, que, por conseguinte, implicam a 

discussão de temáticas historicamente ignoradas pelo sistema político, a redefinição de 

identidades e vínculos e a ampliação da participação. Nessa perspectiva, a democracia 

participativa legitimar-se-ia pela inclusão de demandas alijadas das discussões políticas 

tradicionais, que ora é expressa na ideia de que aqueles que são afetados pelas decisões políticas 

também devem ser capazes de decidi-las (LUCHMANN, 2007). 

             No Brasil, os Conselhos Gestores de Políticas Públicas estabelecidos em ordenamento 

constitucional e em legislações das esferas municipais, além das experiências de OP 

constituídas a partir de governos de esquerda que sublinham a participação popular, foram as 

instituições participativas que influenciaram as políticas públicas no país (AVRITZER, 2006). 

Resguardadas as especificidades da participação e da representação em cada uma dessas 

instituições, pode-se dizer que ambas articulam elementos da democracia representativa e da 

participativa, sendo, no caso do OP83, as demandas materiais que afetam a realidade diária de 

sujeitos, até então silenciados pelo sistema democrático hegemônico, discutidas e deliberadas. 

Há em curso outras formas de democracia que contemplam outros sujeitos com novas 

expectativas. Democratiza-se a própria democracia, entendida como forma de aperfeiçoamento 

da vida humana, como um valor intrínseco e não uma mera utilidade instrumental, mas sem 

 
83 Para mais informações, ver Avritzer (2006) em Experiências Nacionais de participação social. 



85 
 

 
 

assumir-se como um valor e forma universais, como é feito na concepção hegemônica de 

democracia (SANTOS, 2002). 

           O decurso teórico exposto aqui apresentou os prolegômenos da democracia 

representativa, hegemônica no Ocidente e também aqueles referentes à democracia contra-

hegemônica, denominadas deliberativa e participacionista, em que são propostas outras 

gramáticas de organização social e novas relações entre Estado e sociedade, considerando, 

dessa vez, os grupos sociais subjugados.  

          Na esteira da democracia participativa, situa-se Boaventura de Sousa Santos que, a partir 

de críticas à democracia representativa-liberal, que denomina de baixa intensidade, anuncia 

outra: uma democracia de alta intensidade. É sobre esse conceito e os pilares que o sustentam 

que se discorrerá na sequência. 

3.2 Democracia de alta intensidade 

 Boaventura de Sousa Santos é um dos mais proeminentes cientistas sociais da 

atualidade. Formado em Direito com doutoramento em Sociologia do Direito, o autor é 

reconhecido internacionalmente por suas críticas ao conhecimento produzido pela ciência 

moderna concebida no hemisfério Norte e a proposição do reconhecimento social de outras 

formas de saber. Além das epistemologias das Ciências Sociais, Santos tem seus trabalhos 

vinculados à sociologia do direito, teoria pós-colonial, interculturalidade, globalização, 

movimentos sociais, direitos humanos e formas alternativas de democracia sustentadas em 

outros paradigmas emergentes, sobretudo aqueles oriundos dos países do hemisfério Sul, 

entendido como um Sul epistemológico e político e não necessariamente geográfico84.   

 Além da ampla produção e influência acadêmica, o pensador português é presença 

constante no Fórum Social Mundial (FSM)85, desde sua primeira edição em 2001, que ocorreu 

em Porto Alegre. Foi a partir das experiências exitosas de democracia participativa nessa 

cidade, conhecidas como Orçamento Participativo (OP), que Santos também se debruçou em 

 
84 Cabe ressaltar que o Sul das epistemologias não é geográfico, mas, sim, epistemológico e político. É um Sul que 

também existe no Norte do globo como também há um Norte que existe no Sul. A Austrália é um país que está 

localizado no hemisfério Sul, mas política e epistemologicamente faz parte do Norte. Já o Haiti sofre o processo 

inverso. Assim, pode-se dizer que o Sul é uma metáfora do sofrimento produzido pelo capitalismo, pelo 

colonialismo e pelo patriarcado (SANTOS; MENDES 2018). 

 
85  O FSM é um evento anual itinerante que busca discutir e propor alternativas para a sociedade além das 

proposições econômicas neoliberais. Anualmente, também ocorre o Fórum Mundial Econômico em Davos. O 

FSM também surge como uma clara contraposição às concepções estabelecidas em Davos. 
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compreender outras formas de democracia demandadas por grupos sociais que têm suas 

aspirações alijadas da concepção hegemônica de democracia.  

 Credibilizando tais práticas democráticas pelo mundo, Santos tem produções em vários 

idiomas, algumas consideram-se em destaque por terem como objeto a democracia: Reinventar 

a Democracia (2002); Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa 

(2002, organizador e autor da obra); Democracia e participação: o caso do Orçamento 

Participativo de Porto Alegre (2003); Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação 

social (2007); A difícil democracia: reinventar as esquerdas (2016), Demodiversidade: 

imaginar novas possibilidades democráticas (2018) 86. 

 O vínculo teórico e prático de Santos com o Brasil ocorreu bem antes do FSM e das 

análises do OP. Já na década de 1970, o sociólogo realizou uma pesquisa nas favelas do Rio de 

Janeiro sobre pluralismo legal e também lecionou em Universidades brasileiras como professor 

convidado. Neste século, o autor foi laureado com importantes prêmios de literatura nacional, 

além de ter sido homenageado com o título de Doutor Honoris Causa87 em três Universidades 

públicas. 

 Na área da Educação, o mapeamento feito por Moreira e Góis (2007) aponta que têm 

crescido substancialmente, no século XXI, as pesquisas em educação que buscam nas 

concepções de Boaventura de Sousa Santos o alicerce teórico nas análises, o que demonstra a 

atualidade do pensamento do autor. De acordo com os pesquisadores, os estudos que buscam 

se aportar em Santos têm em comum preocupações sociais e como diretriz a reinvenção da 

emancipação social por meio de um mundo mais justo e democrático, em que se permita a 

participação e a inclusão de todos que foram segregados pelo paradigma civilizatório 

dominante, conhecido como o contrato social da Modernidade. Neste estudo, não será diferente, 

buscar-se-á na experiência de gestão da educação elementos emancipatórios que, ao serem 

credibilizados, deem sinais concretos, a partir de práticas sociais exequíveis, que a emancipação 

social ainda é possível. 

 Santos e Avritzer (2002) consideram que o século XXI foi de intensa disputa em torno 

da questão democrática. Inicialmente, sobretudo na metade do século XX, o debate centrou-se 

em torno de sua desejabilidade. Após esse período, o debate ocorreu sobre a legitimidade da 

Democracia Representativa (DR), como exposto anteriormente, e suas patologias. 

 
86 As produções do autor estão disponíveis em sua homepage 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/capitulos-de-livros.php. Acesso em: 20 ago. 2020. 
87 O currículo completo de Boaventura de Sousa Santos pode ser acessado em: 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura%20de%20Sousa%20Santos_CV_Junho2016(1).pdf. 

Acesso em: 20 ago. 2020. 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/capitulos-de-livros.php
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura%20de%20Sousa%20Santos_CV_Junho2016(1).pdf
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 A democracia representativa é um regime político no qual os cidadãos conferem 

autorização (por meio de eleições periódicas) para os representantes os representarem, que, por 

sua vez, devem prestar contas dos feitos e dos desfeitos. Se, por um lado, a autorização 

conferida aos representantes é um requisito para que a democracia funcione diante do tamanho 

e da complexidade da sociedade atual; por outro, pode ser um fator de tensão entre 

representantes e representados, a ponto de não se sentirem representados por aqueles em que 

conferiram o poder de representá-los nas decisões políticas. A distância entre representantes e 

representados, Santos (2002, 2007, 2016) chama de “patologia da representação”. 

 Novas eleições são um mecanismo que a democracia representativa dispõe para atenuar 

essa distância. Contudo, como normalmente mudar os representantes não significa mudar os 

interesses de partidos e de organizações setoriais, as eleições periódicas podem mudar muito 

pouco as decisões políticas e manter o distanciamento entre representantes e representados. 

Quando isso acontece reiteradamente, transforma-se pouco a pouco em patologia da 

participação, ou seja, os cidadãos se convencem que seu voto não mudará as coisas e, assim 

sendo, deixam de votar (SANTOS, 2016). 

 A patologia da representação e da participação é uma crítica à teoria política liberal em 

que se baseia a DR. Para Santos (2016), 

[...] os teóricos liberais arquitetaram o regime democrático para garantir que 

essa distância existisse (elitismo) e que a participação não fosse demasiado 

ativa (procedimentalismo). O medo das massas ignorantes e potencialmente 

revolucionárias está na raiz da DR. Do ponto de vista da teoria, podemos falar 

de patologia quando a distância entre representantes e representados ou 

quando a falta de participação ultrapassa certo limite considerado disfuncional 

para manter o status quo. (SANTOS, 2016, p. 120). 

 Outro aspecto importante da democracia representativa é a sua relação com o 

capitalismo. Nesse ponto, cabe uma digressão epistêmica. Segundo Santos (2002), há uma crise 

vigente do contrato social da Modernidade estabelecido a partir dos pilares88 da regulação e da 

emancipação social, que, por sua vez, cada um foi constituído por três princípios. 

 O pilar da regulação é constituído pelo Estado, pelo mercado e pela comunidade. O pilar 

da emancipação consiste na racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura, a 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da tecnologia e a racionalidade moral-prática 

da ética e do direito. Esses pilares buscam um desenvolvimento harmonioso e recíproco entre 

eles e, também, pretendem que esse desenvolvimento se traduza indefectivelmente pela 

 
88 Metáfora utilizada por Santos para caracterizar o processo civilizatório concebido na Modernidade. 
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racionalização da vida coletiva e individual (SANTOS, 2011). Entretanto, o que ocorreu foi 

desenvolvimento desequilibrado de ambos os pilares. 

  Na regulação, houve um desenvolvimento excessivo do mercado em detrimento aos 

princípios do Estado e da comunidade. Concernente à emancipação, ocorreu uma redução das 

racionalidades estabelecidas à racionalidade cognitivo-instrumental. Consubstanciado a isso, 

houve a conversão da ciência como a principal força produtiva, o que levou a absorção do pilar 

da emancipação pela regulação, circunscrita ao mercado (SANTOS, 2011). Há em curso um 

esgotamento da emancipação na própria regulação e, assim, a ciência moderna tornou-se a 

forma de racionalidade hegemônica e o mercado o único princípio regulador moderno 

(PEREIRA; CARVALHO, 2008). 

 É importante observar que o princípio da comunidade apresenta duas dimensões: a 

participação e a solidariedade. No caso da participação, a sua colonização deu-se no contexto 

da teoria política liberal que definiu a forma e o local de participação, limitando-se, desse modo, 

ao sistema político formal e na rígida regulação da participação dos cidadãos nessa prática. Esse 

lastro permite compreender atualmente as razões da criminalização de formas alternativas de 

participação que não se encaixam nos ditames da colonização científica e na regulação do 

mercado. 

 As consequências disso são promessas que, em vez de incluir por meio do conceito de 

cidadania concebido na Modernidade, aprofunda a lógica da exclusão89 e cria novos estados de 

natureza (SANTOS, 2002). Nessa perspectiva, a emancipação individual, tão cara à 

Modernidade, se esvanece. 

A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o benefício comum 

da humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e despreocupada dos 

recursos naturais [...]. A promessa de uma paz perpétua, baseada no comércio, 

na racionalização científica dos processos de decisão e das instituições, levou 

ao desenvolvimento tecnológico da guerra e ao aumento sem precedentes do 

seu poder destrutivo. A promessa de uma sociedade mais justa e livre, assente 

na criação da riqueza tornada possível pela conversão da ciência em força 

produtiva, conduziu à espoliação do chamado Terceiro Mundo e a um abismo 

cada vez maior entre o Norte e o Sul. (SANTOS, 2011, p. 56). 

 Apesar de apenas aqueles considerados cidadãos serem incluídos no contrato social, 

havia uma luta política de muitos grupos que buscavam tal inclusão. Nesse aspecto, a 

 
89 A predominância do processo de exclusão apresenta-se sob duas formas, na aparência contraditórias: o pós-

contratualismo e o pré-contratualismo. O pós-contratualismo é o processo pelo qual grupos e interesses sociais até 

agora incluídos no contrato social são dele excluídos sem qualquer perspectiva de regresso. O pré-contratualismo 

consiste no bloqueamento do acesso à cidadania por parte de grupos sociais que anteriormente se consideravam 

candidatos à cidadania e tinham a expectativa fundada de a ela ascender (SANTOS, 2002). 
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democracia destacava-se na busca de uma inclusão mais ampla por meio da distribuição social 

de direitos econômicos e sociais.  

 Conforme Santos (2002), a democracia sempre esteve atrelada à socialização da 

economia, estabelecendo uma tensão com capitalismo que foi constitutiva do Estado moderno. 

Nos Estados de bem-estar emergentes pós Segunda Guerra, houve um equilíbrio dessa tensão, 

havendo distribuição social de direitos econômicos e sociais e, também, acumulação do capital. 

Contudo, o pressuposto de acumulação infinita do capitalismo rejeita qualquer tipo de 

distribuição e, portanto, houve a necessidade de mudar os termos da democracia reduzindo-a 

ao sufrágio universal em detrimento ao pressuposto distributivo concebido na Modernidade. A 

tensão pende de forma abrupta a favor do capitalismo, que enquadra a democracia fazendo-a 

conviver comodamente com situações de miséria e exclusão social.  

 A constituição desse tipo de democracia, Santos (2002, 2007, 2016) denomina de uma 

democracia de baixa intensidade, que apresenta, ainda, o enfraquecimento do Estado e a 

privatização dos bens públicos, diante da elevação do mercado como único e soberano princípio 

regulador da sociedade. 

  Com a crise do contrato social e a consequente redução das virtuosidades da democracia 

contemporânea colocada em vigência no Estado de bem-estar, o pensador português propõe a 

construção de outro contrato social mais inclusivo para uma nova emancipação social. Para 

tanto, considera ser imperativo a reinvenção da democracia a partir de três princípios. O 

primeiro deles é epistemológico e propõe que se rompa com o conhecimento-regulação 

concebido na Modernidade, para um conhecimento no qual o ponto de ignorância é o 

colonialismo, e o ponto de saber é a solidariedade, o que ele designa como conhecimento-

emancipação. Outro princípio é a ação rebelde ou ação-com-clinamen90. Diferentemente da 

ação conformista que reduz o realismo ao que existe, o rebeldismo é a ação turbulenta de um 

pensamento turbulento e criativo que visa redistribuir a ansiedade e a insegurança dos excluídos 

para os incluídos, tornando evidente que a redução da ansiedade de uns não é possível sem a 

redução da ansiedade de outros. A ação-com-clinamen é o desvio do conformismo, é a 

inclinação rebelde promovida por subjetividades desestabilizadoras que não recusam o passado, 

mas, sim, assumem-no e redimem-no pela forma como dele se desvia, e, nesse movimento, dão 

sinais de um de um porvir alternativo. Por fim, o autor propõe a reinvenção dos seis espaços-

tempo e suas formas de poder que promovam a deliberação democrática.  

 
90 Santos (2010) recorre a Lucrécio para estabelecer uma metáfora com o conceito de clinamen. Assim, clinamen 

é o que faz com que os átomos deixem de parecer inertes e revelem um poder de inclinação, isto é, um poder de 

movimento espontâneo. 
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 Cabe discorrer sobre cada um desses espaços-tempo, tendo em vista que, para o autor, 

não basta democratizar o Estado ou as relações que este estabelece com a sociedade, mas 

simultaneamente deve-se democratizar a esfera não estatal, garantindo, assim, a reconstituição 

do espaço público de deliberação democrática. Santos (2011) define seis espaços estruturais de 

produção de poder na sociedade capitalista que são autônomos e não hierarquizados, mas se 

articulam de maneiras específicas e complexas. São eles: 1- o espaço doméstico, que se 

caracteriza pelo conjunto de relações sociais de produção e de reprodução da domesticidade e 

do parentesco – a forma de poder manifesta nesse espaço é o patriarcado; 2- o espaço da 

produção, sendo um conjunto de relações sociais desenvolvidas em torno da produção de 

valores de trocas econômicas e de processos trabalho – o modo de poder aqui é a exploração 

capitalista; 3- o espaço do mercado como um conjunto de relações sociais de distribuição e 

consumo de valores de troca – nesse espaço-tempo, a forma de poder é o fetichismo das 

mercadorias; 4- o espaço estrutural da comunidade, constituído pelas relações sociais 

desenvolvidas em torno da produção e da reprodução de territórios físicos e simbólicos e de 

identidades ou identificações comuns – o poder manifesto é a diferenciação desigual entre quem 

pertence à comunidade e quem não pertence e se arroga o direito de tratar desigualmente aquele 

que não pertence; 5- o espaço da cidadania como o conjunto de relações sociais que constituem 

a esfera pública, precipuamente as relações verticais entre os cidadãos e o Estado – a forma do 

poder nesse espaço é a dominação, ou seja, a desigualdade no acesso à decisão política e no 

controle dos decisores políticos; 6- o espaço mundial como soma total dos efeitos das relações 

sociais por meio das quais se produz e reproduz a divisão global do trabalho – o poder aqui é o 

intercâmbio desigual em trocas econômicas, políticas e militares. 

  Esses espaços estruturais são constituídos por seis dimensões: a da prática social, a das 

instituições, a da sua dinâmica de desenvolvimento, a das formas de poder, a das formas de 

direito e a das formas epistemológicas. Cada dimensão de cada um dos espaços estruturais está 

presente em qualquer outra dimensão correspondente de qualquer um dos outros espaços 

estruturais. Santos (2011) esclarece com o seguinte exemplo: 

[...] a forma privilegiada de prática social no espaço doméstico é a diferença 

sexual e geracional, mas isso não significa - como as teorias feministas 

mostraram convincentemente - que o sexo e a geração estejam confinados ao 

espaço doméstico. Pelo contrário, e tomar o exemplo da diferença sexual, o 

sexo combina-se especificamente com a classe no espaço da produção, com o 

cliente-consumidor no espaço do mercado, com a raça, a etnicidade ou a 

religião no espaço da comunidade, com a cidadania no espaço da cidadania e 

com a nação e as práticas do Estado-nação no espaço mundial. O mesmo pode 

ser dito de qualquer das outras dimensões. (SANTOS, 2011, p. 279). 



91 
 

 
 

 O Quadro 1, a seguir, apresenta os espaços estruturais bem como suas dimensões 

referidas anteriormente. 
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Quadro 1 - Mapa de estrutura-ação das sociedades capitalistas no sistema mundial 

          

           DIMENSÕES 

 
 

 

ESPAÇOS 

ESTRUTURAIS 

 

UNIDADE 

DE 

PRÁTICA 

SOCIAL 

 

INSTITUIÇÕES 

 

DINÂMICA DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

FORMA DE 

PODER 

 

FORMA 

DE 

DIREITO 

 

FORMA 

EPISTEMOLÓGICA 

ESPAÇO 

DOMÉSTICO 

Diferença 

sexual e 

geracional 

Casamento, 

família e 

parentesco 

Maximização da 

afectividade 

Patriarcado Direito 

doméstico 

Familismo, cultura 

familiar 

 

ESPAÇO DA 

PRODUÇÃO 

Classe e 

natureza 

como 

“natureza 

capitalista” 

 

Fábrica e 

empresa 

 

Maximização do lucro e 

maximização da 

degradação da natureza 

 

Exploração e 

“natureza 

capitalista” 

 

Direito da 

produção 

Produtivismo, 

tecnologismo, 

formação profissional 

e cultura empresarial 

 

ESPAÇO DE 

MERCADO 

 

Cliente-

consumidor 

 

Mercado 

Maximização da utilidade 

e maximização da 

mercadorização das 

necessidades 

 

Fetichismo 

das 

mercadorias 

 

Direito da 

troca 

 

Consumismo e cultura 

de massas 

 

ESPAÇO DA 

COMUNIDADE 

 

Etnicidade, 

raça, 

nação, 

povo e 

religião 

Comunidade, 

vizinhança, 

região, 

organizações 

populares de 

base, igrejas 

 

Maximização de 

identidade 

 

Diferenciação 

desigual 

 

Direito da 

comunidade 

 

Conhecimento local, 

cultura da comunidade 

e tradição 

 

ESPAÇO DA 

CIDADANIA 

 

Cidadania 

 

Estado 

 

Maximização da lealdade 

 

Dominação 

 

Direito 

territorial 

(Estatal) 

 

Nacionalismo 

educacional e cultural, 

cultura cívica 

 

ESPAÇO 

MUNDIAL 

 

 

Estado-

nação 

Sistema inter-

estatal, 

organismos e 

associações 

internacionais, 

tratados 

internacionais 

 

 

Maximização da eficácia 

 

 

Troca 

desigual 

 

 

Direito 

sistêmico 

 

 

Ciência, progresso 

universalístico, cultura 

global 

Fonte: Adaptado pelo autor de Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 273). 
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 Ao definir as formas de poder e como se manifestam nos diferentes espaços-tempo, além 

das interrelações possíveis entre elas, Santos (2016) considera imperativa a transformação 

desses espaços na luta contra qualquer relação social regulada por uma troca desigual, o poder. 

Sobre esse alicerce, o autor define sua compreensão de democracia: 

A democracia para mim é todo processo de transformação de relações de 

poder desigual em relações de autoridade partilhada. Onde quer que haja luta 

contra o poder desigual, há processo de democratização [...]. Cada um desses 

espaços-tempo pode ser um campo de luta democrática contra o fascismo que 

se gera em seu seio. (SANTOS, 2016, p. 133).  

 A democratização dos espaços-tempo é o caminho rumo à emancipação social, que 

Santos (2016) compreende como o efeito agregado das lutas contra as diferentes formas de 

poder social que é aferido pelo êxito com que vão transformando as relações desiguais de poder 

em relações de autoridade partilhada. Não há emancipação em si, mas relações emancipatórias 

que se desenvolvem no interior das relações de poder, fruto da resistência e da luta que criam 

um número cada vez maior de relações cada vez mais iguais. 

 Sobre tais fundamentos, Boaventura de Sousa Santos busca construir uma nova teoria 

política, sustentada em epistemologias alternativas e em experiências democráticas 

participativas emergentes nos países em desenvolvimento do hemisfério Sul. Na 

democratização dos espaços-tempo, emergirá uma democracia de alta intensidade, que tem na 

participação de grupos minoritários nos processos decisórios do sistema político formal e não 

formal a sua base. 

 Ainda que na proposição teórica de democracia de Santos a participação dos cidadãos 

seja basilar, afinal traz à tona nas vozes dos próprios sujeitos excluídos demandas sociais 

obscurecidas, ela não caminha descolada da democracia representativa, devendo ser 

estabelecida uma complementaridade entre elas (SANTOS; AVRITZER, 2002). O OP91 é um 

exemplo de uma articulação exitosa entre Democracia Representativa (DR) e Democracia 

Participativa (DP). 

 De acordo com Avritzer e Silva (2009): 

O orçamento participativo é uma forma de balancear a articulação entre 

representação e participação ampla da população por meio da cessão da 

soberania por aqueles que a detêm enquanto resultado de um processo 

eleitoral. A decisão de iniciar o OP é sempre do prefeito. A soberania passa a 

ser partilhada com um conjunto de assembleias regionais e temáticas que 

operam a partir de critério livre de participação. Todos os cidadãos são 

 
91 As experiências de democracia participativa na Índia são outro exemplo de experiência exitosa (SANTOS; 

AVRITZER, 2002).  
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tornados, automaticamente, membros das assembleias regionais e temáticas 

com igual poder de deliberação. (AVRITZER; SILVA, 2009, p. 37, grifo 

nosso). 

 A complementaridade entre DR e DP implica uma decisão do grupo político que detém 

o poder institucional92 (a decisão de constituir o OP é sempre do prefeito) de ampliar a 

participação localmente por meio da transferência do poder decisório conferido aos governantes 

a àqueles que convivem cotidianamente com os problemas e as possíveis soluções para a 

comunidade. Estabelece-se em processo uma forma genuína de democracia que articula DR e 

DP, sendo constituída a partir de baixo, ampliando, assim, o cânone democrático para muito 

além da proposição hegemônica liberal. 

 Santos (2007) e Santos e Avritzer (2002) entendem que o surgimento de outras formas 

de democracia que passam a coexistir de maneira pacífica ou conflituosa com práticas 

hegemônicas são fundamentais para revigorar o sentido da democracia na sociedade 

globalizada e disputar os sentidos atribuídos à democracia no ocidente. A demodiversidade, 

como os autores denominam esse processo, é condição para robustecer a democracia com 

perspectivas de ser de alta intensidade.  

 Ademais, deve-se considerar para o fortalecimento da DP a passagem de experiências 

contra-hegemônicas do âmbito local, como o OP, para o global, a fim de que práticas 

democráticas que ocorrem ao redor do mundo possam se reconhecer como movimentos de 

resistência à democracia de baixa intensidade. “A articulação global/local torna possível a 

aprendizagem contínua, considerada requisito fundamental do êxito das práticas democráticas 

animadas pela possibilidade da democracia de alta intensidade” (MARQUES, L. R., 2008, p. 

72). 

 Diante disso, outra tese emerge: a ampliação do experimentalismo democrático. Sobre 

isso, Santos e Avritzer (2002) apontam que as experiências bem-sucedidas de participação 

foram adquiridas experimentalmente e, assim sendo, é necessário para a pluralização cultural, 

racial e distributiva da democracia que se multipliquem experimentos em todas as direções. 

 O decurso teórico delineado até aqui evidencia a luta pela definição da concepção de 

democracia na sociedade. Diante desse embate e da complexidade que envolve as diferentes 

correntes democráticas, sobretudo a proposição de Santos em reinventar os espaços estruturais 

e as relações desiguais de poder considerando outras epistemologias, o autor não se furta de 

 
92 Inicialmente, essas experiências estavam diretamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores, sendo disseminadas 

para outros partidos de centro-esquerda no decorrer dos anos de 1990 (AVRITZER; SILVA, 2009). 
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indicar possibilidades, credibilizar outras93 e instigar a criação de tantas necessárias na 

reinvenção da democracia. De acordo com o autor, o desafio atualmente consiste em como 

democratizar a democracia.  

 O desafio agiganta-se à medida que o projeto econômico político neoliberal94 impõe 

barreiras à participação, ora restringindo-a ao sistema político formal por meio do sufrágio 

universal e periódico, ora submetendo centenas de milhares de pessoas a condições aviltantes 

de sobrevivência em que o atual modo de produção capitalista opera por exclusão. Isso ocorre 

tanto no mercado da força de trabalho, no qual o trabalhador é tão descartável quanto o produto, 

quanto no de consumo, em que o acesso é negado à maioria da população. A exclusão também 

ocorre com o capital intelectual, restrito a especialistas, contribuindo para o encolhimento do 

espaço público e a despolitização da sociedade. Em suma, o capital opera por exclusão 

econômica e social (CHAUÍ, 2014).  

 Dessa forma, as pessoas não participarão se estiverem morrendo de fome, tampouco 

terão acesso ao conhecimento que fortaleça a participação, fomente o debate, e revigore 

deliberações democráticas de alta intensidade. Ocorre assim o que Santos (2007, p. 92) chama 

de cidadania bloqueada: “[...] participamos cada vez mais do que é menos importante, cada vez 

mais somos chamados a ter uma opinião sobre coisas que são cada vez mais banais para a 

reprodução do poder”. Esse é o enredo que se apresenta, mas que não o é, como poder político, 

econômico e epistemológico, inexpugnável.  

 Apesar de essa conjuntura desfavorável, existem experiências que devem ser analisadas 

por envidar esforços no estreitamento das relações entre o poder público e a sociedade, 

fomentando vivências democráticas que alargam a compreensão estritamente procedimental de 

democracia. Nesse caso, o espaço-tempo é o da cidadania; e a forma de poder privilegiada, a 

dominação centrada no Estado.  

 Diferentemente das demais formas de poder apresentadas anteriormente, a dominação é 

mais institucionalizada. Conforme Santos (2011), vê-se a si mesma como forma de poder e, 

 
93 Para saber mais sobre experiências democráticas em diversos locais do mundo ver Santos e Mendes (2018). 
94  De acordo Chauí (2014), o neoliberalismo é o nome dado à economia política proposta por um grupo de 

economistas, cientistas políticos e filósofos em torno do austríaco Friedrich Hayek e o norte-americano Milton 

Friedman, que, em 1947, reuniram-se em Mont Saint Pélérin, Suíça, e estabeleceram um projeto econômico e 

político no qual atacava o Estado providência de estilo keynesiano, em vigor na Europa, afirmando que esse tipo 

de Estado destruía a liberdade dos cidadãos e a competição, sem as quais não há prosperidade. Como superação 

ao Estado providência, as ideias neoliberais consistiam em: abolir os investimentos estatais na produção; abolir o 

controle estatal sobre o fluxo financeiro; drástica legislação antigreve; e vasto programa de privatização. Para a 

autora, o neoliberalismo não é a crença na racionalidade do mercado, no enxugamento do Estado e o 

desaparecimento do fundo público, mas, sim, a posição política, vitoriosa no momento, que decide cortar o fundo 

público no polo de financiamento dos bens e dos serviços, cortar o financiamento público do salário indireto e 

maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. 



96 
 

 
 

portanto, a desigualdade no acesso à decisão e ao controle da política constitui-se de maneira 

“naturalizada”.  

 Analisar em que medida houve transformações nas relações de poder desigual em 

relações de autoridade partilhada nas políticas educacionais em Várzea Paulista (2005 e 2012) 

e um estreitamento de relações entre poder público e sociedade, é o que será feito mais adiante 

a partir deste referencial teórico. O impulso político dado ou não por aquela gestão, a cessão de 

poderes de dirigentes, bem como a pressão de grupos sociais alijados do poder político são 

elementos cruciais para a análise proposta. Credibiliza-se, tornando a experiência de gestão da 

educação pesquisada visível como uma alternativa contra-hegemônica já experienciada, 

acenando para um porvir de possibilidades outras, de gerir a educação nas Secretarias 

Municipais.   

 A perspectiva emancipatória defendida por Santos (2002, 2007, 2016) consubstancia-

se as três dimensões da justiça curricular (conhecimento, cuidado e convivência) proposta por 

Ponce (2016, 2018), apontando para a democratização da sociedade como elemento 

fundamental na construção de um mundo mais justo, solidário e democrático.  

Se o que se busca é a reinvenção da democracia para outro mundo possível, nada mais 

urgente e necessário do que repensar o papel da educação e suas políticas curriculares, valendo-

se de suas possibilidades formativas para tal fim. Apresenta-se, a seguir, a justiça curricular e 

suas dimensões como uma alternativa de ampliar as possibilidades do presente e apontar um 

futuro que tem a utopia com uma semente inerente à prática educativa. 
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4 JUSTIÇA CURRICULAR: UM CAMINHO CONTRA-HEGEMÔNICO NA 

PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS CURRICULARES 

 Ainda que movimentos insidiosos insurgentes no Brasil nos últimos anos aviltem 

professores e escolas (sobretudo as públicas), responsabilizando-as pelas mazelas sociais e 

propondo como alternativa o ensino domiciliar com a mínima interferência do Estado95, a 

educação escolar mantém-se no século XXI como uma importante instituição de formação de 

seres humanos, experenciada no currículo constituído e posto em ação no cotidiano pedagógico.  

 Políticos de diversas correntes partidárias, movimentos sociais, organismos 

multilaterais e pesquisadores debruçam-se sobre a escola moderna desde seu surgimento a fim 

de que ela possa atender, em sua plenitude, às demandas sociais de seu tempo histórico, 

cumprindo, assim, sua função social. Aqui se instaura o nó górdio dessa instituição de 

formação: Qual a função social da escola? Inequivocamente pode-se afirmar que a resposta para 

esse questionamento dependerá das visões de mundo e da sociedade vislumbrada de cada grupo 

social em seu tempo histórico e, portanto, refutar qualquer neutralidade do processo 

educacional. Como reiteradamente afirmara Paulo Freire (1993, 2011a, 2014), não existe 

neutralidade na educação. A educação é um ato político. A depender disso, educa-se para um 

mundo almejado, buscando conhecimentos, valores, atitudes a ele condizentes. Grosso modo, 

a organização sistematizada desses conhecimentos convencionou-se chamar de currículo 

escolar, ainda que seja uma redução do conceito sustentada na crença da neutralidade e da 

racionalidade científicas (APPLE, 2006; PONCE, 2018; SACRISTÁN, 2000; TORRES 

SANTOMÉ, 2013), como se verá mais adiante. Com o conceito de justiça e seus 

desdobramentos não é diferente, há um conflituoso campo de luta em torno de concepções e de 

reconceptulizações sobre o conceito e a sociedade vislumbrada. 

 O objetivo deste capítulo é, por conseguinte, apresentar a concepção de currículo e de 

justiça que se assenta o conceito de justiça curricular (PONCE, 2016, 2018) como um caminho 

contra-hegemônico na proposição de políticas educacionais. Busca-se, dessa forma, estabelecer 

os pilares que sustentam tal conceito, em estreito diálogo com a democratização do espaço-

tempo e cidadania proposta por Santos (2011). Para tanto, a justiça curricular está envolta em 

três dimensões indissociáveis que serão apresentadas: o conhecimento, o cuidado e a 

convivência democrática. Objetiva-se, desse modo, dar concretude e densidade ao conceito, ao 

passo que se propõem reflexões sobre a educação escolar que se quer e para que mundo ela é 

 
95 De acordo com a Associação Nacional de Ensino Domiciliar (ANED). Para mais informações, ver 

www.aned.org.br. 

http://www.aned.org.br/
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desejada. Em tempos que inúmeros países ocidentais buscam soluções para o capitalismo 

globalizado por meio de reformas curriculares, apontar uma direção é condição premente para 

a construção de outras políticas curriculares.  

 Observa-se que o caminho perseguido para o adensamento da justiça curricular se faz 

ao caminhar e, portanto, não se encontrará conceitos fixos, acabados, universais, capazes de 

abarcar toda e qualquer realidade social. Não obstante, apresentam-se correntes teóricas, 

elementos, possibilidades que se entrelaçam e acenam como alternativas para aqueles que 

logram conceber políticas educacionais, entre elas o currículo, comprometidas com um 

conhecimento emancipatório, um cuidado como direito social e uma convivência democrática 

que eleve a participação dos sujeitos da educação como um elemento fundamental na 

democratização da sociedade. Aspiram-se políticas curriculares capazes de contribuir na 

superação das desigualdades. 

 Ao elevar o caráter da democracia como um valor fundamental para o aperfeiçoamento 

da vida, reconhecendo as diferenças e promovendo uma ruptura epistemológica capaz de levar 

para o “chão” das escolas outras racionalidades, a justiça curricular faz do território escolar um 

espaço de resistência, de rebeldes competentes96 capazes de tecerem outras gramáticas sociais. 

Constituem-se subjetividades democráticas e inconformistas necessárias à democratização da 

sociedade. 

4.1 O currículo e a justiça social como pilares da justiça curricular 

Fruto de um pensamento da modernidade que primava pela neutralidade e pela 

universalidade, o currículo escolar consolidou-se nas últimas décadas como um território de 

disputa (ARROYO, 2013), constituído por determinações históricas e pressões sociais de 

grupos distintos que concorrem pelo poder político da sociedade.  

Por essas considerações, o currículo escolar distancia-se da neutralidade, berço no qual 

foi concebido, e mostra sua face na seleção dos conhecimentos, na sua forma de organização e 

de hierarquização, nos valores que são ensinados e aqueles que são omitidos, e, mais 

atualmente, nas habilidades e nas competências exigidas pelas novas formas de conceber as 

relações produtivas, aspectos que foram amplamente explorados por pensadores de forte acento 

crítico.  

 
96 Conceito cunhado por Boaventura de Sousa Santos (2016). 
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O currículo corresponde a uma parcela da cultura que é selecionada e organizada para 

ser socializada, a fim de que as pessoas sejam educadas, comumente, de acordo com os valores 

daqueles que fizeram tal seleção da cultura. Se os grupos sociais têm como valores o apreço à 

democracia, o respeito às diversidades, o inconformismo com as desigualdades, buscarão 

educar as futuras gerações balizadas em tais valores, para tanto lançarão mão de conhecimentos 

que coadunam com essas intencionalidades. O que também ocorrerá com grupos que se 

fortalecem do autoritarismo, da opressão e da injustiça.  Há, assim, uma íntima relação entre o 

currículo escolar e a política, a ética e a formação de sujeitos, tendo a escola a atribuição política 

de educar.  

Apesar disso, não é incomum (fora dos nichos acadêmicos), a compreensão de currículo 

escolar como uma organização linear, dividido em disciplinas e etapas que buscam a 

transmissão de conteúdos previamente definidos, fragmentados, hierarquizados, centralizado 

na figura do professor e na sua autoridade pautada pelo discurso científico. Sua eficiência é 

medida periodicamente (via de regras apenas por meio de testes) e, caso haja a necessidade, são 

feitos ajustes no processo, ou seja, nos meios para alcance dos fins.  

Essa compreensão de currículo como determinação perene com conhecimentos 

cristalizados pode levar alguns professores a deterem-se no questionamento “Como ensinar?”, 

haja vista que “O quê” deve ser ensinado já está “dado” pela razão instrumental, do 

“ajustamento social” necessário à economia capitalista (APPLE, 2008) e à constituição da 

identidade nacional (CHIZZOTTI; PONCE, 2012). O currículo reluz como uma questão 

técnica, ofuscando seu caráter essencialmente político. 

Contudo, como já se colocou, o currículo escolar é uma construção histórica e social e 

não uma determinação perene. Grupos sociais com valores antagônicos disputam qual a parcela 

da cultura deve fazer parte do rol de conhecimentos a serem ensinados na escola, se valendo 

assim de um curriculum, de currere97 (correr), “cumprir um percurso” rumo à sociedade 

vislumbrada. 

 Assim, distanciando-se do caráter estritamente técnico atribuído ao currículo, este pode 

desempenhar um papel ativo como espaço de crítica e de denúncia, apontando a função 

reprodutora da escola nas estruturas sociais, como fizeram os teóricos crítico-reprodutivistas98, 

 
97 Ambas as palavras são do vocabulário latino. 
98 Análises mais amplas da escola e de seus modos de reprodução podem ser encontradas nas obras de Althusser, 

Bourdieu e Passeron, Bowles e Gintis, além da pedagogia libertária de Paulo Freire, não obstante o educador 

brasileiro não se furtar dos anúncios necessários rumo à transformação social, tendo na educação libertária um 

elemento fundamental para tal intento. 
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ir além e realçar suas possibilidades de resistência, buscando a formação de sujeitos conscientes 

de sua historicidade, com vistas à emancipação, como desejaram outras correntes teóricas 

críticas99.  

  Essas correntes, apoiadas em construtos teóricos marxistas e que ficaram conhecidas 

como teorias críticas do currículo, concentram-se no questionamento sobre o “Por quê” de 

ensinar isso e não aquilo, quem de fato se beneficia com o emprego de determinados 

conhecimentos e não outros no currículo escolar, quais as relações de poder presentes no 

currículo oficial e quais as possibilidades de resistência, distanciando-se, assim, da visão que 

reduz o currículo a uma questão técnica e afirmando-o como um campo de luta por uma 

sociedade em disputa.  

Apesar das nuances teóricas entre os diversos autores críticos que se debruçaram para 

entender o papel da escola e do currículo na sociedade, todos estão alinhavados sob a mesma 

perspectiva social: o questionamento do status quo e a busca de conceitos que balizem a 

construção de currículos que contribuam na compreensão da sociedade e quiçá sua 

transformação.  

No Brasil, atualmente, duas tradições de sistemas escolares coabitam, hibridizam-se e 

alçam proposições curriculares. A primeira, de tradição republicana (CHIZZOTTI; PONCE, 

2012), desenvolvida em países como França e Alemanha, exerceu acentuada influência na 

história da constituição do sistema educacional brasileiro. 

 Ao propor um sistema educacional centralizado no Estado, essa corrente tem como 

incumbência garantir conhecimentos indispensáveis à formação para a cidadania, com uma 

educação gratuita a todos, regulado e financiado pelo poder público pautado na igualdade de 

oportunidades a todos os cidadãos (CHIZZOTTI; PONCE, 2012). Esse sistema de ensino 

convive em tempos hodiernos com o que os autores referidos definem como um sistema 

descentralizado, dependente da iniciativa privada em que o Estado compra seus serviços e fica 

incumbido de supervisionar as ações de instituições privadas. Essa corrente está calcada na 

tradição liberal (CHIZZOTTI; PONCE, 2012), e, sobretudo após o Consenso de Washington 

em 1989, recebeu incremento de pautas econômicas estabelecidas pelos seus idealizadores, com 

destaque para a Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e todo 

o protagonismo adquirido dessa instituição na indução para que Estados estabeleçam políticas 

educacionais condizentes aos interesses do capitalismo internacional. 

 
99 Apesar das nuances teóricas entre os autores Michael Young, Peter McLaren, Henry Giroux, Michel W. Apple, 

eles articularam como muita destreza a denúncia necessária com o anúncio urgente, como assim o fez Paulo Freire 

em toda a sua trajetória como educador. 
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Apesar das diferenças matriciais entre essas correntes, Ponce (2018) assinala que ambas 

pressupõem a desigualdade social sem questionamento, tendo na meritocracia um princípio e 

um método de avaliar legitimado, alçando a competitividade e o individualismo que divide a 

sociedade entre vencedores e fracassados, à moda da sociedade capitalista. A sagacidade desses 

projetos arvora-se na igualdade de oportunidades, legitimando o que Dubet (2004) chama de 

desigualdade justa ou desigualdades legítimas constituídas a partir do mérito e do esforço 

individual.  

Esse princípio ignora ou quando muito minimiza questões de classe, de gênero, de raça 

(APPLE, 2006, 2008) e o capital cultural (BOURDIEU; PASSERON, 1970), que determinam 

os conhecimentos que os alunos trazem consigo quando chegam às escolas e que refletem nos 

resultados escolares (FREITAS, 2012). É como se em uma prova de corrida todos partissem do 

mesmo lugar, mas, enquanto alguns recebem treinamento, material esportivo adequado e 

informações sobre o trajeto, aos demais cabe apenas correr em uma disputa que se sustenta em 

uma suposta igualdade do ponto de partida, e quem, ao final, premia os vencedores pela vitória. 

Aos fracassados, no âmbito do esporte, cabe recorrer ao “espírito esportivo” e à superação de 

tentar competir em outras provas. Com a escola, o destino é bem mais cruel, e o mantra liberal 

da igualdade de oportunidades em uma perspectiva otimista apresenta limites (DUBET, 2008), 

ou, como aponta a educadora liberal Diane Ravitch (2011) com a experiência norte-americana, 

aprofunda as desigualdades que busca combater. 

Para além da metáfora esportiva, sob os auspícios da igualdade de oportunidades, cabe 

a escola e a forma como concebe e coloca em ação o currículo estabelecer hierarquias escolares 

e sociais perfeitamente “justas”, considerando apenas o trabalho, o talento e o mérito dos 

indivíduos (DUBET, 2008).  

A priori, toda criança que entra na escola deve dispor das mesmas 

oportunidades de ter êxito escolar, independentemente de seu nascimento e de 

sua fortuna. A escola deve então construir uma competição justa a fim de que 

cada um obtenha o lugar que merece e que se forme assim uma ordem social 

justa. A força da igualdade meritocrática das oportunidades deve-se ao fato de 

que esse modelo de justiça surge como o único capaz de combinar a igualdade 

fundamental dos indivíduos e as hierarquias da divisão do trabalho. No mais, 

esse modelo confere uma legitimidade moral às desigualdades que lhe são 

resultantes, pois se a competição escolar é justa, cada um pode ater-se apenas 

a si mesmo. As elites têm todas as razões de serem fiéis ao seu sucesso, 

enquanto aqueles que fracassaram só podem atribuir seu desânimo a si mesmo. 

Trata-se, então, de um princípio de justiça às vezes cruel para os indivíduos e 

exigido pelo sistema, pois supõe que cada aluno tenha a capacidade e a 

vontade de ter êxito e que o recrutamento das elites reflete, no final, a estrutura 

da sociedade. (DUBET, 2008, p. 383). 
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Questionar a desigualdade propondo uma terceira corrente como alternativa exequível 

que eleve os saberes além de seu caráter técnico, considerando outras formas de conhecer o 

mundo; teça coletivamente práticas curriculares que cuide de todos os sujeitos do currículo, 

garantindo e ampliando direitos para além daqueles individuais; e constitua uma convivência 

democrática nos espaços escolares que se difunda para tantos outros espaços onde há relações 

desiguais de poder, é o que intenta o caminho para a construção da justiça curricular proposto 

por Ponce (2016, 2018). Para tanto, alinhada à teorização crítica de currículo, articulando 

críticas às formas de dominação com propostas fundamentadas e exequíveis para a 

emancipação, a autora compreende esse construto social como: 

O currículo é uma prática social pedagógica que se manifesta sempre em dois 

aspectos indissociáveis: como ordenamento sistêmico formal e como vivência 

subjetiva e social. Só é possível considerá-lo na síntese desses dois aspectos. 

Trata-se de uma prática social complexa que envolve construção histórica-

social; disputas ideológicas; espaços de poder; escolhas culturais; e exercício 

de identidades.  

Como ordenamento sistêmico formal, implica pelo menos três elementos 

demarcadores, igualmente indissociáveis: o repertório de conhecimentos 

sistematizados e validados histórica e socialmente; as políticas públicas e a 

legislação; e as características histórico-culturais da instituição que o realiza. 

Como vivência subjetiva e social, mostra-se como uma ação semanticamente 

mais próxima do significado implícito no vocábulo latino do qual é originário: 

currículo é um percurso de formação. (PONCE, 2018, p. 11). 

Nessa perspectiva, o currículo não é algo estático, universal podendo ser reduzido às 

técnicas eficientes de implementação, ou, ainda, circunscrito a uma grade curricular que protege 

os conhecimentos definidos como comuns, únicos, legítimos e não permite a entrada de outros 

considerados como ilegítimos (ARROYO, 2013) e de outras racionalidades obscurecidas 

(SANTOS, 2018b). O currículo é uma construção social marcada por disputas e interesses, 

ênfases e omissões, que dão forma às políticas curriculares implementadas e aos conteúdos 

culturais selecionados. Sobre isso, Sacristán (2000) considera que: 

O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta 

e se apresenta aos professores e alunos, é uma opção historicamente 

configurada,  que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, 

política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos 

que é preciso decifrar. (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

Ao considerar o currículo como prática social pedagógica, realçando as características 

das instituições escolares que o colocam em ação, Ponce (2018) aproxima o currículo dos 

sujeitos da escola, dando a concretude necessária para analisá-lo como uma prática contornada 

por outras práticas. Segundo Sacristán (2000), 
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[...] o currículo faz parte, na realidade, de múltiplos tipos de práticas que não 

podem reduzir-se unicamente à prática pedagógica de ensino; ações que são 

de ordem política, administrativa, de supervisão, de produção de meios, de 

criação intelectual, de avaliação, etc., e que, enquanto são subsistemas em 

parte autônomos em parte interdependentes, geram forças diversas que 

incidem na ação pedagógica. Âmbitos que evoluem historicamente, de um 

sistema político e social a outro, de um sistema educativo a outro 

diferente. Todos esses usos geram mecanismos de decisão, tradições, 

crenças, conceitualizações, etc. que, de uma forma mais ou menos 

coerente, vão penetrando nos usos pedagógicos e podem ser apreciados 

com maior clareza nos momentos de mudança. (SACRISTÁN, 2000, p. 22, 

grifo nosso). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN (2009) são exemplos que refletem a mudança e a perspectiva política e 

administrativa que ressoam na prática pedagógica, apontadas pelos autores. O sentido político 

e o tempo histórico, diferentes em cada uma dessas políticas curriculares, contribuem para dar 

forma e conteúdo ao currículo escolar na dimensão prescritiva e da prática pedagógica. 

No atual momento, a obrigação jurídica que a promulgação da BNCC imputa aos entes 

federados em adequar seus currículos locais, tendo como diretriz o desenvolvimento das 

habilidades e das competências oriundas das exigências do capitalismo globalizado, certamente 

provocará mudanças nas práticas pedagógicas incrementadas pela política de avaliação e 

ranqueamento promovida pelo Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA - 

Programme for International Student Assessment)100, e no contexto nacional, pelo Ideb. 

De acordo com Ponce (2018), a homologação apressada e não democrática de uma base 

curricular que tem objetivos alheios aos interesses de uma educação emancipatória deflagra a 

luta e a centralidade do currículo em tempos atuais. Apesar disso, o currículo como território 

em disputa (ARROYO, 2013) pode apontar possibilidades democráticas voltadas à justiça, 

compreendida como superação das desigualdades e consideração das diversidades e das 

individualidades (PONCE, 2018). Diante desse intento, e dada a importância do currículo 

escolar na formação de sujeitos para a sociedade vislumbrada, outro alicerce sustenta o conceito 

de justiça curricular: a justiça social. 

Fundada a partir do conceito de dignidade da pessoa humana, entendida como aquela 

que sustenta um determinado consenso social sobre a concepção de vida boa, a justiça social 

considera todos os sujeitos merecedores dos bens necessários para realizar-se como ser 

concreto, individual, racional e social. Para Barzotto (2003, p. 9, grifo nosso): “Todos 

 
100 Essa discussão será retomada no subcapítulo 5.2.1. 
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consideram a todos como sujeitos merecedores dos bens que integram a vida boa, apenas 

em virtude da sua condição de pessoas humanas”. 

Diferentemente da justiça distributiva que reparte a cada indivíduo pertencente à 

comunidade os bens ou encargos de acordo com critérios como o mérito e a necessidade, 

compreendendo que o bem comum se dá a partir dessa distribuição individual que reconhece e 

legitima as desigualdades presentes na sociedade assentada na igualdade proporcional, a justiça 

social é uma igualdade absoluta, pois todos são iguais na condição de pessoa humana e da 

dignidade (BARZOTTO, 2003). Na perspectiva da justiça social, a ausência de qualquer bem 

que possa negar a dignidade da pessoa humana, como prevista na CF (1988), e em uma 

sociedade de iguais, é considerada injusta e, portanto, deve ser superada. 

Barzotto (2003) propõe o seguinte raciocínio para definir a justiça distributiva e a justiça 

social: 

A fórmula genérica da justiça distributiva seria: “a cada um segundo...”, 

devendo ser preenchida com uma qualidade pessoal do destinatário como o 

mérito, a necessidade, a posição, etc. A fórmula da justiça social pode ser 

expressa nos seguintes termos: “a todos a mesma coisa.” “Todos” aqui designa 

a totalidade das pessoas humanas que compõem a comunidade. A sociedade 

constitui-se como comunidade no momento em que os indivíduos passam 

a considerar-se como participantes em um projeto comum de realização 

de uma determinada concepção de vida boa para os seus membros. Esta 

concepção de vida boa assume um caráter normativo pelo fato de os bens 

que a compõem (liberdade, saúde, etc.) serem afirmados como direitos. 

As pessoas tornam-se partícipes da comunidade quando estão engajadas 

em um processo de garantir os mesmos direitos para todos. Cada um deve 

respeitar nos outros os mesmos direitos que exige para si. A contrapartida se 

impõe: todos têm os mesmos deveres, como membros da comunidade. Deste 

modo, a justiça social é que forma o laço constitutivo da comunidade, uma 

vez que a existência da comunidade, depende do fato de “todos”, como 

membros da comunidade terem “a mesma coisa”, isto é, os mesmos direitos e 

deveres, e não do fato de estarem submetidos a um poder comum, ou habitar 

o mesmo território. (BARZOTTO, 2003, p. 10, grifo nosso). 

No cerne do destaque desse excerto, encontra-se a educação como um direito social a 

ser garantido para todos pelo Estado. Tem-se, então, como previsto na CF (1988), a íntima 

relação da educação com a justiça, mormente a justiça social, haja vista que um dos 

fundamentos da Carta Magna seja justamente a dignidade da pessoa humana, e os objetivos da 

educação são o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

Apesar de haver essa relação estreita entre o ordenamento legal e a justiça social, além 

dos avanços conquistados em relação à universalização da Educação Básica no Brasil, outros 

fatores – como as condições estruturais que se encontram as escolas, bem como as condições 
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de trabalho e ensino que a constituem, os conhecimentos sistematizados e não sistematizados 

que são propostos, a convivência cotidiana nos espaços escolares, as políticas educacionais – 

podem concorrer para que esse direito se distancie da justiça social; afinal, não garantem 

condições para a dignidade da pessoa humana. Nesse processo, os currículos e a agenda 

econômica impostos por organismos multilaterais podem pulverizar o conceito de vida boa para 

todos em uma sociedade de iguais e impregnar no imaginário social a desigualdade justa calcada 

na meritocracia.   

É nesse contexto que emerge o imperativo ético de proposições curriculares capazes de 

contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. Para tanto, faz-se necessária uma 

concepção de currículo que possa reconhecer (na sua construção e implementação) a 

pluralidade cultural da sociedade, que caminhe como um processo de busca de justiça que eleve 

o caráter da construção coletiva baseada nas experiências históricas significativas de educação 

e de seus sujeitos (PONCE, 2018). Uma concepção que eleve os saberes dos menos favorecidos 

para além do trato folclórico, estereotipado e fragmentado, no qual não se consideram em 

profundidade os mecanismos históricos, políticos e sociais de formação e de exclusão de 

identidades (CONNELL, 1997), analisando, dessa forma, os conteúdos de forma crítica e 

valorizando, no currículo, diversos saberes culturais diante das necessidades do presente e do 

comprometimento com um mundo mais humano, justo e democrático (TORRES SANTOMÉ, 

2013). Ao ser denominada de justiça curricular, tal concepção de currículo compreende o 

mundo a partir de outros conhecimentos sustentados em outras epistemologias que promovam 

a justiça cognitiva (SANTOS, 2007, 2018b).  A essa perspectiva de justiça e de conhecimento 

alia-se Fraser (2006) com o invento conceitual denominado redistribuição e reconhecimento.  

Partindo da concepção de injustiça econômica, tida como a exploração do trabalho, ou, 

ainda, ter um trabalho indesejável e mal pago que priva as pessoas de um padrão de vida 

material adequado, e de injustiça cultural, compreendida nos padrões sociais de representação, 

interpretação e comunicação, que, em âmbito prático, se manifestam na dominação cultural, no 

ocultamento de práticas comunicativas, interpretativas e representacionais e no desrespeito às 

representações culturais públicas estereotipadas, a autora propõe para a primeira injustiça a 

“redistribuição”, apresentada como uma reestruturação político-econômica capaz de distribuir  

renda e poder no controle democrático das instituições, a fim de combater a injustiça 

econômica.  

Já sobre a injustiça cultural, a filósofa propõe uma mudança cultural envolvendo 

revalorização das identidades desrespeitadas, o seu reconhecimento e a valorização positiva da 
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diversidade cultural e, ainda, a transformação abrangente dos padrões sociais de representação, 

interpretação e comunicação, de modo a transformar o sentido do eu de todas as pessoas. A 

revalorização, o reconhecimento e a transformação, a autora chama de “reconhecimento” e 

busca o combate à injustiça cultural (FRASER, 2006). 

Tanto a injustiça econômica quanto a cultural devem ser denunciadas no currículo. 

Ademais, processos sociais que alimentam as desigualdades e contribuem para a exclusão 

devem ser escrutinados e iluminados pela crítica rigorosa e pelo anúncio necessário de 

alternativas. Assim, para além da dimensão do conhecimento, ou dos conhecimentos que devem 

fazer parte do currículo escolar, Ponce (2018) considera ainda outras duas dimensões na trilha 

da justiça curricular: o cuidado e a convivência democrática. 

[...] a do cuidado com todos os sujeitos do currículo, para que se viabilize o 

acesso ao pleno direito à educação de qualidade social, o que envolve a 

afirmação de direitos; e a da convivência escolar democrática e solidária, para 

que se consolidem valores humanitários e se crie uma cultura de debate 

democrático e de respeito ao outro. (PONCE, 2018, p. 13). 

 Distante de um conhecimento confinado em grades curriculares avalizado 

universalmente pela ciência moderna – para além de um cuidado de viés patológico que 

encapuza as mazelas sociais e econômicas que criam a desigualdade, a exclusão e a negação de 

direitos, e de uma democracia que extrapole os cânones da teoria política liberal e seja um valor 

cultivado por todos no currículo escolar –, a justiça curricular apresenta-se como uma 

alternativa de políticas curriculares comprometidas na superação das desigualdades social, 

epistemológica e política. Ancorada nessas dimensões, constitui-se a função social da escola: 

A função social da escola e a justiça curricular se aproximam no âmbito de 

uma concepção que entende a escola como uma instituição cujos objetivos vão 

além do da instrução. O seu compromisso com a construção da dignidade 

humana, com o cuidado, com a proteção do sujeito, com a construção de uma 

convivência democrática e solidária entre os seres humanos, é fundamental. 

(PONCE; NERI, 2015, p. 387). 

Nessa perspectiva, realça-se a participação de todos os sujeitos da educação na 

construção e na implementação de currículos (PONCE, 2016, 2018) que contribuam na 

construção da dignidade pessoa humana, e, para isso, agem na democratização do poder de 

dominação institucionalizado no Estado, ao passo que, nesse processo, são formadas 

subjetividades democráticas engajadas na democratização de outros espaços em que ocorrem 

relações desiguais de poder. Como indica Santos (2018b), não há democracia em si, mas, sim, 

processos de democratização das relações sociais que visam transformar relações desiguais de 
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poder em relações de autoridade partilhada. A educação pode ser um terreno fértil para 

robustecer esse processo. 

As políticas curriculares e a escola tecida aos elementos da justiça curricular101 não se 

contentam em desvendar as intencionalidades do currículo hegemônico e definir conceitos, 

funda-se na ação propositiva de currículos construídos coletivamente balizados pelo 

conhecimento, o cuidado e a convivência democrática, propostas por Ponce (2016, 2018) e 

entretecidos com a proposição política e epistemológica de Santos (2002, 2010, 2011). Talvez 

aqui germine uma semente pedagógica que faça da educação escolar um lugar de artesania102 

de práticas curriculares capazes de contribuir para reinventar a democracia e um contrato social 

menos desigual e mais inclusivo. Nesse sentido, Ponce e Neri (2017) consideram 

[...] a justiça curricular como uma prática de currículo que respeite as 

necessidades dos educandos, suas diferentes formas de aprender, seu direito a 

conhecimentos vivos que afirmem os seus contextos de vida e lhes garanta 

uma visão crítica do mundo, e que, finalmente, lhes dê garantia de acesso aos 

bens culturais como parte do seu pleno desenvolvimento. (PONCE; NERI, 

2017, p. 1215).  

A justiça curricular é a concretude na proposição de currículos escolares que expandam 

o horizonte de possibilidades a partir do conhecimento, do cuidado e da convivência 

democrática. Tais dimensões são fundamentais para “sulear” políticas curriculares e práticas 

cotidianas presentes no “chão” das escolas comprometidas com a transformação social, assunto 

a ser abordado no tópico a seguir. 

4.2 Expandindo o horizonte das possibilidades: o conhecimento, o cuidado e a convivência 

democrática 

Como se discorreu até agora, a justiça curricular sustentada nas dimensões do 

conhecimento, do cuidado e da convivência democrática busca a superação das desigualdades 

pelo caminho do currículo escolar, posicionando, assim, a escola como uma instituição 

elementar na constituição de uma sociedade mais justa e igual. Para tanto, Ponce e Rosa (2014) 

e Ponce (2016, 2018) elevam a participação dos sujeitos da educação como elemento 

 
101  A justiça restaurativa, entendida como um meio de se fazer justiça em que o ofensor é trazido para a roda de 

discussão, não para ser julgado ou punido, mas como participante da análise do ato opressor e sua repercussão 

(FERNANDES, 2010), apresenta características que dialogam com as dimensões da justiça curricular.  Destaca-

se a promoção de uma ética baseada no diálogo, na inclusão e na responsabilidade social que elevam uma 

democracia ativa empoderando indivíduos e comunidades para a pacificação de conflitos de forma a interromper 

as cadeias de reverberação da violência (BRANCHER, 2009 apud FERNANDES, 2010). Há de destacar-se, 

alertado por Giovedi (2012) como o currículo escolar hegemônico é violento, não obstante, apresentando 

possibilidades de ser outro, mais humanizado.  
102 Conceito utilizado por Santos (2018b), que será retomado em seguida. 
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fundamental na elaboração e na implementação de currículos, compreendidos como 

ordenamento sistêmico formal e como vivência subjetiva e social (PONCE, 2018). Adota-se, 

como premissa, que políticas curriculares construídas sob a égide da democracia participativa 

estreitam as relações entre poder público e sociedade civil, e, assim, podem fortalecer processos 

de democratização que forjem subjetividades democráticas capazes de democratizar os 

diferentes espaços estruturais onde ocorrem relações desiguais de poder. 

Essa compreensão do que é o currículo escolar e a importância de seus sujeitos distancia-

se do reducionismo utilitarista que o germinou e eleva a democracia como um valor, ao mesmo 

tempo que exige conceitos condizentes à transformação e às propostas exequíveis que 

alimentem educadores que anseiam por alternativas e sejam alimentadas por eles em um 

contínuo movimento dialético. 

 Desse modo, sobre as dimensões que alçam a justiça curricular como uma alternativa 

às políticas curriculares hegemônicas, pululam questionamentos: qual é o conhecimento que 

defende a justiça curricular? Existem conhecimentos universais que devem ser ensinados a 

todos como garantia de um padrão mínimo de qualidade? E os conhecimentos locais, devem 

fazer parte do currículo? Qual(is) o(s) critério(s) de seleção? Quem seleciona? E o cuidado? De 

que cuidado está a se falar? A legislação já não define os deveres do Estado e da família para 

com os alunos? E os trabalhadores da educação também devem ser cuidados? Por que e por 

quem? Já sobre a convivência democrática, tendo em vista que as escolas públicas são regidas 

sob o princípio constitucional da gestão democrática e a democracia é uma organização política 

consensual (ainda que seja de baixa intensidade, a maioria da população valoriza a democracia), 

quais valores e sobre qual democracia se define a dimensão?  

Iniciar-se-á pela definição do conhecimento necessário à justiça curricular, observando 

que nenhum conhecimento é neutro e, portanto, está carregado de interesses, expectativas e 

necessidades. Dessa maneira, por mais que sejam definidos conhecimentos indispensáveis à 

formação humana, e universais nesse tempo histórico, há sempre uma íntima relação do 

conhecimento presente ou ausente nos currículos com o mundo desejado.  

Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, publicado na década de 1970, foi um dos 

primeiros intelectuais a questionar a desconexão dos conteúdos da realidade concreta dos 

educandos e da forma como educadores buscam transmitir tais conhecimentos, como se os 

educandos fossem objetos pacientes e ouvintes que memorizam mecanicamente e repetem o 

conteúdo narrado. Nessa concepção, o educador é o sujeito do processo, aquele que define os 
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conteúdos programáticos; e o educando, o objeto que recebe o conhecimento de forma passiva 

e acomodada. Freire denominou essa concepção de educação “bancária”: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-

los e arquivá-los [...]. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada a saber. Doação que se 

funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 

absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual se encontra sempre no outro. (FREIRE, 2014, p. 

80-81). 

De acordo com Freire (2014), a superação à educação “bancária”, compreendida como 

dominação, viria de uma educação libertadora que problematiza no diálogo com os educandos 

a realidade que fazem parte, buscando sua transformação. 

O educador brasileiro, ao estabelecer uma relação dialógica entre educadores e 

educandos, propõe que o conteúdo programático deva estar organizado a partir da investigação 

das situações concretas que vivem os sujeitos e das contradições que elas deflagram, 

construindo, assim, coletivamente, os temas103 que serão estudados.  

[...] defender a presença participante de aluno, de pais de alunos, de mãe de 

alunos, de vigias, de cozinheiras, de zeladores nos estudos de que resulte a 

programação dos conteúdos das escolas, o que a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo ensaia hoje, na administração petista de Luiza 

Erundina, não significa negar a indispensável atuação dos especialistas. 

Significa apenas não deixá-los como “proprietários” exclusivos de um 

componente fundamental da prática educativa. Significa democratizar o poder 

da escolha sobre os conteúdos a que se estende, necessariamente, o debate 

sobre a maneira mais democrática de tratá-los, propô-los à apreensão dos 

educandos, em lugar da pura transferência deles do educador para o educando. 

(FREIRE, 2011a, p. 153). 

A valorização dos saberes populares, das vivências cotidianas, do senso-comum no 

âmbito escolar é marca do pensamento freiriano, que inaugurou no campo da educação uma 

ruptura epistemológica com a exclusividade do conhecimento pautado na ciência moderna e no 

colonialismo. Apesar de ter como ponto de partida para a definição do conteúdo programático 

o “saber de experiência feito” 104, Freire (2011a) observa: 

Como não há também como não repetir que partir do saber que os educandos 

tenham não significa ficar girando em torno deste saber. Partir significa pôr-

se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, permanecer. 

Jamais disse, como às vezes sugerem ou dizem que eu disse, que devemos 

 
103 Refere-se à organização didática proposta por Paulo Freire - ver Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2014). 
104 Ver Dicionário Paulo Freire (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2009). 
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girar embevecidos, em torno do saber dos educandos, como mariposa em volta 

da luz. Partir do “saber de experiência feito” para superá-lo não é ficar nele. 

(FREIRE, 2011a, p. 98, grifos do autor). 

O reconhecimento de esses saberes populares no currículo dialoga com o invento 

conceitual de Fraser (2006) sobre injustiça cultural – denominado reconhecimento –, 

apresentado anteriormente, e, também, com o que Santos (2011, 2018b) chama de justiça 

cognitiva, considerando-a fundamental na busca por justiça social. A democratização do 

conhecimento e das epistemologias que o sustenta definem o conceito de justiça cognitiva e 

alicerça a dimensão do conhecimento da justiça curricular. 

Santos (2010, 2007, 2011), ao criticar o conhecimento produzido no hemisfério Norte 

sob a égide da razão científica que se arroga o direito de ser a única forma de conhecer o mundo, 

propõe-se a validar os conhecimentos a partir das perspectivas daqueles que sofreram as 

injustiças geradas pelo colonialismo, patriarcado e capitalismo, localizados no Sul 

epistemológico e político do globo terrestre. A esses conhecimentos dos grupos vencidos e 

silenciados, e que, portanto, não lograram êxito nos bancos escolares, desenvolveu-se a reflexão 

teórica e metodológica designada por Santos (2007, 2010, 2011) como epistemologias do Sul.  

Partindo da ideia de que a compreensão do mundo não pode ser definida exclusivamente 

pela ciência moderna, o sociólogo português afirma que é necessário expandir o presente e 

contrair o futuro para se conhecer as experiências sociais até então desconhecidas. A essa 

postura epistemológica, Santos (2018b) chama de sociologia das ausências e sociologia das 

emergências: 

A expansão do presente é possível através da sociologia das ausências: tornar 

visíveis e credíveis as experiências sociais que, por ocorrerem do outro lado 

da linha abissal, são desconsideradas ou invisibilizadas pelo conhecimento 

hegemônico. A contração do futuro dá-se por via da busca da identificação 

das possibilidades concretas de futuro aqui e agora através da sociologia das 

emergências. Tanto a sociologia das ausências como a sociologia das 

emergências, longe de serem sociologias convencionais, são 

transgressivas, constituídas pela articulação entre conhecimentos 

científicos e conhecimentos não científicos, artesanais, populares. A essa 

articulação chama de ecologia dos saberes. (SANTOS, 2018b, p. 58, grifo 

nosso).  

A dilatação do presente a experiências sociais emudecidas pelos cânones científicos  e 

a confluência de diversos saberes que emanam de tais experiências visam romper com a 

monocultura do saber científico e estabelecer uma ecologia de saberes que possibilitem o 

diálogo e a disputa epistemológica dos conhecimentos, tendo como princípio a incompletude 

que estão assentados. Um exemplo no campo curricular pode ser verificado com a discussão 
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sobre qual a idade certa para uma criança estar alfabetizada ou o ano/série ideal para que sejam 

inseridos conteúdos culturais que exijam um pensamento abstrato. Outra discussão emergente 

é sobre a obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos frequentarem a educação formal. A mais 

recente, a aprovação da BNCC, fomentou um amplo embate sobre qual o conhecimento 

essencial que todos os alunos devem ter acesso e a idade que isso deve ocorrer. Diante da 

dimensão e da complexidade que envolvem tais questões, seria demasiada presunção da 

racionalidade científica buscar resolvê-las sem aproximar outras formas de conhecer a 

realidade. 

 A essas questões, sob a perspectiva da ecologia dos saberes, haveria de ter um diálogo 

entre as muitas formas de pensar a criança e a infância e as racionalidades dos diferentes 

contextos. Contudo, via de regra, tais problemas são resolvidos a partir dos preceitos da ciência 

moderna, sem considerar experiências sociais de outros grupos sobre alfabetização, escola e os 

conhecimentos necessários para uma vida digna. A estrutura de organização hierárquica dos 

objetivos educacionais, conhecida como taxonomia de Bloom, apresenta-se na BNCC como 

um exemplo emblemático da vigência da monocultura do saber científico. 

 Como consequência da ampliação do presente, abre-se uma diversidade infinita de 

experiências sociais e conhecimentos possíveis. O procedimento proposto por Santos (2007, 

2018b) para comparar e confrontar essa constelação de saberes é a tradução intercultural. 

Segundo o autor: 

A tradução é um processo intercultural, intersocial. Utilizamos uma 

metáfora transgressora da tradução lingüística: é traduzir saberes em 

outros saberes, traduzir práticas e sujeitos de uns aos outros, é buscar 

inteligibilidade sem "canibalização", sem homogeneização. Nesse 

sentido, trata-se de fazer tradução ao revés da tradução lingüística. 

Tentar saber o que há de comum entre um movimento de mulheres e um 

movimento indígena, entre um movimento indígena e outro de 

afrodescendentes, entre este último e um movimento urbano ou 

camponês, entre um movimento camponês da África e um da Ásia, onde 

estão as distinções e as semelhanças. Por quê? Porque é preciso criar 

inteligibilidade sem destruir a diversidade. Um exemplo simples: os 

movimentos indígenas deste continente nunca falam de emancipação social 

mas de dignidade e respeito, que são dois conceitos básicos. O movimento 

operário ainda fala de emancipação e de luta de classes. As feministas usam 

muito o conceito de liberação, também os afrodescendentes. É necessário não 

preferir uma palavra a outra, mas traduzir dignidade e respeito por 

emancipação ou por lutas de classes, ver quais são as diferenças e quais as 

semelhanças. Por quê? Porque há muitas linguagens para falar da dignidade 

humana, para falar de um futuro melhor, de uma sociedade mais justa [...], é 

preciso tentar uma maneira nova de relacionar conhecimentos; é por isso que 

lhes proponho o procedimento da tradução. (SANTOS, 2007, p. 39, grifo 

nosso). 
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 Outro procedimento sugerido por Santos (2018b), para constituir um conjunto de 

saberes diante da infinidade que se apresenta, é a artesania das práticas. Tendo como referência 

o contexto da prática que está inserida a ecologia dos saberes, busca-se o confronto entre as 

diversas epistemologias para selecionar um contributo pragmático para uma demanda da prática 

que possa promover práticas sociais eficazes e libertadoras. A artesania das práticas é uma 

forma peculiar de constituição de conhecimentos que se distância da ciência moderna a serviço 

do mercado, do colonialismo e do patriarcado, aproximando-se dos conhecimentos gerados nas 

práticas por experiências de lutas de grupos até então silenciados. O critério para selecionar 

certos tipos de conhecimento distancia-se de conceitos vagos e abstratos e faz-se de saberes que 

emergem da luta, da resistência e da esperança.  

 É nesse processo da ecologia dos saberes, tradução e artesania que se insere uma nova 

forma de pensar o conhecimento, os seus critérios de validação e sua contribuição prática para 

a emancipação social. Atinente a isso, Santos (2007, 2018b) é categórico em afirmar que não 

haverá justiça social sem a promoção da justiça cognitiva, compreendida como a justiça entre 

os conhecimentos e uma nova forma de relacioná-los, como propõe o invento conceitual 

ecologia.  

 Apoiada na análise política da epistemologia proposta por Santos, a dimensão do 

conhecimento da justiça curricular dar-se-ia pelo diálogo das diversas experiências sociais 

presentes na escola e nas racionalidades105 que transcendam a razão instrumental. A 

constituição desse conjunto de conhecimentos é definida pelo seu contributo pragmático para 

uma dada prática que resista à opressão e fortaleça a emancipação social. Conhecimentos locais 

e globais devem coabitar no currículo e contribuir para elevar a justiça cognitiva e apontar 

direções emancipatórias. Eis aqui que os conteúdos selecionados para o currículo devem 

constituir saberes práticos e de luta que provoquem inconformismos com a história e com as 

desigualdades. 

[...] o projeto educativo emancipatório é um projeto de aprendizagem de 

conhecimentos conflitantes com o objetivo de, através dele, produzir imagens 

radicais e desestabilizadoras dos conflitos sociais em que se traduziram no 

passado, imagens capazes de potenciar a indignação e a rebeldia. Educação, 

pois, para o inconformismo [...]. A educação para o inconformismo tem de ser 

ela própria inconformista. A aprendizagem da conflitualidade dos 

conhecimentos tem de ser ela própria conflitual. Por isso, a sala de aula tem 

de transformar-se ela própria em campo de possibilidades de conhecimento 

dentro do qual há que se optar. Optam os alunos tanto quanto os professores e 

as opções de uns e de outros não têm de coincidir nem são irreversíveis. As 

 
105 A racionalidade estética-expressiva e a racionalidade musical são exemplos das possibilidades apresentadas 

pelo autor. 
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opções não assentam exclusivamente em idéias já que as idéias deixaram de 

ser desestabilizadoras no nosso tempo. Assentam igualmente em emoções, 

sentimentos e paixões que conferem aos conteúdos curriculares sentidos 

inesgotáveis. (SANTOS, 1996, p. 18). 

  O conhecimento dos vencidos narrados a partir de suas perspectivas deve fazer parte 

dos nichos escolares, descolonizando o conhecimento escolar, como apresentou Paulo Freire 

durante toda sua trajetória como educador. Ter clareza de que sem isso não haverá justiça social 

alarga o horizonte de possibilidades de políticas curriculares comprometidas em conceber 

currículos escolares que buscam contribuir para a superação das desigualdades. 

 Não obstante, a crítica à razão instrumental proposta por Santos não nega as 

possibilidades do conhecimento científico, e, portanto, uma educação pensada a partir desse 

paradigma epistemológico emergente e que pavimenta o caminho para a justiça curricular tem 

no conhecimento científico objeto de ensino sistematizado no currículo escolar, tendo como 

princípio a confrontação de saberes e sua contribuição para uma determinada prática.  Conforme 

Ponce (2018, p. 10), “[...] a busca da justiça curricular [é] um processo constante e cotidiano de 

exercício coletivo de construção do currículo de modo democrático, cooperativo e apoiado nos 

conhecimentos científicos atualizados da área Educação e de todas as áreas afins”.  

 Dessa maneira, a justiça curricular não toma o conhecimento científico cooptado pelo 

capitalismo globalizado como única forma de conhecer o mundo, ao contrário, aponta a 

incompletude de tal conhecimento sem negar a sua importância para compreender a 

complexidade da sociedade. Pode-se dizer que, para a justiça curricular, o conhecimento deve 

ser colocado sempre no plural, expandindo, na linguagem e nas ações, as possibilidades de 

experiências sociais no presente. Distribuir exclusivamente nos currículos escolares o 

conhecimento científico como meio para emancipação social é incorrer no equívoco da 

Modernidade e promover a injustiça cognitiva.  

 Ao contrário, traduzir entre os grupos as experiências sociais do presente, estabelecendo 

entre estas os pontos em comum e as diferenças, contribui para que não descaracterize e 

inferiorize a diferença entre os saberes e suas origens ao passo de se constituírem intersecções 

de conceitos e práticas que apontem alternativas contra-hegemônicas. Criam-se condições para 

emancipações concretas a partir dos conhecimentos tangíveis que devem fazer parte da 

educação escolar. Ancora-se o currículo não apenas no aspecto cognitivo, mas também nos 

mitos, nos corpos, nas percepções e nas emoções dos sujeitos que dele fazem parte.  

 Conforme Ponce e Neri (2017), a justiça curricular afirma a necessidade de um 

conhecimento significativo para a vida do educando que lhe permita compreender e agir no 
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mundo, reconhecendo a legitimidade de seus conhecimentos como uma epistemologia política 

que descolonize o conhecimento e expanda os horizontes de possibilidades.  

 Os ditames neoliberais impostos às políticas curriculares cerceiam alternativas, 

contraem o presente a fim de obscurecer práticas educacionais transgressivas e iluminar aos 

potentes holofotes da racionalidade científica o conhecimento nortecêntrico e a economia 

capitalista globalizada como única alternativa credível. No entanto, para além do 

reconhecimento de conhecimentos fundados em outras formas de compreender o mundo, as 

políticas curriculares à guisa da justiça curricular devem caminhar pari passu para cuidar de 

todos os sujeitos da escola como sujeitos de direitos que devem ter seus direitos garantidos pelo 

Estado. 

 Se comumente observa-se um linchamento106 da educação pública, imputando aos seus 

sujeitos (professores, alunos e demais trabalhadores da educação) a responsabilidade pelo 

fracasso escolar e sua relação com o cambaleante desenvolvimento econômico capitalista; na 

contracorrente desse processo, a justiça curricular eleva o trabalho de todos os sujeitos da 

educação como fundamental para uma educação de qualidade social.  

 Considera-se que o trabalho pedagógico deva ser construído coletivamente, sendo o 

processo significativo para todos, garantindo e ampliando direitos que dignifiquem a pessoa 

humana. É por essa esteira que emerge outra dimensão da justiça curricular proposta por Ponce 

(2016, 2018): o cuidado. A essa dimensão constituiu-se um certo consenso sobre o seu 

significado, normalmente tido como um cuidado relacionado à cura de alguma enfermidade ou 

da proteção física e psicológica contra o bem-estar individual. No âmbito escolar, logo quando 

se pensa em cuidado, se toma como ponto de partida as crianças da mais tenra idade, que, por 

isso, necessitam de mais cuidado. Sem desconsiderar tais compreensões, a dimensão do cuidado 

na justiça curricular proposta por Ponce (2016, 2018) amplia o conceito dando primazia ao seu 

aspecto político enredado ao conhecimento: 

O currículo escolar em ação merece realce. Todo o processo de cuidados com 

esses sujeitos é fundamental no desenvolvimento curricular. Desde as 

condições de trabalho dos professores e gestores, sua formação, até a 

qualidade de vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Para 

ensinar/aprender e aprender/ensinar, para reproduzir/produzir 

conhecimento/ensinagem/aprendizagem, para criar currículo, há de ter boas 

condições pessoais e boas escolas e, logicamente, vida digna. Na medida em 

que não existam essas condições, o primeiro passo é dar possibilidades no 

próprio currículo escolar de que os seus sujeitos imediatos se tornem 

 
106 Será retomado o assunto no capítulo seguinte. 



115 
 

 
 

conscientes de que essas condições são direitos inalienáveis de todos e de 

cada um, portanto deles próprios. (PONCE, 2018, p. 12, grifo nosso). 

 Desse modo, o cuidado envolve a garantia e a ampliação de direitos que dignifiquem 

todos os sujeitos do currículo e, portanto, conhecimentos atinentes aos direitos individuais e 

sociais, além do bem-estar coletivo, são indispensáveis como parte dos conteúdos culturais 

presentes no currículo escolar, sendo imperativo que se “abra” o currículo para a Educação em 

Direitos Humanos (PONCE; ARAÚJO, 2019). Assim, a escola não deve ser apenas um lócus 

de exercício do direito social, mas também um espaço privilegiado para o conhecimento 

sistematizado sobre o cuidado como um direito, além da sensibilização de todos sobre a 

importância de políticas curriculares que cuidem de todos os seus sujeitos como elemento 

fundante da dignidade humana. Entrelaçam-se conhecimento e cuidado como dimensões 

indispensáveis na superação das desigualdades construídas historicamente.  

 A competitividade e o individualismo fomentados pelas avaliações externas alicerçados 

na meritocracia são uma perspectiva que culpabiliza e avilta professores, alunos e demais 

trabalhadores da educação, deixando rastros de desesperança para aqueles que não alcançaram 

o privilégio de ser o “funcionário do mês”107. Reforçam-se as desigualdades como um princípio 

do mercado a ser estendido à educação. Se, para a justiça curricular não deve haver vencedores 

e fracassados na educação escolar, afinal todos devem ter seus direitos plenamente garantidos, 

no neoliberalismo educacional, esse é justamente o seu fim. Criar desigualdade por meio da 

competitividade, do esforço individual, emoldura a desigualdade justa, conforme Dubet (2008), 

legitimando-a socialmente, afinal todos tiveram suas oportunidades. A respeito disso, Gentili 

(1996) considera: 

 

O neoliberalismo privatiza tudo, inclusive também o êxito e o fracasso social. 

Ambos passam a ser considerados variáveis dependentes de um conjunto de 

opções individuais através das quais as pessoas jogam dia a dia seu destino, 

como num jogo de baccarat. Se a maioria dos indivíduos é responsável por um 

destino não muito gratificante é porque não souberam reconhecer as vantagens 

que oferecem o mérito e o esforço individuais através dos quais se triunfa na 

vida. É preciso competir, e uma sociedade moderna é aquela na qual só os 

melhores triunfam. Dito de maneira simples: a escola funciona mal porque as 

pessoas não reconhecem o valor do conhecimento; os professores trabalham 

pouco e não se atualizam, são preguiçosos; os alunos fingem que estudam 

quando, na realidade, perdem tempo, etc.  

Trata-se, segundo os neoliberais, de um problema cultural provocado pela 

ideologia dos direitos sociais e a falsa promessa de que uma suposta condição 

de cidadania nos coloca a todos em igualdade de condições para exigir o que 

só deveria ser outorgado aqueles que, graças ao mérito e ao esforço individual, 

se consagram como consumidores empreendedores. A lógica competitiva 

 
107 Alusão feita à lógica empresarial que premia o funcionário que se destaca nas atividades laborais. 
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promovida por um sistema de prêmios e castigos com base em tais critérios 

meritocráticos cria as condições culturais que facilitam uma profunda 

mudança institucional voltada para a configuração de um verdadeiro mercado 

educacional. (GENTILI, 1996, p. 6). 

  

 A educação, sob a lógica neoliberal, descuida de seus sujeitos atribuindo tal fato aos 

próprios sujeitos, que, por sua vez, imputam tal descuido à comunidade escolar, à 

criminalização da política partidária e, muitas vezes, até ao próprio Estado maculado como 

corrupto e ineficiente. Forja-se um círculo vicioso que dificulta a compreensão da própria lógica 

neoliberal que privatiza o cuidado, tendo o descuido da maioria e o cuidado com poucos 

privilegiados, como motivação para os “preguiçosos”. Privatizar o cuidado é deixar a própria 

sorte aqueles que não possuem as condições materiais e imateriais de cuidar de si. É fazer da 

educação um campo de profundas contradições e aprofundamento das desigualdades.   

 Na dimensão do cuidado da justiça curricular, tem-se a compreensão de que o Estado é 

fundamental na garantia e na ampliação de direitos que possam cuidar dignamente de todos os 

sujeitos da educação, considerando as individualidades e as diferenças entre os grupos sociais 

e seus saberes, buscando intersecções entre estes e as possibilidades de lutas pela emancipação 

que emanam desse processo. Nessa perspectiva, o Estado deve garantir direitos a ter direitos a 

partir da óptica daqueles que não têm ou nunca tiveram direitos plenamente garantidos. Deve-

se promover o cuidado na educação em estreito diálogo com aqueles que não estão sendo 

cuidados.  

 Refundar a relação de obrigação verticalizada entre Estado e cidadão e a relação de 

obrigação horizontalizada entre cidadão e cidadão estabelecida na Modernidade108, desta vez, 

incluindo o direito de cidadania a partir de epistemologias que alarguem tal conceito para além 

do eurocentrismo (SANTOS, 2018b), revaloriza-se o princípio da comunidade e, com ele, a 

igualdade sem descaracterizar a diferença em comunhão com a cultura da solidariedade e da 

participação (SANTOS, 2018b). 

 Não basta o aluno ter acesso a um currículo escolar que garanta direitos ao exercício da 

cidadania, sem que, para isso, se estabeleça de quais direitos está a se falar, quem é considerado 

cidadão e quem não o é, como são legitimados os critérios de inclusão e exclusão, e para que 

tipo de sociedade se busca fundá-los. Há de discutirem-se, por exemplo, os critérios de 

inferioridade das crianças e suas formas de ver o mundo, dos não docentes, e da comunidade 

escolar, para a partir de então se definir o cuidado na garantia de direitos que elevem a cidadania 

assentado na visão de todos os sujeitos do currículo. Cuidar, nessa perspectiva, é também 

 
108 Para Santos (2010, 2011), isso é fundamental para reinventar a democracia e criar outro Contrato Social. 
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promover a cultura do diálogo e da participação com vista à inclusão de demandas sociais 

alijadas do currículo escolar, alçadas ao debate a partir daqueles que foram historicamente 

excluídos. Democratizam-se as relações sociais presentes na escola e cultiva-se a solidariedade 

entre as diferenças.  

 As políticas curriculares e os currículos podem e devem contribuir para democratizar as 

relações entre Estado e sociedade, como também democratizar tantos outros espaços que 

imperam relações desiguais de poder. É por esse caminho que Ponce (2016, 2018) aponta outra 

dimensão da justiça curricular: a convivência democrática.  

 Compreendendo a democracia como um valor e uma forma de convivência social que 

deve ser cultivada em todos os espaços, aliada às correntes democráticas que elevam o papel da 

participação dos sujeitos na discussão e na deliberação das questões públicas, a referida autora 

destaca o currículo escolar como possibilidade de constituir a escola como um lócus de 

experiência democraticamente humana a ser pensada e vivida coletivamente (PONCE, 2016). 

Desse modo, a convivência democrática na escola funda-se em duas perspectivas 

indissociáveis, que, apenas para considerações didáticas deste estudo, vale a pena cindi-las: 

uma política e outra epistemológica.   

 Sobre a primeira, a convivência democrática com vistas à justiça social ancora-se na 

democracia participativa como um sistema de organização social que inclua demandas sociais 

silenciadas pelas políticas curriculares hegemônicas a partir da visão dos próprios sujeitos 

silenciados, e, portanto, conclama a necessidade de participação de todos. Como apontado no 

capítulo anterior, a participação pode ocorrer pela pressão social de grupos marginalizados, 

como também por cessão de poder daqueles que detêm o poder político de decisão. Em ambos 

os casos, os sujeitos precisam ter aspiração e estar em condições materiais e imateriais de 

participar, a tecer os rumos de sua vida e da sociedade que fazem parte. 

 Tais condições são construídas nos espaços-tempo de relações sociais doméstico, de 

produção, do mercado, da comunidade, mundial e da cidadania, descritos por Santos (2011), 

que, calcados nas formas de dominação capitalista, colonialista e do patriarcado, definem quem 

pode participar, sob quais as regras e os critérios e qual o conhecimento deve legitimar tais 

decisões. É para um mundo dado e sem alternativas.   

 Na contracorrente dessas considerações, os mesmos espaços-tempo podem ser lugares 

de lutas contra relações de poder desigual e o fortalecimento da democracia, sobretudo se tais 

espaços constituírem experimentalismos democráticos que elevem a participação de todos os 

sujeitos. A educação escolar pública, como um espaço-tempo da cidadania (SANTOS, 2011), 
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pode e deve tomar para si a responsabilidade de educar para a participação e para além dos 

cânones da democracia liberal, confrontando com outras perspectivas democráticas e formas de 

participação.  

  Durante os governos progressistas do PT no Brasil (2003-2016), houve substancial 

crescimento de formas alternativas de democracia com os Conselhos Nacionais e Conferências 

temáticas (AVRITZER; SILVA, 2009), além de experimentalismos democráticos como o OP 

que elevaram a compreensão liberal sobre o significado político de participar e disputaram 

espaço com a democracia estritamente representativa. Outras vozes foram ouvidas e fizeram-

se valer nos currículos escolares109 e em políticas educacionais110.     

 Tendo na participação dos sujeitos da educação a sustentação política da convivência 

democrática, há de considerar-se a participação de todos na construção de currículos, no 

orçamento público, na gestão administrativa da escola e na seleção de conhecimentos a partir 

das diversidades epistemológicas presentes. Parte-se dos princípios de que a participação não 

deve confinar-se ao espaço delimitado pelo Estado, e que a democracia não é apenas um regime 

político estritamente procedimental, mas assenta-se em um valor que deve ser vivido e 

fortalecido na escola e em todos os espaços para aperfeiçoamento das relações sociais. 

 Os grêmios estudantis em articulação da democracia representativa e participativa; os 

Conselhos Mirins de Educação (na escola e em âmbito regional); Conferências lúdicas, tendo 

no brincar outras formas de conhecer o mundo; bem como o Orçamento Participativo Criança 

(OPC), são propostas exequíveis no cotidiano das escolas que podem contribuir para o 

aprendizado e o fortalecimento da democracia na escola e em tanto outros espaços onde há 

relações desiguais de poder.  

 Ainda assim, a democratização das práticas sociais não é o bastante se o conhecimento 

que as orienta não é democrático; e, com isso, promove-se a injustiça cognitiva (SANTOS, 

2018b). Os conhecimentos presentes no currículo devem ensinar-aprender a participar e 

constituir energias emancipatórias para lutar contra toda e qualquer forma de opressão. Devem 

ensinar o valor democrático guiado pela diversidade epistemológica. Nessa óptica, o currículo 

em ação e as políticas curriculares são construídas de “dentro para fora”, democratizando o 

conhecimento e as práticas que dele emanam. 

 Desse modo, Ponce (2016) considera que a participação deve ser constituída como um 

direito subjetivado e democrático, aflorado no “eu” íntimo de cada um e de todos. Nessa esteira, 

 
109 A Lei No 11.645, de 10 março de 2008, que cria a obrigatoriedade de os currículos oficiais incluírem a temática 

“História e cultura Afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 2008a) é um fato emblemático. 
110 O amplo debate que ocorreu sobre o Plano Nacional de Educação, promulgado em 2014. 
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Santos (2011) assinala que, em busca de uma democracia de alta intensidade, deve-se formar 

subjetividades inconformistas e rebeldes que transformem os espaços-tempo em espaços que 

alterem as relações desiguais de poder em relações de autoridade partilhada. É na relação 

dialética entre a formação de subjetividades democráticas e na transformação dos espaços-

tempo, orientada pelas diversas formas de conhecer o mundo, que se insere a perspectiva 

epistemológica da convivência democrática.  

 Comumente, aprendem-se na escola os conceitos da democracia representativa com a 

justaposição dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do conceito de democracia 

direta, ambas compreendidas como um procedimento de aferição de vontades que devem ser 

definidas periodicamente dentro de regras estabelecidas pelo poder público. Confina-se a 

democracia ao embate político em torno do controle do Estado sem levar em consideração 

outros espaços que devem ser democratizados. O conceito de democracia presente no currículo 

é reduzido ao sistema político formal decidido pelo voto, sustentado em teorias científicas que 

relegam outras concepções democráticas, bem como formas alternativas de participação.    

  

 Aprende-se sobre a democracia de baixa intensidade na escola, sem, tampouco, 

vivenciá-la. Tem-se previsto constitucionalmente a gestão democrática do ensino público que, 

constituída sob um Estado patrimonialista regulada pelo mercado, reconceptualiza conceitos 

como participação e cooperação aos seus interesses de acumulação infinita e desigualdade 

estrutural111. Formar subjetividades democráticas requer experiências pedagógicas 

democráticas cotidianas, e, portanto, deve-se formar no exercício da democracia e não para o 

exercício que mira um futuro que nunca chega, em espaços que grupos desprivilegiados não 

alcançam. 

 As práticas democráticas devem ser orientadas pela democratização dos conhecimentos 

(sobre teorias democráticas e tantos outros conhecimentos que democratizem as teorias) e nas 

epistemologias que os alicerçam como condição para a formação de subjetividades 

democráticas. Sobre isso, Oliveira (2006), apoiada em Boaventura de Sousa Santos, considera: 

A subjetividade democrática é, portanto, uma subjetividade que se tece 

interativamente em processos de troca que devemos lutar para que se tornem 

sempre mais horizontalizados. Esse objetivo integra a lógica da proposta de 

criação de conflitos que está no projeto educativo emancipatório. Sem fazer 

parte dos princípios desse projeto, a idéia de que a eficácia desse processo de 

questionamento e horizontalização subjaz ao projeto indica o exercício 

coletivo da vigilância permanente do que fazemos, dizemos e pensamos como 

 
111 Discorre-se sobre isso no capítulo seguinte. 
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mais um de seus elementos. A necessidade do coletivo é aqui colocada em 

função da idéia de que pensamos e agimos melhor, mais de acordo com o que 

temos como projeto de emancipação se, além de nos confrontarmos conosco 

na busca de ações mais democráticas, podermos ser confrontados e alertados 

pelos demais sobre os desvios e as incoerências do nosso comportamento. 

Além disso, se entendemos a democracia como um sistema no qual as relações 

sociais se fundam em relações de autoridade partilhada, é preciso que 

desenvolvamos práticas adequadas, ou seja, que pratiquemos, tanto quanto 

possível, relações desse tipo. (OLIVEIRA, 2006, p. 124). 

 Praticar relações democráticas exige de todos aqueles envolvidos com a educação 

reflexão e ações democráticas sobre a realidade inserida, bem como a diversidade de 

conhecimentos que dela são parte constitutiva.  O reconhecimento dessa diversidade deve-se 

assentar na ecologia dos saberes e no trabalho de tradução intercultural (SANTOS, 2010, 2011), 

buscando pontos em comum entre as culturas presentes na escola, constituindo inteligibilidade 

sem destruir a multiplicidade de conhecimentos que devem contribuir para a criação de uma 

escola mais justa, igual e democrática. A perspectiva epistemológica da convivência 

democrática só adquire potência consubstanciada à perspectiva política e ao seu exercício 

cotidiano no chão das escolas. A justiça curricular na dimensão da convivência democrática só 

pode ser exercida pari passu à dimensão do conhecimento. 

 Santos (1996), ao estabelecer o perfil para um projeto educativo emancipatório 

orientado para a formação de subjetividades inconformistas e rebeldes, considera: 

A conflitualidade do passado, enquanto campo de possibilidades e decisões 

humanas, é assumida no projeto educativo como conflitualidade de 

conhecimentos. Para este projeto educativo não há uma, mas muitas formas 

de conhecimento. Todo o conhecimento é uma prática social de conhecimento, 

ou seja, só existe na medida em que é protagonizado e mobilizado por um 

grupo social, atuando num campo social em que atuam outros grupos rivais 

protagonistas ou titulares de formas rivais de conhecimento. Os conflitos 

sociais são, para além do mais, conhecimentos de conhecimento. O projeto 

educativo emancipatório é um projeto de aprendizagem conflituantes com o 

objetivo de, através dele, produzir imagens radicais e desestabilizadoras dos 

conflitos sociais em que se traduziram o passado, imagens capazes de 

potenciar a indignação e a rebeldia. (SANTOS, 1996, p. 17). 

 Visto desse modo, as políticas curriculares podem reconhecer e inserir nos currículos 

escolares a matemática e a economia daqueles que sobrevivem com recursos que os colocam 

abaixo da linha da pobreza. Podem também levar para os currículos a pirâmide alimentar dessas 

pessoas que certamente não se alinha às diretrizes internacionais nutricionais da alimentação 

saudável. Ainda no campo da saúde, deve-se pensar nas soluções criadas nas periferias para a 

negação do saneamento básico e para a falta da medicina científica e de medicamentos. As 

práticas corporais e lúdicas, de lazer e artísticas que são criadas para elevar a racionalidade 



121 
 

 
 

estética-expressiva como meio de emancipação e forma de sobrevivência à racionalidade 

instrumental regulada pelo mercado. Na língua, na literatura, na geografia, na medicina, enfim, 

a diversidade epistemológica é infindável. Inseri-las no currículo a partir de seu contributo 

prático, de luta e resistência, é condição para políticas curriculares e currículos que vislumbram 

a formação de subjetividades democráticas, inconformistas e rebeldes.  

 A justiça curricular como possibilidade contra-hegemônica na construção de políticas 

curriculares, pensada sob a dimensão da convivência democrática, deve tomar para si a 

responsabilidade de formar subjetividades democráticas, inconformistas, rebeldes que 

democratizem tantos outros espaços necessários à democratização da sociedade, não temendo 

a ousadia de expandir as experiências do presente para além do epistemicídio112 das avaliações 

externas, do autoritarismo e do conservadorismo do Estado brasileiro e do capitalismo global. 

 O caráter utópico de tais considerações deve ser um alento para todos os sujeitos da 

educação. Sujeitos históricos que, por imperativo ético, devem aprender-ensinar-viver tendo a 

utopia como horizonte no sentido de uma consciência antecipatória (SANTOS, 2018b) que 

aponte possibilidades de um futuro melhor com ações cotidianas sistematizadas nos currículos 

das escolas que vislumbrem outro mundo possível. Promover a utopia, vivendo-a na pujança 

do sentido emancipatório, é um ato educacional. 

A utopia tem que ser realizada como forma de educação, porque se na nossa 

vida quotidiana não nos tentarmos educar para uma alternativa vamos acabar 

por sucumbir à ideia do necessário, do desastre, do medo e do retrocesso 

civilizacional, do aumento da linha abissal, das zonas de exclusão. Ser utópico 

e promover a necessidade da utopia hoje é para mim, acima de tudo, um ato 

educacional. É educar como se a sociedade capitalista colonial e patriarcal não 

fosse a única possível. E a única maneira de educar significativamente é 

praticar. (SANTOS, 2018b, p. 340). 

 No sentido delineado por esta pesquisa, a justiça curricular deve carregar em cada uma 

das suas dimensões (conhecimento, cuidado e convivência democrática), e em todas as ações 

que destas decorrem, a semente utópica capaz de expandir o horizonte de possibilidades e elevar 

o caráter transformador da escola, modificando a própria escola e o conceito moderno de 

educação. 

 Espera-se que, ao final deste capítulo, as perguntas iniciais que balizaram a definição 

do conhecimento, do cuidado e da convivência democrática, dimensões da justiça curricular, 

possam ter apontado ao leitor caminhos alternativos, mas possíveis, ainda que diante de um 

 
112 Termo utilizado por Santos (2011) para referir-se ao extermínio de outras formas de compreender o mundo que 

foi levado a cabo pela ciência moderna.  
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certo cansaço existencial113 que paira atualmente sobre muitos daqueles que acreditam na 

educação como um meio privilegiado de emancipação social. 

 É por essa perspectiva que talvez, hoje mais do que qualquer outro momento histórico 

do país, tem-se a necessidade urgente de ensinar na e para a democracia, tendo conhecimentos 

que a ampliem e robusteçam suas possibilidades inclusivas e distributivas, cuidando, assim, de 

todos e de cada um segundo suas necessidades e de seus direitos que elevem a cidadania. Ainda 

que deva ser construído de acordo com cada realidade, um currículo pensado a partir das 

dimensões da justiça curricular apresentadas neste capítulo caminha rumo a um mundo mais 

justo e solidário. Constituem-se subjetividades democráticas, inconformistas e rebeldes 

necessárias à democratização da sociedade. 

 Como caminho e não destino, a justiça curricular pode ser perseguida de várias formas, 

sob as influências de contextos históricos, sociais e políticos variados. A democratização do 

acesso e da permanência, a gestão democrática e a qualidade social da educação, tema do 

capítulo que segue, estabelecidas como princípios para formulação e execução de políticas 

públicas educacionais durante a gestão 2005-2012 na cidade de Várzea Paulista, pode ser uma 

experiência de administração de um sistema educacional que estreitou as relações entre poder 

público e sociedade e trilhou os caminhos da justiça curricular teorizados neste capítulo.  

  

 
113 Para mais, ver Freire (1993). 
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5 OS PRINCÍPIOS PARA UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE SOCIAL 

Neste capítulo, serão apresentados os avanços obtidos no cenário educacional brasileiro 

nas últimas décadas atinente aos princípios igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola, gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade, presentes 

da Constituição Federal (1988) como tal, e que receberam um incremento democrático proposto 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ainda na década de 1980.  

Aparentemente consensuais, esses princípios que balizam a educação escolar no Brasil 

fazem parte de um conflituoso campo de lutas para um projeto de sociedade em disputa.  Eis 

então o mote do presente capítulo: discutir os diferentes projetos de educação sustentados em 

tais princípios. A opção por destacar esses princípios deve-se ao fato de evidenciar sua 

relevância na concepção e na implementação de toda e qualquer política pública educacional 

no cenário nacional; afinal, estão presentes, na Carta Magna, e, também, por terem sido as 

diretrizes estabelecidas pelo PT em âmbito nacional e que foram balizares nas proposições de 

políticas públicas educacionais em Várzea Paulista (2005-2012), haja vista que o Executivo 

Municipal fora eleito sob a bandeira dessa corrente partidária. Ressalta-se que o PT propôs um 

incremento referente à democracia, definindo os princípios desta forma: democratização do 

acesso e permanência, qualidade social da educação e gestão democrática ou gestão 

democrática com participação popular. 

A discussão proposta é tessitura fundamental, pois, ao levar a ancoragem ideológica dos 

princípios de democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação e gestão 

democrática, diretrizes da concepção e da implementação de políticas educacionais no campo 

desta pesquisa, permitirá, em âmbito teórico, aproximar ou não da hipótese deste trabalho, ao 

mesmo tempo que denunciará projetos de educação que se distanciam de uma sociedade mais 

justa e democrática. Tem-se então a questão deste capítulo: Os princípios/as diretrizes114 

adotados/as dialogam com a concepção de democracia de alta intensidade e da justiça 

curricular? 

Diante do objetivo proposto, considerando o processo histórico de luta pela 

democratização da educação, seja no direito ao acesso e à permanência para todos ou, ainda, na 

qualidade e na forma de geri-la, serão discutidos os princípios a partir do movimento de 

redemocratização do país nos anos de 1980 e da consequente promulgação da Constituição 

 
114 Em vários documentos analisados, princípios e diretrizes aparecem com sentidos complementares, sendo o 

primeiro entendido como origem, base, essência, já o segundo como uma linha que define e regula as políticas e 

as ações educacionais.   
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Federal em 1988. Nesta circunscrevem-se direitos sociais, políticos e civis, a fim de garantir, 

fundamentalmente, o valor da cidadania e a dignidade da pessoa humana. Indubitavelmente, a 

CF é um marco histórico da jovem democracia brasileira, apesar de carregada dos mais diversos 

interesses.  

Entre esses direitos conquistados, temos a educação como direito de todos e dever do 

Estado e da família, contemplada na CF em 10 artigos, que definem as diretrizes educacionais 

no país tendo como objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). Ademais, a Carta 

Magna traz, em seu artigo 206, oito princípios que devem alicerçar o ensino em todo território 

nacional, entre eles, e de acordo com os propósitos deste estudo, destacam-se três: I - igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola115; VI - gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 1988). Nessa esteira, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996 (LDBEN No 

9.394/1996), ratifica tais princípios em seu artigo 3°, estabelecendo diretrizes para a educação 

escolar, vinculando-a ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996a). 

Ainda como ordenamento jurídico educacional de abrangência nacional116, temos a Lei 

No 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) para o 

decênio 2014-2024, estabelecendo metas educacionais com prazos definidos para seu 

cumprimento (BRASIL, 2014a). Em relação a esse aparato legislativo, cabe observar que são 

assinaladas dez diretrizes para a consecução do Plano, destacando-se: II- universalização do 

atendimento escolar; IV- melhoria da qualidade da educação117; e VI- promoção do princípio 

da gestão democrática da educação pública (BRASIL, 2014a). 

É importante salientar que esse aparato legislativo gerou e ainda gera um conjunto de 

ações, programas, projetos nacionais e locais, além de outras leis específicas em âmbito regional 

que movimentam a área educacional. Como apontam Lima, Aranda e Lima (2012), esse 

 
115  O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei No 8.069, de 13 de julho de 1990, assegura-lhes, no art.53, I- 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1990). Não se fez, nesta tese, o destaque 

dessa Lei por ela reiterar o princípio constitucional já referido e não abranger os outros dois princípios destacados. 
116  Além dos textos legais explicitados, há, ainda, após a aprovação da CF de 1988, o PNE - Lei Nº 10.172, de 9 

de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), bem como a instituição do Fundef, alterado pela aprovação da Emenda 

Constitucional N° 53, de 19 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006a), e da Lei N° 11.494, de 20 de junho de 2007, 

que criou e regulamentou o Fundeb (BRASIL, 2007b). 
117 Cury (2014, p. 1060) apresenta a seguinte distinção entre padrão de qualidade e melhoria da qualidade: “Um 

padrão se caracteriza por um modelo reconhecido para aferir bens materiais ou imateriais, coisas ou mesmo 

instituições. Já a melhoria supõe uma posição antecedente abaixo do padrão e que busca uma perfectibilidade. O 

melhor é uma referência de qualidade mais elevada ao que lhe é comparado. Sua expressão reiterada indica um 

anseio permanente e de finalidade sempre (re)posta em níveis cada vez mais superiores”. 
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conjunto pode ser compreendido como política educacional e está sempre pautado em uma 

determinada concepção de sociedade e de homem. 

Discorre-se a respeito desses princípios constitucionais, a fim de apresentar os avanços 

obtidos no cenário educacional brasileiro nas últimas décadas. Ao fazê-lo, evidenciar-se-á que 

a educação concentra um conflituoso campo de lutas para um projeto de sociedade em disputa. 

Mesmo em possíveis consensos e metas compartilhadas por grupos sociais de matrizes 

ideológicas distintas, como é o caso do texto do Art. 206, da CF 1988, inciso I – “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, p. 137, grifo nosso) - a 

realidade concreta é muito mais nuançada, como nos indica Flach (2009): 

 O cumprimento destes princípios, ao que parece, está ligado à garantia do 

direito à educação, pois há a previsão de igualdade de condições e não 

igualdade de oportunidades para o acesso e permanência na escola, 

evidenciando-se a preocupação do legislador em assegurar educação para 

todos. Todavia, [...] torna-se necessário uma nova reorganização social, pois 

a maneira excludente sob a qual se edifica a sociedade brasileira torna este 

dispositivo com poucas possibilidades de efetivar-se de maneira prática. A 

oferta de educação para todos fica, no âmbito prático, circunscrita à igualdade 

de oportunidades, pois a igualdade de condições necessita muito mais do que 

a simples previsão legal, necessita de outra forma de organização social, 

política e econômica, a qual ainda não foi alcançada pela sociedade brasileira. 

(FLACH, 2009, p. 512). 

Torres Santomé (2013) afirma a dificuldade de distintos partidos e coalizões políticas 

firmarem acordos comuns quando se trata de assuntos relacionados à educação, tendo em vista 

que as políticas educativas são propostas que influenciam a construção da sociedade do futuro 

e que estão pautadas na sustentação ideológica das diferentes opções políticas. 

Cada ideologia, na medida em que projeta um modelo mais ou menos 

específico de sociedade e, portanto, de convivência e  organização social, 

confere uma importância específica a determinados valores e ideais de justiça 

social, a maneiras concretas de exercer a participação, atender às necessidades 

humanas e relações com a natureza e lhes dar prioridade [...] todas elas dão 

grande importância às instituições escolares. (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 

179-180). 

A gestão democrática e a qualidade da educação são outros dois princípios destacados 

que contemplam ampla polissemia. 

Se, na gestão democrática, as ações implementadas para compartilhar o poder de decisão 

nascem sob os auspícios da democracia representativa, o que atualmente implica uma patologia 

da representação (SANTOS, 2016), a qualidade da educação tornou-se, nos últimos anos, 

discurso corrente entre empresários, organismos multilaterais, governantes, sindicatos da área, 



126 
 

 
 

professores e academia. Nas palavras de Enguita (1994, p. 95), “[...] se existe hoje uma palavra 

em moda no mundo da educação, essa palavra é, sem dúvida, ‘qualidade’”. 

Diante disso, será feita essa discussão como tessitura importante deste trabalho de 

pesquisa, tendo em vista que isso levará à ancoragem ideológica dos princípios constituídos 

pelo PT em âmbito nacional, observando que são os mesmos princípios estabelecidos pelo 

governo do município de Várzea Paulista (2005-2012). 

A esse respeito, é importante destacar que a administração municipal escolhida para este 

estudo não se furtou de posicionamentos que demonstrassem o modelo de sociedade 

vislumbrada; ao contrário, estabeleceu princípios, políticas públicas educacionais e um aparato 

legislativo que situaram os rumos da educação pública almejada para a cidade durante toda a 

gestão em que esteve à frente do Executivo Municipal. Partindo dessa consideração e afirmando 

o caráter político da educação, a administração de Várzea Paulista, entre os anos de 2005 e 

2012, buscou amparo epistemológico em autores de forte acento crítico e, no âmbito político, 

balizou-se nos princípios democratização do acesso e da permanência; qualidade social da 

educação e gestão democrática.  

Esses princípios foram concebidos e definidos no primeiro Encontro Nacional de 

Educação do Partido dos Trabalhadores em 1989, como o caminho fundamental para a 

operacionalização das propostas educacionais defendidas pelo Partido. À época, uma educação 

como dever e responsabilidade do Estado, de qualidade social, pública, laica, politécnica e 

gratuita para todos (LIMA, T. P. P., 2004). 

Embora a conjuntura política do PT em 1989 defendesse uma escola voltada aos 

trabalhadores rumo a uma sociedade socialista, Lima, T. P. P. (2004) aponta que, no decorrer 

dos anos de 1990, diante das mudanças no cenário econômico mundial, bem como o tímido 

êxito nas disputas eleitorais, o Partido relega, em seus escritos, a transformação da sociedade 

capitalista, e a categoria da classe trabalhadora amplia-se, dando lugar ao cidadão brasileiro. 

Fazem-se presentes no interior do Partido correntes ideológicas socialistas e da social-

democracia, que concebem a educação como um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político do país, pois, por meio dela, se garantirá 

os direitos básicos de cidadania e de liberdade pessoal. A escolarização, como patrimônio 

social, deve ocorrer de forma ampla e democrática, com espaço para todas as concepções, 

culturas, etnias, princípios e orientações. Essa concepção de educação foi apresentada no 

momento da candidatura do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2002, sob a égide das 
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mesmas diretrizes apresentadas durante o I Encontro Nacional de Educação do PT (VACCARI, 

2011).  

Ainda que se considerem as disputas ideológicas no interior do PT durante os anos de 

1990 e início dos anos 2000 sobre os fins da sociedade brasileira, é importante ressaltar que a 

concepção de educação popular de Paulo Freire, principal alicerce teórico na época, 

permaneceu a referência central nas proposições de políticas públicas educacionais para o 

município de Várzea Paulista. 

Apesar de a distância temporal entre a definição dos princípios promulgada em 1989 e 

a constituição de políticas educacionais na cidade de Várzea Paulista (2005-2012), a referência 

teórica freiriana adotada em ambas as conjunturas permitem inferir aproximações 

teóricas/políticas, sendo cabível, portanto, apresentar os princípios democratização do acesso 

e permanência, gestão democrática e qualidade social da educação assim como foram 

constituídos no final da década de 1980, e, também, como estão descritos nos documentos-

referência do campo desta pesquisa. 

Por fim, ainda que um arcabouço teórico/político proposto pelo governo de Várzea 

Paulista à época possa ter se aproximado de um projeto de sociedade em que a democracia de 

alta intensidade fosse um horizonte, nada garante sua efetivação na realidade concreta diante 

da complexidade que se insere a educação. Contudo, compreende-se que, sem valores 

verdadeiramente democráticos, não haverá ações genuinamente emancipatórias capazes de 

formar sujeitos conscientes de sua historicidade. A democracia como um valor a ser cultivado 

é condição para a formação de subjetividades democráticas. 

A trilha demarcada pelos princípios será a direção para esta compreensão. É o que será 

apresentado ao longo deste capítulo. 

5.1 Da garantia do acesso e da permanência à democratização 

Antes mesmo de qualquer conceituação da literatura sobre tal princípio, cabem algumas 

perguntas que devem fomentar a discussão proposta. Também cabem respostas, ainda que 

objetivas, as quais geram diversos caminhos nas políticas públicas educacionais. O que deve 

ser o acesso e a permanência na escola? Sem hesitar, não seria equivocado responder que, como 

princípio de um direito social, seja garantir que todos os alunos e todas as alunas sejam 

matriculados/as na escola na idade correta, frequentem-na regularmente e permaneçam nela 

durante a vida escolar. 
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Apesar de inequívoca, tal resposta não garante o objetivo precípuo dos direitos sociais, 

a dignidade da pessoa humana. Para tal, outra questão insurge: em quais condições de acesso e 

de permanência na escola são inseridos os sujeitos que, historicamente, tiveram direitos sociais 

negados? São duas questões que se complementam, pois referem-se à garantia do acesso e da 

permanência na escola com qualidade.118 

Assim como prevista na CF (1988), a garantia do acesso e da permanência deve ser para 

todos. Coloca-se, portanto, como princípio, a igualdade de condições de acesso e de 

permanência, a fim de que, em uma sociedade desigual e injusta como se apresenta atualmente, 

a educação escolar não seja um privilégio, mas, sim, um direito que deve ser garantido pelo 

Estado. 

Ainda que não se tenha conquistado a igualdade de condições de acesso e de 

permanência, o PNE aprovado em 2014, sobre esse aspecto, opta por inserir a universalização 

do atendimento escolar. Ademais, é comum na literatura encontrar termos como garantia do 

acesso e da permanência, universalização, democratização, presentes em trabalhos acadêmicos 

e discursos como se fossem sinônimos, mas não o são. 

Cury (2007) define desta forma o princípio constitucional apontado anteriormente: 

Essa igualdade pretende que todos os membros da sociedade tenham iguais 

condições de acesso aos bens trazidos pelo conhecimento, de tal maneira que 

possam participar em termos de escolha ou mesmo de concorrência no que 

uma sociedade considera como significativo e onde tais membros possam ser 

bem sucedidos e reconhecidos como iguais. Mesmo que a igualdade de 

resultados não possa ser assegurada a priori, seria odioso e discriminatório 

conferir ao conhecimento uma destinação social prévia. (CURY, 2007, p. 

486). 

Isso posto iniciam-se as discussões afirmando que a garantia do acesso e da 

permanência ocorre por meio de um aparato legal e outras ações (objeto de muitas disputas), 

que, por sua vez, devem gerar políticas públicas que busquem a universalização da educação. 

Ambas só se aproximam de conferir dignidade à pessoa humana, como prevista na CF (1988), 

se estiverem sustentadas na igualdade de condições de acesso e de permanência na escola para 

todos. 

Estabelece-se a igualdade de condições como um princípio ético que tem como fim 

dignificar a todos sem distinção. Caminha-se para democratizar o acesso e a permanência (na 

 
118 Mais adiante, será retomada a discussão desse último conceito. 
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acepção que será apresentada ao longo do texto), tendo em vista que o direito a ter acesso e 

permanecer na escola por si só é insuficiente para alcançar o objetivo desse princípio. 

Pode-se garantir o direito de acessar e de permanecer na escola por meio de leis, 

decretos, enfim, universalizá-lo, compreendido como uma expansão quantitativa de vagas que 

visa atender a toda a população, garantindo a gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais para todos que assim o requererem, sem que haja, no entanto, a democratização do 

acesso e da permanência119. Distribuição de direitos econômicos e sociais que incluem 

demandas de grupos excluídos a partir dos próprios excluídos é uma perspectiva de 

democratizar que está umbilicalmente ligada à igualdade de condições. 

Antes de discorrer sobre tal consideração, a garantia do acesso e a universalização da 

educação são partes constitutivas da democratização da educação. Dessa forma, cabe apresentar 

a acentuada ampliação do acesso à escola ocorrida nas últimas décadas; sobretudo, para a 

população entre 7 e 14 anos, em idade para cursar o Ensino Fundamental. 

Ferraro e Machado (2002), ao terem como objeto de pesquisa o acesso da população à 

escola, apontam que o Censo de 1980 assinalava que 7,6 milhões das crianças e dos 

adolescentes em 1980 não frequentavam a escola. Já, em 1991, levando em conta o crescimento 

populacional, esse número caiu para 5,7 milhões. O trabalho destaca ainda que, em relação à 

população nos extremos da faixa etária da Educação Básica (5 e 6 anos e 15 e 17 anos), o 

número dos não-frequentes se manteve praticamente no mesmo nível, apresentando uma 

redução muito pequena: de quase 4,7 milhões para 4,3 milhões, no grupo de 5 a 6 anos; e de 

cerca de 4,3 milhões para cerca de 4,1 milhões, no grupo de 15 a 17 anos, totalizando mais de 

14 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. 

Em 1996, havia uma acentuada redução do nível de exclusão nos três grupos etários; 

entretanto, o país ainda acumulava aproximadamente 8,7 milhões de crianças e adolescentes 

fora da escola (FERRARO; MACHADO, 2002). Já em 2010, o IBGE (2010) indicava que, 

apesar do avanço em garantir o direito à educação a todos, 3,8 milhões de crianças e 

adolescentes estavam, ainda, fora da escola; além disso, 14,6 milhões de estudantes, situados 

na faixa etária entre 6 a 17 anos, estavam em situação de atraso escolar. Destaca-se, aqui, que 

o mesmo documento aponta que, em se tratando da população entre 6 e 14 anos, situada no 

 
119 De acordo com Marques (2006), a discussão sobre democratização da educação vem de longa data. 

Inicialmente, compreendida como o direito de ter acesso à escola e à qualidade do ensino oferecida. 

Posteriormente, sobretudo, após a promulgação da CF (1988), a democratização é compreendida como forma de 

ampliar a participação na gestão da escola pública.  



130 
 

 
 

Ensino Fundamental, o índice de frequência escolar é de 97,6%, caminhando nessa etapa 

escolar para a universalização do acesso.   

Mais recentemente, em 2015, a Organização não Governamental (ONG) Todos pela 

Educação120 fez um levantamento baseado nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostras 

de Domicílio, apontando que aproximadamente 2,5 milhões de crianças e adolescentes estão 

fora da escola, o que representa 5,8% da população com idade entre 4 e 17 anos – destes,  3,5% 

de adolescentes deveriam frequentar o Ensino Médio. 

Nardin (2017), ao analisar os dados da mesma operação censitária estatal referida 

anteriormente, aponta que, em 2010, a Taxa de Matrícula Bruta (TMB), entendida como a 

relação entre o número total de matrículas (independentemente da idade) e a população da faixa 

etária prevista para cursar o respectivo nível de ensino (Fundamental), correspondia a 106,1%. 

Já a Taxa de Matrícula Líquida (TML), entendida como o número total de matrículas de alunos 

com a idade prevista para estar cursando um determinado nível e a população total da mesma 

faixa etária, correspondia a 80,1%. Esses dados permitem afirmar que a distorção idade-série e 

taxas de reprovação e abandono constituem indícios da lacuna entre TMB e TML. 

Observa-se, ainda, no mesmo estudo, a regularização do fluxo escolar, ou seja, um 

equilíbrio entre o número de matrícula dos anos iniciais e nos anos finais, indicando que, em 

um cenário de expansão de matrícula, os alunos tendem a progredir mais ao longo da etapa. 

Diante dessa apresentação de dados sobre o acesso à educação no Brasil, evidencia-se a 

progressiva ampliação nas últimas décadas para que o acesso à escola deixasse de ser um 

privilégio de alguns, como outrora, para um direito de todos garantido pelo Estado. Isso só foi 

possível devido à ampliação dos investimentos121 na educação pública, com a construção de 

escolas, a contratação de trabalhadores da educação, a aquisição de insumos e de materiais 

didáticos e paradidáticos essenciais para que todos pudessem ter acesso à educação. Adiciona-

se a isso, um aparato legislativo que, pautado na CF, alavancou as condições de acesso aos 

grupos desfavorecidos socialmente.   

 
120 O Todos pela Educação é um conglomerado de fundações empresariais que tem como objetivo engajar o poder 

público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação 

Básica de Qualidade. Nesse caso, discutir-se-á mais adiante o conceito de qualidade concebido pelo conglomerado 

que tem entre seus colaboradores o Instituto Gerdau, o Grupo Pão de Açúcar, Itaú Social, Susano Holding, 

Fundação Bradesco, Grupo D’Paschoal, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna e Instituto Unibanco.  
121 Desde a Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se um percentual mínimo para União, Estados e Municípios 

investirem na educação. Em 2014, após intensos debates com a sociedade civil, ocorreu a aprovação do PNE, 

sendo estabelecido que o Brasil deverá investir, até 2024, 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. No 

entanto, com a aprovação da Emenda Constitucional No 95, de 15 de dezembro de 2016, que limita os gastos do 

Estado nos próximos 20 anos (BRASIL, 2016), há um risco iminente da meta proposta no Plano Nacional de 

Educação não ser cumprida. 
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A Lei No 10.880, de 9 de julho de 2004, que institui o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar – PNATE (BRASIL, 2004), consiste na transferência automática de 

recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios122, consubstanciado ao 

Programa Federal Caminho da escola, que criou condições para que alunos/as de zonas rurais 

tivessem acesso à escola. 

Em substituição ao Fundef (fundo criado em 1997 para atender apenas aos alunos do 

Ensino Fundamental), aprovou-se, em 2006, a Emenda Constitucional N° 53 (BRASIL, 2006a) 

e a Lei N° 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007b), que cria e regulamenta o Fundeb. 

Visando tratar a educação de modo integral e integrado (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio), o fundo tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos 

vinculados à educação. 

Já a Lei N° 11.947, de 16 de junho de 2009 disciplina e prevê transferências de recursos 

financeiros da União para os estados e municípios para a alimentação escolar, visando 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento 

escolar (BRASIL, 2009b). O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o caminho 

criado para a consecução de tal objetivo. 

No município de Várzea Paulista, bem como em Jundiaí (cidade vizinha), 

respectivamente governados pelo Partido dos Trabalhadores (2005-2012) e Partido Comunista 

do Brasil (2013-2016), forneceram a todos os estudantes, camisetas, shorts, tênis, meias e 

agasalho, como uniforme escolar, além de kits individuais de materiais escolares de uso diário. 

Transporte, alimentação escolar e material didático-pedagógico, vestimenta são 

condições indispensáveis para que alunos/as de baixa renda e que não faziam parte da escola 

pudessem acessá-la com condições mínimas para permanecer nela o tempo devido de formação 

integral da pessoa humana. Entretanto, ao considerar o que afirma Ferraro (2008),  

[...] a questão do acesso não fica resolvida simplesmente porque as estatísticas 

oficiais dizem que a grande maioria, até a quase totalidade, das crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos está, hoje, matriculada em escola [...] ou está 

freqüentando escola [...]. [...] a questão do acesso diz respeito também a todos 

os milhões de brasileiros e brasileiras de mais de 14 anos, que nunca 

freqüentaram ou que não conseguiram concluir as oito séries do Ensino 

Fundamental, coisa que a Constituição assegura a todos como direito público 

subjetivo, inclusive àqueles que não o puderam realizar na idade própria. Em 

segundo lugar, importa lembrar a necessidade de se trabalhar a questão da 

 
122 Cabe ressaltar que esses programas do Governo Federal têm caráter suplementar e visam, prioritariamente, o 

atendimento do estudante de zona rural. Contudo, a CF de 1988, a LDB de 1996 e a Lei No 10.709/2003 não fazem 

distinção entre aluno residente em zona urbana ou em área rural. Portanto, cabe aos estados e municípios 

disciplinarem o atendimento ao educando por meio de portarias, decretos e/ou leis estaduais ou municipais, de 

forma a não prejudicar o acesso do aluno à educação. 
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qualidade das estatísticas, o que envolve a discussão sobre as diferentes fontes 

de nossas estatísticas da Educação e os problemas de compatibilidade e 

comparabilidade dos resultados originados dos levantamentos censitários e 

amostrais. (FERRARO, 2008, p. 285). 

Questiona-se se o problema do acesso à Educação Básica esteja resolvido e que, dessa 

forma, pode-se discutir a qualidade da educação do país. Deflagra-se que, apesar de se ter 

avançado consideravelmente no que tange ao acesso, ainda há problemas a serem resolvidos 

devido à história escolar de exclusão e privilégios da qual a sociedade brasileira é herdeira. 

Ainda assim, as políticas públicas apresentadas anteriormente, que culminaram em 

ações e programas no âmbito federal e local, contribuíram para que muitos e muitas que não 

estavam na escola, atualmente, façam parte de seus espaços. Ter acesso à principal instituição 

de apropriação, (re)construção, problematização e ressignificação de cultura parece ser uma 

questão que caminha para o desvanecimento.   

No entanto, assim como não há democracia sem acesso, tampouco ela ocorrerá sem que 

todos permaneçam o tempo necessário para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dessa forma, cabe 

discutir outro conceito-chave conjugado ao mesmo princípio que se insere o acesso: a 

permanência na escola. 

Cury (2007), ao tecer considerações sobre o acesso, a permanência e a qualidade da 

educação dispostos no aparato legislativo sobre o assunto no Brasil, afirma que a permanência 

na escola se garante com critérios extrínsecos e intrínsecos ao ato pedagógico próprio do 

ensino/aprendizagem. O autor aponta o financiamento público da educação, além da 

incumbência de gestores de garantir materiais didáticos, merenda e transporte escolar, como 

critérios extrínsecos à permanência do aluno na escola, bem como o acesso, exposto 

anteriormente. Como critérios intrínsecos ao processo de ensino/aprendizagem, respeitando o 

disposto no inciso IV, do artigo 3°, da LDB (BRASIL, 1996a), deve-se evitar turmas 

homogêneas a fim de valorizar experiências diferenciadas dos alunos. Para tanto, a escola deve 

buscar a permanente interação com as famílias e responsáveis, discutindo propostas 

pedagógicas e normativas escolares, que cabem ao Estado, às famílias e à sociedade civil. 

Pode-se ainda apontar a reprovação escolar atrelada a um currículo fragmentado e 

descolado da realidade social inserida, além da anacrônica seriação escolar, como concepções 

pedagógicas que não contribuem para que os estudantes se reconheçam como sujeitos do 
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conhecimento, desconsiderando seu tempo de aprendizagem, contribuindo, assim, para que 

crianças e, sobretudo, os adolescentes “evadam123”. 

Não obstante, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2010) apontam que o índice médio de evasão do Ensino Fundamental, 

em 2007, foi de 4,4%, caindo, em 2010, para 3,1%. No Ensino Médio, nota-se também uma 

queda, sendo, em 2007, a taxa de evasão de 13,2%, e de 10,3% em 2010. No tocante à 

reprovação, em 1997, o índice de reprovação foi de 11,3%, decrescendo, em 2010, para 10, 3%. 

Diante da queda na taxa de evasão, Eyng e Pacievitch (2015) observam que isso pode 

ser um indício da efetividade de programas sociais de transferência de renda como Bolsa 

Família (2004) e o Projovem, instituído em 2005. Tais políticas públicas, entre outros objetivos, 

visam garantir a permanência de crianças e de adolescentes nas escolas. Ademais, aparatos 

legislativos com a previsão da extensão da escolaridade obrigatória estabelecida pela Emenda 

Constitucional No 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009a), além da meta 6 do PNE, 

que prevê, no mínimo, 50% das escolas públicas ofertando educação em tempo integral até o 

ano de 2024, de forma a atender a 25% dos alunos da Educação Básica (BRASIL, 2014a), são 

ações que visam ampliar a permanência dos estudantes nas escolas públicas de todo o país. 

Governos de perspectiva popular124, no âmbito municipal, foram além e propuseram 

uma nova forma de organizar o currículo e o tempo escolar, considerando os tempos de 

aprendizagem dos estudantes, buscando, assim, garantir o tempo de permanência com 

qualidade para todos. A esse respeito, o exemplo mais emblemático e duradouro é a organização 

chamada de Ciclos de Formação feita pelo “Projeto Escola Cidadã”, em 1995, na cidade de 

Porto Alegre. 

Buscando democratizar o acesso e o conhecimento, e, para isso, garantindo a 

permanência de todos na escola, o “Projeto Escola Cidadã” organizou o Ensino Fundamental, 

de 6 a 14 anos, em três ciclos baseados nos ciclos da vida, cada um correspondendo a uma fase 

de desenvolvimento: infância, pré-adolescência e adolescência.  

 
123 Optou-se por colocar aspas por compreender-se que o ato de aprender-ensinar é característica ontológica do ser 

humano, como ensinou Paulo Freire. Dessa forma, só há evasão, pois as reais condições de aprender-ensinar são 

negadas. 
124 O Projeto “Escola Cidadã” de Porto Alegre, nos anos de 1990, e a Administração Popular “Construindo um 

Futuro Melhor” de Várzea Paulista (2005-2012), ambas eleitas sob a bandeira partidária do Partido dos 

Trabalhadores, são exemplos de governos populares que se dispuseram a reconstruir as concepções de tempo de 

aprendizagem. Além disso, Paulo Freire e sua equipe, no Governo de Luiza Erundina da Prefeitura de São Paulo, 

também propuseram formas de democratizar o acesso e a permanência, entre elas, a organização por ciclos. 

Entretanto, como observa Franco (2014), tal política pública não foi adiante (na acepção freireana), no governo 

posterior de Paulo Maluf.  
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A ideia é que, usando uma concepção diferente da equação 

aprendizagem/tempo, a Escola Cidadã não puniria os alunos por serem 

supostamente “mais lentos” em seu processo de aprendizagem. Nessa nova 

configuração, elimina-se o prazo tradicional (o final de cada ano acadêmico), 

quando os estudantes devem provar o que aprenderam, em favor de uma 

organização diferente do tempo. O estabelecimento de ciclos é uma tentativa 

consciente de eliminar das escolas os mecanismos que perpetuam a exclusão, 

a repetência e a evasão, além de a culpa recair sobre a vítima, o que 

normalmente ocorre em conjunto com esses problemas. (GANDIN, 2008, p. 

228). 

Em âmbito nacional, no ano de 2010 (atualizado em 2013), o Conselho Nacional de 

Educação estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, que visam 

estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir das quais os 

sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e 

complementares, formularão as suas orientações, assegurando a integração curricular das três 

etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico 

(BRASIL, 2013). 

Cabe aqui ressaltar a autonomia conferida aos entes federados no cumprimento do 

direito à formação básica comum, como previsto na LDBEN No 9.394/1996, e que ensejou a 

constituição das DCN. Desse modo, os sistemas municipais e estaduais de educação puderam, 

balizados por essas diretrizes, discutir os currículos a partir da realidade local, fomentando, 

assim, a gestão democrática da educação pública, também prevista no documento referência. 

O conjunto legislativo e as ações decorrentes expostos até agora colocam o Estado125 

como provedor de políticas públicas essenciais na garantia do acesso e da permanência e, 

também, na busca de igualdade de condições, permitindo aproximações com a definição de 

democratização do acesso e da permanência, estabelecida no relatório do 1° Encontro Nacional 

de Educação do PT em 1989. “Por democratização do acesso e permanência entende-se 

não só a garantia da escola para todos, mas também as condições materiais para manutenção do 

aluno na escola e da qualidade do ensino” (DIRETÓRIO Nacional do PT, 1989, p. 73 apud LIMA, 

T. P. P., 2004, p. 80, grifo da autora). 

Nessa esteira, no ano de 2000, o PT lançou o livro Cidadania e Democracia, em que 

destaca três diretrizes gerais para a educação: a democratização do acesso, com garantia de 

 
125 Como bem coloca Boaventura de Sousa Santos (2011), o mercado se tornou o grande princípio de regulação 

social, cooptando o Estado e a comunidade, outros princípios de regulação apontados pelo autor. Não obstante, o 

Estado é sempre objeto de disputa entre grupos sociais com interesses antagônicos, entre eles, aqueles engajados 

em fortalecer o papel do Estado e suas possibilidades em atender à maioria da população e contrapor a hegemonia 

do mercado.   
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permanência, a democratização da gestão e a construção da qualidade social da educação. 

Isso afirma a concepção de educação do Partido como instrumento fundamental para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político de um país e de seu povo e para a 

garantia dos direitos básicos e de cidadania e da liberdade pessoal. Da mesma forma, no PNE, 

o PT afirma a escolarização como patrimônio da sociedade e que sua administração, 

planejamento e execução devem ocorrer de forma democrática (VACCARI, 2011). 

Em 2002, o programa de governo intitulado “Uma escola do tamanho do Brasil”, para 

a campanha de Luis Inácio Lula da Silva à presidência da República, traz a seguinte 

compreensão da referida diretriz: 

A diretriz democratização do acesso e garantia de permanência, destaca a 

ampliação do tempo de duração da educação básica e reforça a necessidade de 

superação da dicotomia estabelecida entre qualidade e quantidade. 

Democratizar o acesso não significa  somente construir novas escolas. 

Deve-se ampliar o atendimento e criar as condições necessárias para que 

assegurar a permanência dos alunos na escola, o que é denominado de 

gratuidade ativa. O Estado, além de oferecer o ensino público deverá 

responsabilizar-se pelo transporte escolar e pela merenda. Programas de renda 

mínima e outras ações voltadas para à geração de novos empregos deverão ser 

implementadas para que as famílias tenham condições de manter crianças, 

jovens e adultos na escola e nela permanecer. (GENTILI; MCCOWAN, 2003, 

p. 32, grifo nosso). 

Em Várzea Paulista, apesar de o princípio democratização do acesso e da permanência 

estar presente em inúmeros documentos emitidos pela Secretaria de Educação, a concepção 

sobre o princípio não apresenta novidades conceituais; contudo, propõe ações e sublimam a 

importância da participação popular, da inclusão social, e do trabalho coletivo. A seguir, 

destacam-se algumas delas: 

Esses princípios inspiram ações do poder público. A participação popular é 

importante garantia para a realização desses princípios. (Ações) 1. Manter e 

ampliar os espaços físicos das escolas, procurando adequá-los aos portadores 

de necessidades especiais [...]; 4. Procurar ampliar o atendimento da rede; 5. 

Realizar concurso público para incorporar novos educadores à rede municipal; 

6. Criar cargos de professores específicos (Educação Artística, Inglês, 

Espanhol, Educação Física e Filosofia); 7. Discutir e readequar o Estatuto do 

Magistério, em conjunto com os professores; 8. Discutir com os educadores e 

assessorar a organização do projeto político-pedagógico nas escolas; 9. Propor 

práticas e projetos coletivos que desenvolvam aprendizagens significativas 

pelos estudantes; 10. Dotar as escolas com equipamentos e material didático, 

para o bom  trabalho pedagógico;11. Procurar diminuir o número de 

analfabetos no município por meio do Programa Brasil Alfabetizado, com a 

inscrição do município no programa e das classes de Educação de Jovens e 

Adultos. (VÁRZEA PAULISTA, 2006, n.p.). 
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Essas ações propostas apontam para a convergência estabelecida entre a concepção de 

democratização do acesso e da permanência firmada nacionalmente pelo Partido dos 

Trabalhadores e as ações propostas pela Secretaria de Educação de Várzea Paulista. Ressalta-

se a proposição de discussão coletiva presente nas ações propostas, inclusive inserindo uma 

ação (7) que não coaduna com o princípio.  Ademais, o “assessoramento” destacado na ação 8 

aponta a preocupação da Secretaria na formação dos envolvidos no processo. Assinalam-se a 

participação e a formação como conceitos-chave do princípio. 

Tais definições e ações consideradas estão em consonância com aquela proposta no 

documento referência da Conferência Nacional de Educação – CONAE (2010) sobre a 

democratização da educação, a qual se faz   

[...] com acesso e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual 

o sucesso escolar é reflexo da qualidade [...]. Se de um lado, acesso, 

permanência e sucesso caracterizam-se como aspectos fundamentais da 

democratização e do direito à educação, de outro, o modo pelo qual essa 

prática social é internamente desenvolvida pelos sistemas de ensino e escolas 

torna-se a chave mestra para o seu entendimento. Esta última faceta da 

democratização da educação indica a necessidade de que o processo educativo 

seja um espaço para o exercício democrático. (BRASIL, 2010a, p. 45). 

Ainda que a democratização da educação126 seja algo mais amplo do que a 

democratização do acesso e da permanência – afinal, além de abarcar as políticas públicas e 

ações de abertura da escola e garantia de permanência para todos, também diz respeito ao modus 

operandi dos sistemas de ensino que adotam a gestão democrática como um princípio –, cabe 

salientar a aproximação conceitual da diretriz definida em 1989 pelo Partido dos Trabalhadores 

e o documento referência da CONAE em 2010, que marcou uma importante referência 

conceitual para a promulgação do Plano Nacional de Educação em 2014.  

As considerações tecidas até agora demonstram os avanços no acesso à escolarização 

formal e também na busca pela permanência de todos. Assinalam, ainda, que o Executivo 

Federal (2003-2016) e a administração municipal de Várzea Paulista (2005-2012), resguardadas 

as especificidades do ente federado e da União, lançaram mão da diretriz educacional proposta 

pelo PT no 1° Encontro Nacional de Educação em 1989, e, ao fazê-lo, aproximaram-se do 

princípio constitucional que objetiva garantir a igualdade de condições materiais de acesso e de 

permanência na escola para todos com um direito público subjetivo. 

 
126  Assim como afirmam Azanha (2004) e Carvalho, J. S. F. (2004), não se faz alusão entre a relação direta de 

democratização da educação e democracia em um sentido político-social. Não obstante, compreende-se a escola 

como lugar coletivo privilegiado na formação dos sujeitos, como apontado anteriormente. 
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Esse processo não ocorreu sem lutas, conflitos e resistências. Nesse sentido, podemos 

destacar as demandas da sociedade civil, os movimentos sociais e os partidos políticos 

comprometidos com a expansão de direitos sociais para todos e todas. A educação é um campo 

de lutas e de relações de poder historicamente assimétricas.  Diante das conquistas, há sempre 

“contragolpes” daqueles que vêm seus privilégios sociais ameaçados. Portanto, quando o que 

se está em jogo é a formação de pessoas para um projeto de sociedade almejada, tem-se em 

jogo disputas entre diferentes grupos sobre os caminhos que devem percorrer a democratização 

do acesso e da permanência. 

Para elucidar esse processo de luta, Fraser (1989) elaborou o invento conceitual 

“discurso sobre a necessidade”. A filósofa norte-americana propôs que seja compreendido 

como o discurso sobre a necessidade é construído. Ela assinalou como grupos distintos e 

diversos constroem discursos visando politizar ou despolitizar uma necessidade assim definida. 

Considerou, ainda, as assimetrias de poder entre os atores que atravessam os discursos, 

explicando como algumas definições e interpretações das necessidades são tidas como oficiais 

e legítimas em detrimento de outras. 

Não há dúvida de que a educação é um direito social fundamental na afirmação e na 

consecução de outros direitos que podem vislumbrar processos de emancipação social. Para 

tanto, garantir o acesso e a permanência de todos é condição precípua – uma necessidade. 

Contudo, como bem indica Fraser (1989), deve-se ter clareza que os discursos sobre 

necessidades envolvem grupos distintos; entre eles, aqueles que representam o mercado e, 

dessa forma, as “necessidades educacionais” podem ser (re)traduzidas de acordo com seus 

interesses. O acesso às creches conveniadas127 e ao Ensino Superior privado com fins 

estritamente lucrativos são exemplos que devem ser levados em consideração. Nessa 

perspectiva, Apple (2002) aponta duas estratégias pelas quais grupos poderosos ou os Estados 

legitimam sua autoridade a fim de despolitizar as necessidades educacionais. Uma delas é a 

legitimação do “valor”.  

De acordo com Apple (2002), a legitimação do valor é atingida dando-se às pessoas 

aquilo que havia sido prometido, tendo como retorno mais apoio às suas ações. Já a segunda, é 

estratégia de legitimação do “sentido”. Nesse tipo de estratégia, os Estados e os grupos 

dominantes, em vez de proporcionar às pessoas políticas que cumpram as necessidades que 

 
127 As creches conveniadas são instituições que estão sob a responsabilidade das instituições conveniadas (prédio, 

recursos humanos e insumos) e recebem recursos do poder público para custear as despesas e atender à demanda. 
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haviam demonstrado, buscam transformar o próprio significado do sentido de necessidade 

social.  

Assim, se as pessoas menos poderosas pedem “mais democracia” e um Estado 

mais responsivo, a tarefa não é dar um “valor” que cumpra essa demanda, 

especialmente quando isso pode levar a necessidades descontroladas. Em vez 

disso, a tarefa é mudar aquilo que conta como democracia. No caso de 

políticas neoliberais, a democracia é agora redefinida como a garantia de 

liberdade de escolha em um mercado livre. Em essência, o Estado se retira. 

(APPLE, 2002, p. 51). 

Pode-se se dizer que, grosso modo, o cenário apresenta-se alentador no que concerne à 

universalização do acesso e da permanência na escola e, paradoxalmente, frustrante e 

preocupante, visto as elucidações de Fraser (1989) e Apple (2002). Assim, compreende-se que 

a democratização pode ser entendida como uma forma de incluir para controlar, sobretudo nas 

escolas públicas que atendem a maior parte da população de baixa renda. Em tempos de 

competição globalizada acirrada e o consequente desemprego estrutural imposto pela política 

econômica neoliberal, o controle na formação de indivíduos é fundamental para a 

“naturalização” da ordem social vigente. Por essa óptica, garante-se o acesso e a permanência, 

atendendo a uma demanda social e uma exigência do campo produtivo. Forja-se um consenso 

sobre democratização do acesso e da permanência. 

Tal frustração acentua-se, conforme abordagem de Gentili (2015). Para o autor, as 

demandas democratizantes (entre elas a educação), que emergiram pós-ditaduras dos anos de 

1980, não alcançaram êxito diante da democracia capitalista que impôs autoritariamente um 

novo tipo de democracia: a democracia delegativa.  

Começava a torna-se cada vez mais claro que, em um contexto de profunda 

desigualdade social, a democracia era possível somente se era de “novo tipo” 

(delegativa, controlada, tutelada, etc.), elemento este último que não oferecia 

menos evidências ao fato de que a democracia, no contexto de um profundo e 

crescente apartheid social, nunca tende a consolidar-se, nem suas instituições 

públicas a ampliar-se ou estender-se. (GENTILI, 2015, p. 120). 

Não é demais ressaltar que, apesar de alguns direitos sociais terem sido conquistados 

nas últimas décadas no cenário nacional, a dualização da sociedade se manteve, sendo o 

discurso sobre democratização da educação “abandonado” no cenário político e substituído pelo 

da qualidade na atual conjuntura. 

Tais preocupações estendem-se quando se pensa nas condições de acesso e de 

permanência que crianças, adolescentes e adultos, historicamente à margem da escola, 

frequentam-na. Se outrora a eles foi negado o direito de acessá-la e/ou permanecer durante o 
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tempo devido, as forças de diversos grupos sociais, entre privilegiados e desfavorecidos, com 

proposições ideológicas distintas, voltam-se, atualmente, para o tipo de formação que deve ser 

oferecido; em síntese, a qualidade dessa educação. A esse respeito, Enguita (2015) apresenta a 

seguinte metáfora: 

O processo consistiu assim em colocar vinho novo em tonéis velhos, em 

incorporar todos a um ensino que não havia sido configurado pensando na 

sociedade em seu conjunto, mas em uma reduzida parte da mesma. Presumia-

se que o que era ou parecia ser bom para os que até então vinham desfrutando-

o com exclusividade também seria para os demais. Entretanto, a única coisa 

que com segurança tinha de indiscutivelmente “bom” era sua exclusividade 

[...]. Perdida essa característica, era apenas questão de tempo que os setores 

recém-incorporados a cada nível de ensino, e inclusive os mesmos que já o 

freqüentavam antes, se perguntassem sobre se necessariamente tinha este que 

continuar sendo o que era ou se, pelo contrário, deveria adaptar-se melhor à 

diversidade de expectativas  interesses de seu público ampliado. (ENGUITA, 

2015, p. 97). 

Freitas (2002) considera que a questão do acesso sempre esteve associada à questão da 

qualidade. Há décadas que os educadores lutam, simultaneamente, por acesso a uma educação 

de qualidade. De fato, a questão do acesso perde sentido sem essa questão. 

Apesar da definição de democratização do acesso e da permanência trazer no corpo do 

texto da diretriz a questão da qualidade, esse conceito é substancialmente polissêmico, 

permitindo ampla possibilidade de interpretações que geram políticas públicas. Caso se 

pergunte aos milhões de brasileiros que sequer tiveram a oportunidade de frequentar a escola, 

tampouco condições de acesso e de permanência garantidas pelo Estado, eles terão uma 

referência sobre qualidade. Assim como a Federação da Indústria do Estado de São Paulo 

(FIESP), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as organizações multilaterais como Banco 

Mundial, FMI e OCDE também terão suas considerações sobre a qualidade desejada para os 

estudantes das escolas públicas brasileiras. Uma incursão a respeito é o que será feito em 

seguida. 

5.2 Da qualidade da educação à qualidade social da educação 

Em uma reunião de planejamento escolar ocorrida no início do ano de 2017 no Centro 

Municipal de Educação Básica (CEMEB) “Prof. Carlos de Almeida”, localizado no município 

de Várzea Paulista, a equipe gestora propôs aos professores e aos trabalhadores da educação 

que descrevessem a concepção de cada um sobre uma escola de qualidade, sob o título A escola 

dos sonhos. Após o registro, foi solicitado que todos lessem o material produzido, fomentando, 

assim, a discussão coletiva.  
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De forma geral, para que uma escola seja de qualidade, foram apontadas: 1) condições 

estruturais; 2) aprendizagem; 3) justiça social; 4) reformas educacionais. No que tange às 

condições estruturais, os equipamentos tecnológicos foram discurso unânime, sendo citado 

como uma importante ferramenta pedagógica uma educação de qualidade. Sobre os objetos de 

conhecimento, as competências leitora e escritora, além do raciocínio lógico-matemático, foram 

destacados, sendo sua medição avalizada por testes standartizados. Atinente à justiça social, 

enalteceu-se uma escola comprometida com os grupos desprivilegiados. Por fim, para que haja 

qualidade, seriam necessárias reformas, com mudanças de currículos, de tempos, de formação 

docente, de valorização profissional. Assim, com o que existe atualmente, não seria possível ter 

qualidade; para tal, precisaria haver reformas.   

Esse episódio real retratado, que versa sobre a questão da qualidade, não está “solto no 

ar”, tampouco se refere exclusivamente à educação, apesar de ter sido o foco da discussão 

proposta. Longe disso, está entremeado às transformações sociais e históricas que sempre 

carregam consigo concepções de qualidade, sendo aquela que se constitui hegemônica, 

referência a ser seguida em determinados períodos, em certas sociedades. Como adverte Casali 

(2013, p. 28): “Las calidades de los fenómenos sociales, culturales y políticos son el resultado 

de construcciones históricas”. 

 As transformações do conceito de qualidade educacional podem ser observadas nas 

considerações de Enguita (2015):  

O conceito de qualidade tem invocado sucessivas realidades distintas e 

mutantes. Inicialmente identificou-se tão somente com a dotação em recursos 

humanos e materiais dos sistemas escolares ou suas partes componentes: 

proporção do produto interno bruto ou do gasto público dedicado à educação, 

custo por aluno, número de alunos por professor, duração da formação ou 

nível salarial dos professores, etc. Este enfoque se identificava com a maneira 

que, ao menos na época florescente do Estado de Bem-estar, se tendia a medir 

a qualidade dos serviços públicos, supondo que mais custo ou mais recursos, 

materiais ou humanos, por usuário, era igual a qualidade. Mais tarde, o foco 

da atenção do conceito se deslocou dos recursos para eficácia do processo: 

conseguir resultados máximos com o mínimo de custo. Esta já não era a lógica 

dos serviços públicos, mas sim a da produção empresarial privada. Hoje em 

dia, identifica-se melhor os resultados obtidos pelos estudantes, qualquer que 

seja a forma de avaliá-los: taxa de retenção, taxa de promoção, formação 

universitária, comparações internacionais do rendimento escolar, etc. Esta é a 

lógica da competição de mercado. Cada nova versão de qualidade não 

substitui inteiramente e de uma vez por todas as anteriores: a nova versão 

afasta as antigas para o lado, mas tem de conviver com elas. E isso 

precisamente que permite que setores e grupos distintos possam coincidir em 

torno de uma mesma palavra de ordem. (ENGUITA, 2015, p. 98-99). 
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 Diante dessa citação, pode-se dizer que o conceito de qualidade está calcado em critérios 

para defini-la e em objetivos determinados para uma sociedade vislumbrada que é fruto de 

períodos históricos e sociais. Critérios carregam em si a historicidade e seus embates imanentes 

alicerçados em epistemologias e também em saberes do senso-comum. Da economia, 

adentrando à ciência política, educação e tantas outras ciências bem como os saberes da cultura 

popular, devemos ter clareza de que o estabelecimento de critérios de qualidade da educação 

sempre tem como mote a função social da educação. Educa-se para quê? 

 Sobre isso, Libâneo (2016) alerta que, ao discutir o conceito de qualidade, seria 

importante apontar qual a função social da escola e definir o que se entende por qualidade de 

ensino.  

A ocorrência do dissenso na área da educação acerca dos objetivos e funções 

da escola explica-se, em boa parte, pela existência de significados muito 

difusos de “qualidade de ensino” nos meios institucional e acadêmico, 

incluindo diferentes posições no campo progressista. (LIBÂNEO, 2016, p. 

40). 

Desse modo, pode-se questionar para que servem as escolas e, a partir disso, estabelecer 

os critérios, meios e fins para a busca da qualidade almejada. Pode-se também questionar sobre 

para quem servem as escolas e, em seguida, definir talvez outros critérios e caminhos para outra 

qualidade. Em ambos estão alicerçados por valores que dão o direcionamento na compreensão 

do que seja, ou não, uma educação de qualidade. 

Como apontam Enguita (2015) e Gentili (2015), o conceito de qualidade emana da 

produção fabril, ainda no século XIX por Frederick Taylor, e segue para as instituições 

escolares, já no início do século XX com John Franklin Bobbitt (2004), por meio da obra The 

curriculum, de 1909. A partir disso, a concepção de qualidade oriunda do mundo do trabalho 

em sua vertente capitalista jamais deixou de ser alicerce para a concepção de qualidade na 

educação Ocidental. Apesar das nuances de sentido atribuídas ao trabalho, tal perspectiva pode 

ser observada na CF (1988), no Art. 205 (BRASIL, 1988), e na LDB No 9.394/1996, Artigos 1 

e 2 (BRASIL, 1996a). 

Esse lastro histórico sobre uma educação de qualidade atrelada ao modo de produção 

recebeu contornos especiais a partir das décadas de 1980 e 1990, quando esteve em curso o 

processo de universalização da Educação Básica no Brasil, e as transformações no contexto 

produtivo que exigiram da educação um alinhamento às suas novas formas de conceber a 

sociedade. Se nos anos de 1980 o discurso corrente e unânime era de que todos deveriam ter 
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acesso e frequentar regularmente a escola, nos anos de 1990, a pauta passa a ser então a questão 

da qualidade.   

Diante da política econômica neoliberal em curso no Brasil desde o início dos anos de 

1990, a percepção de ausência de uma determinada qualidade educacional que contribuísse com 

as perspectivas de crescimento das taxas de acumulação de riquezas começa a incomodar o 

grande capital produtivo e financeiro.  

O advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e o barateamento e 

velocidade dos meios de transporte propiciaram uma interconexão econômica, política e 

cultural entre os países jamais vista, o que comumente se chama de “globalização”. Diante disso 

e do fim do socialismo no bloco soviético, o capitalismo não encontrou barreiras para sua 

expansão em todo o globo terrestre. Havia, assim, em curso transformações no contexto 

produtivo, com a consequente necessidade empresarial de adaptar-se competitivamente às 

novas condições criadas por tais transformações. 

 Nesse ínterim, a economia guiada pela vertente neoliberal conclama da educação a 

responsabilidade pela formação de indivíduos condizentes à economia capitalista globalizada. 

Novas relações de produção exigem a formação de novos trabalhadores; desta vez, adaptáveis 

e flexíveis às novas exigências do mercado capitalista mundial. Para tanto, o mercado deposita 

na educação suas aspirações para desenvolvimento econômico da sociedade; afinal, é por meio 

dela que serão educadas as pessoas capazes de produzir com mais eficiência, tornando-se 

consumidores e gerando ampliação do capital. Há assim a assunção da Teoria do Capital 

Humano128.  

Tem-se então um pressuposto de qualidade definido pelo mercado; desse modo, uma 

educação de qualidade deve promover o ajustamento de indivíduos às novas relações de 

produção que emanam da política econômica neoliberal, diante de um mundo globalizado cada 

vez mais competitivo e individualista, permeado pelas TIC e as transformações no tempo e no 

 
128A Teoria do Capital Humano foi desenvolvida principalmente por Theodore Schultz nos EUA na década de 

1950. A sua pesquisa teve como objetivo descobrir os fatores que determinavam as diferenças de desenvolvimento 

econômico entre os países.  De acordo com a pesquisa, a educação é um grande fator do desenvolvimento das 

ações, bem como para a mobilidade individual, pois ela propicia a potencialização da capacidade produtiva dos 

indivíduos. Certamente, essa concepção coaduna aos interesses do capital, sobretudo ao “naturalizar” o modo de 

produção capitalista. 

Em fevereiro de 2018, em entrevista concedida ao Jornal Estadão, o diretor global de Educação do Banco Mundial, 

Jaime Savedra, ao ser questionado dos motivos de a instituição financeira encomendar um relatório sobre a 

educação em nível mundial, ele respondeu: “Precisamos ter certeza de que as pessoas que cuidam das políticas 

dos países saibam que o capital humano é mais importante que o capital físico. É crucial mostrar o que está 

acontecendo, os desafios e o que fazer. Porque todo mundo diz que educação é muito importante para o 

desenvolvimento, mas esse discurso nem sempre se traduz em busca da certeza de que todos na escola estão 

aprendendo” (CAFARDO, 2018, n.p.). 
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espaço que dela são decorrentes. Dada essa função social da escola almejada pelo mercado, 

tem-se a qualidade educacional requerida. Nessa perspectiva, educar para o mundo do trabalho 

reduzir-se-ia a educar para o mercado de trabalho. 

Em contraposição, outros setores da sociedade propõem outras formas alternativas de 

conceber a qualidade da educação, definindo uma função social da escola distinta daquela 

defendida pelo mercado. Distinguir essas duas posições desvelando o que carregam em seu 

âmago é o mote do subcapítulo posterior. 

5.2.1 A concepção de qualidade educacional referenciada no mercado 

A mudança de um modelo de produção fordista para um modelo de maior flexibilidade 

no uso da força de trabalho, sendo o trabalho fixo substituído por remuneração por trabalhos 

realizados, como no caso do Brasil com a Reforma Trabalhista, o trabalho intermitente; a 

ascensão de novas forças de produção sustentadas na alta tecnologia, que via de regra pertencem 

aos países desenvolvidos que, por sua vez, ditam as regras dos acordos comerciais 

internacionais, o que interfere diretamente na criação ou na extinção de empregos em certos 

países; a competição de mercado elevada mundialmente, caracterizada como globalização 

neoliberal; além da redução do Estado de bem-estar social e a ascensão dos setores privados em 

serviços públicos, entre eles a educação, são elementos de transformações no campo produtivo 

que interferem diretamente na educação, ou, ainda, o que se exige que ela realize.  Essa relação 

direta entre desenvolvimento econômico capitalista e o tipo de educação a ser oferecida é o 

mote discursivo da qualidade referenciada no mercado. 

Nessa esteira, ao tecer considerações sobre a investida de instituições financeiras 

internacionais nos projetos de Estados-nacionais em desenvolvimento, que ora devem alinhar-

se ao capitalismo global, Paula, M. de L. (2016) considera que o Banco Mundial coloca duas 

tarefas essenciais para a educação. A primeira seria ampliar o mercado consumidor, apostando 

na educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como 

consumidoras). Já a segunda seria gerar estabilidade política nos países com a subordinação 

dos processos educativos aos interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir 

governabilidade). 

Ao definir a função social da educação, o mercado define a qualidade almejada 

sustentada na formação de indivíduos ajustáveis ao capitalismo globalizado em constante 

transformação. Competitividade, cidadão consumidor, individualismo, eficiência e, é claro, 
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liberdade de mercado e sua difusão como solução para todas as áreas são conceitos basilares no 

projeto de sociedade vislumbrado. 

Se outrora o conceito de qualidade educacional estava ligado a cálculos burocráticos, 

entre recursos e insumos, alinhados a uma especialização em questões educativas mais 

relacionadas à prática pedagógica, como o estudo do custo por aluno ou da quantidade de alunos 

por professor, por exemplo (GOLBSPAN; GANDIN, 2014), a partir da década de 1980 com o 

solapamento do Estado de Bem-Estar social, as transformações econômicas apontadas 

anteriormente, em concomitância ao surgimento de uma Nova Direita, emerge uma nova versão 

da qualidade.  

Sem abandonar concepções anteriores acerca da qualidade educacional, essa nova 

versão aponta para a eficiência no processo baseada na suposta eficiência do mercado. “Passou-

se a avaliar a qualidade da educação a partir de resultados obtidos em pesquisas e testes, como 

taxas de retenção, taxas de aprovação, comparações internacionais de rendimento escolar etc.” 

(GOLBSPAN; GANDIN, 2014, p. 56). 

Gentili (1996) define desta forma o conceito de qualidade baseado nos interesses da 

política econômica neoliberal: 

O neoliberalismo formula um conceito específico de qualidade, 

decorrente das práticas empresariais e transfere, sem mediações, para o 

campo educacional. As instituições escolares devem ser pensadas e 

avaliadas (isto é, devem ser julgados seus resultados), como se fossem 

empresas produtivas. Produz-se nelas um tipo específico de mercadoria 

(o conhecimento, o aluno escolarizado, o currículo) e, 

consequentemente, suas práticas devem estar submetidas aos mesmos 

critérios de avaliação que se aplicam em toda empresa dinâmica, 

eficiente e flexível. Se os sistemas de Total Quality Control (TQC) têm 

demonstrado um êxito comprovado no mundo dos negócios, deverão 

produzir os mesmos efeitos produtivos no campo educacional. 

(GENTILI, 1996, p. 25). 

No entanto, não basta ter uma concepção de qualidade da educação na formação das 

pessoas. Mais do que isso, é necessário que as pessoas sejam convencidas das benesses dessa 

qualidade, tendo como horizonte o seu próprio desenvolvimento econômico. Cabe ao mercado 

hegemonizar a concepção de qualidade que lhe interessa em todas as classes sociais. Desde o 

menino mais pobre do lugar mais pobre do país, até os filhos dos poucos bilionários, todos 

devem ser seduzidos pela suposta qualidade defendida pelo mercado.  

Para Gentili (2015), no cenário brasileiro, o primeiro passo para isso foi eliminar da 

agenda política as demandas democratizadoras emergentes pós regimes ditatoriais, instalando 

assim o discurso hegemônico da mercantilização da qualidade educacional. Para o autor: 
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Uma vez ‘eliminado’ o problema da democratização, pôde instalar-se o 

discurso hegemônico da qualidade. Este encontrou um cenário arrasado onde 

seu conteúdo antidemocrático, implícito em sua concepção mercantil, não 

sofreu maiores resistências. A retórica da qualidade se impôs rapidamente no 

senso-comum nas burocracias, entre os intelectuais e – mais dramaticamente 

- em um número nada desprezível daqueles que sofreram e sofrem as 

conseqüências do êxito destas políticas conservadoras: os professores, os pais 

e os alunos. (GENTILI, 2015, p. 116). 

Golbspan e Gandin (2014) assinalam a linguagem como central na produção e na 

reprodução da hegemonização do conceito de qualidade referenciada no mercado. Há um tipo 

de qualidade comparativa sustentada em avaliações externas. Nessa perspectiva, a qualidade 

está intimamente ligada à falta de qualidade, à exclusividade perdida com a universalização da 

educação. Na concepção hegemônica de qualidade educacional, a qualidade é a negação da 

igualdade: 

[...] quando o mercado em questão é o mercado educacional, que é como a 

educação tem sido vista na perspectiva hegemônica, e o produto é a educação, 

a qualidade da educação passa a ser encarada como o privilégio que alguns 

recebem, ou seja, demanda que existam os desprivilegiados. A qualidade da 

educação, na leitura correntemente naturalizada, exige fracasso coletivo em 

nome do sucesso de poucos. (GOLBSPAN; GANDIN, 2014, p. 60). 

Buscando ancorar essa concepção de qualidade e orientar as reformas curriculares, 

Chizzotti e Ponce (2012) observam que, no início da década de 1990, os países que compunham 

a OCDE organizaram um projeto de Definição e Seleção das Competências-Chave, com o 

objetivo de identificá-las e definir o nível a ser atingido pelos jovens e adultos por meio da 

escolaridade. Nesse contexto, foram estabelecidas, em 2006, oito competências-chave que 

deveriam balizar as reformas educacionais no cenário europeu, a fim de formar indivíduos 

competentes diante das profundas transformações no campo produtivo, sustentadas pela alta 

tecnologia e da acirrada competitividade econômica impulsionada pelo mercado asiático. A 

respeito disso, Chizzotti e Casali (2012) consideram: 

Era imperativo intervir diretamente na organização da educação e do 

currículo, considerados estratégicos para se intensificar o desenvolvimento 

econômico na região e enfrentar o acirramento da competitividade 

internacional, reposicionando-se na geopolítica do conhecimento. Buscar-se-

ia criar um sistema de ensino relativamente homogêneo, compartilhado pelos 

países-membros, em torno das competências esperadas dos alunos, ao término 

da escolaridade obrigatória. (CHIZZOTTI; CASALI, 2012, p. 16). 

Diante desse paradigma emergente, a OCDE129 elabora marcos de referência para a 

avaliação dos resultados, por meio do PISA, estabelecendo um ranqueamento entre os países 

 
129 No âmbito nacional, o INEP coordena o PISA. 
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submetidos às avaliações. Padronizam-se as competências coadunadas às transformações 

econômicas para, em seguida, avaliá-las, comparar os resultados e estabelecer hierarquias, 

regulando, assim, as políticas educacionais. A OCDE, por meio do PISA, cria um incremento 

à competitividade que se alastrará para além do território europeu nos anos de 2000. 

Os países da União Européia e grande parte dos países membros da OCDE, 

respeitadas as particularidades históricas e peculiaridades dos respectivos 

sistemas nacionais de educação, propuseram currículos escolares calcados nas 

competências definidas. Há uma tendência cada vez mais internacionalizada 

de homogeneização das preocupações em relação ao currículo. As reformas 

educacionais e curriculares no Brasil partilham desse movimento mundial de 

debates ideológicos e políticos sobre os currículos escolares. (CHIZZOTTI; 

PONCE, 2012, p. 31).  

Em 2000, o Brasil inicia sua participação nas avaliações internacionais por amostragem, 

o PISA. Visando aferir os conhecimentos em leitura, matemática e ciências, a avaliação feita a 

cada três anos com alunos na faixa etária dos 15 anos tem como objetivo produzir indicadores 

que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a 

subsidiar políticas de melhoria da Educação Básica130. 

No ano de 2006, após mais de uma década de discussões entre organismos multilaterais, 

políticos, educadores, pesquisadores, a União Europeia divulga as oito competências-chave a 

serem desenvolvidas para o mundo em constante transformação, são elas: 1ª. Comunicação em 

língua materna; 2ª. Comunicação em línguas estrangeiras; 3ª. Competência matemática e 

competências básicas em ciências e tecnologias; 4ª. Competência digital; 5ª. Aprender a 

aprender; 6ª. Competências sociais e cívicas; 7ª. Espírito de iniciativa e espírito empresarial; e 

8ª. Sensibilidade e expressão cultural (CONSELHO EUROPEU, 2006).   

Sob o alinhavo dessas competências e da lógica competitiva entre nações que o 

ranqueamento promovido pela OCDE fomenta, em 2007, o Brasil cria o IDEB, formulado para 

medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Se, 

no âmbito internacional, o Brasil se lamenta por ter índices pouco satisfatórios comparados a 

outras nações, no âmbito regional, o ranqueamento de Estados, de municípios e de escolas 

promove uma competitividade que traz efeitos deletérios para a formação de cidadãos plenos, 

como apontam estudos de Freitas (2012, 2014). Comumente, o resultado nas avaliações é tido 

 
130 Em 2015, 35 países membros da OCDE e mais 35 parceiros participaram da avaliação, sendo todos ranqueados 

de acordo com as pontuações obtidas pelos alunos nas áreas do conhecimento referidas anteriormente. 
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como sinônimo de qualidade ou falta dela, sendo os profissionais da educação 

responsabilizados pelos resultados verificados em testes padronizados131. 

Vale a pena observar que as competências-chave propostas pelo Conselho Europeu vão 

além daquilo que se pode medir em testes padronizados; grosso modo, são importantes, mas 

insuficientes para alcançar a formação de cidadãos plenos. Não obstante, os resultados nos 

testes é o que constitui o senso-comum como referência de qualidade, mesmo medindo somente 

o conhecimento dos estudantes em leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático132.  

Estabelecida uma concepção de qualidade e um rol de conhecimentos, atitudes e 

habilidades alinhados a essa qualidade, sendo estes medidos e seus resultados amplamente 

divulgados (inclusive por meios de comunicação de massa), trata-se, em um segundo momento, 

de denunciar aqueles sistemas de ensino, escola, professores, alunos que não obtiveram êxito 

nas avaliações, não estando, portanto, alinhados à qualidade definida. Nesse momento, 

denuncia-se a falta de qualidade e seus responsáveis, apresentando soluções para resolver tal 

problema. 

Ao fazer uma leitura da conjuntura educacional e da influência de empresários e de 

organizações multilaterais sobre a agenda educacional, Freitas (2012) estabelece três categorias 

que definem a política educacional almejada pelos “reformadores empresarias”133 da educação: 

responsabilização, meritocracia e privatização. De acordo com o autor, a responsabilização dar-

se-ia principalmente por meio dos testes padronizados e a divulgação pública dos resultados 

das escolas, gerando recompensas e sanções para os envolvidos. Perpassa por isso o caráter 

meritocrático da política, imputando a cada um a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso 

nas avaliações.    

[A meritocracia] está na base da proposta política liberal: igualdade de 

oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as oportunidades, o que 

faz a diferença entre as pessoas é o esforço pessoal, o mérito de cada um. 

Nada é dito sobre a igualdade de condições no ponto de partida. No caso da 

escola, diferenças sociais são transmutadas em diferenças de desempenho e o 

que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou 

 
131 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação Nacional dos Alunos (ANA) e Prova Brasil são testes 

padronizados de abrangência nacional, para a Educação Básica. A Prova Brasil, implementada a partir de 2005, é 

aplicada aos alunos no final do 5° e do 9° anos do Ensino Fundamental, sendo um dos indicadores de desempenho 

que pontuam no Ideb, criado em 2007. Recentemente, os alunos do 2° ano passaram a fazer a Provinha Brasil, 

também de abrangência nacional, mas os dados não são usados como critérios de pontuação. 
132 O PISA avalia também a área de Ciências. Em 2015, foram inclusas as áreas de Competência Financeira e 

Resolução Colaborativa de Problemas. 
133 Os reformadores empresariais da educação nos Estados Unidos, em termo criado pela pesquisadora americana 

Diane Ravitch, reflete uma coalizão entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e 

fundações privadas e pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo de organizar a iniciativa privada é uma 

proposta mais adequada para “consertar” a educação americana, do que as propostas feitas pelos educadores 

profissionais (FREITAS, 2012). 
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não corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão tira de foco a questão 

da própria desigualdade social, base da construção da desigualdade de 

resultados. (FREITAS, 2012, p. 383, grifo nosso). 

Ambas as categorias criam a ambiência necessária para a inserção de uma terceira: a 

privatização da educação em suas diversas modalidades. Nessa perspectiva, a educação de 

qualidade não apenas se alinha ao projeto de sociedade vislumbrado pelo mercado na formação 

dos indivíduos, mas abre suas portas para o gerenciamento privado da educação pública. A 

propalada eficiência empresarial deve balizar a educação pública, controlando não só os 

objetivos e as avaliações, mas avançar para os conteúdos e métodos (FREITAS, 2012). 

A esse respeito, toma-se como exemplo a transposição terminológica da suposta 

eficiência do campo produtivo-empresarial para o campo das políticas educativas e para a 

análise dos processos pedagógicos. Eficiência, produtividade, produto educativo, excelência, 

cliente-aluno ou clientela educacional, empreendedorismo, dão a clara noção da inserção do 

vocabulário empresarial no contexto pedagógico, visando atrelar a incerta qualidade de um a 

outro. 

 Trata-se de denunciar os sujeitos envolvidos no processo educacional pela falta de 

qualidade oferecida aos estudantes e, sobremaneira, a própria concepção de Estado. Apregoa-

se o seu desmantelamento, respaldado no mantra neoliberal de Estado-mínimo, creditando ao 

mercado a responsabilidade de regulação da sociedade por meio do livre mercado. Dessa forma, 

consideram-se as políticas públicas geridas pelo Estado, entre elas a educação, ineficazes e 

dispendiosas, sendo as principais responsáveis pela crise que atravessa a sociedade. 

Para os neoliberais essa crise (educacional) se justifica, em grande parte, pelo 

caráter estruturalmente ineficiente do Estado para gerenciar as políticas 

públicas. Portanto, a educação funciona mal porque foi marcada pela política, 

ou seja, porque foi profundamente estatizada e que a ausência de um 

verdadeiro mercado educacional permite compreender a crise de qualidade 

que invade as instituições escolares. (LIMA; PRZYLEPA, 2015, p. 422).   

 Desse modo, a privatização dos serviços públicos seria a solução encontrada para 

alcançar a qualidade de educação almejada. Para tanto, no Relatório sobre o desenvolvimento 

mundial 2018: aprendizagem para realizar a promessa da Educação, encomendado pelo 

Banco Mundial e que fora amplamente divulgado pelas grandes mídias e de acesso público pelo 

site da instituição financeira, destacam-se as três orientações sugeridas pela instituição 

financeira para solucionar o problema da educação escolar no mundo:  

 

Primeiro, avaliar a aprendizagem para que se torne uma meta verificável. 

Somente metade dos países em desenvolvimento têm dispositivos para medir 

a aprendizagem no final do ensino fundamental e das primeiras séries do 
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ensino médio. Avaliações bem estruturadas dos estudantes podem ajudar os 

professores a orientar os alunos, melhorar a gestão do sistema e focar a atenção 

da sociedade na aprendizagem. Essas medidas podem informar escolhas de 

políticas nacionais, acompanhar o progresso e enfocar crianças deixadas para 

trás. 

Segundo, fazer as escolas trabalharem para todas as crianças. 

Nivelar o campo de ação reduzindo a atrofia e promovendo o 

desenvolvimento cerebral por meio da nutrição antecipada e do estímulo, de 

forma que as crianças comecem a escola prontas para aprender. Atrair ao 

magistério pessoas excelentes e mantê-las motivadas adaptando um 

treinamento de professores reforçado por mentores. Utilizar tecnologias que 

ajudem os professores a ensinar no nível do estudante e reforçar a direção da 

escola, incluindo os diretores. 

Terceiro, mobilizar todas as pessoas interessadas na aprendizagem. 

Aplicar a informação e medições para mobilizar cidadãos, aumentar a 

responsabilização e criar a vontade política de uma reforma da educação. 

Envolver pessoas interessadas, inclusive a comunidade empresarial, em todas 

as etapas da reforma da educação, do desenho à implementação. (BANCO 

MUNDIAL, 2017, n.p.) 

 

 Tais orientações evidenciam o que se buscou delinear ao longo deste subcapítulo, visto 

que se avalia, dentro de uma meta verificável, em que se possa estabelecer comparações e 

competitividade pelos melhores lugares dentro de um padrão de qualidade prescrito. Buscam-

se os melhores professores (competir para ser o melhor), treinando-os para o mundo em 

transformação, e, para tanto, apela-se à mobilização social e às reformas educacionais, inclusive 

com a participação da comunidade empresarial. Pode-se dizer que a competitividade, a 

flexibilização do trabalho diante de um mundo produtivo em plena transformação e as reformas 

educacionais guiadas pelo mercado seja uma síntese das orientações do Banco Mundial. 

 Apesar da distância temporal, tais orientações dialogam com as prescrições do Banco 

Mundial na década de 1990, analisadas por Rosa María Torres, no texto Melhorar a qualidade 

da educação básica? As estratégias do Banco Mundial, publicado em 1996. Entre os elementos 

destacados por Torres (1996), sobre as orientações do Banco Mundial em relação à educação, 

está a melhoria da qualidade e da eficácia da educação como reforma educativa, assentando a 

qualidade nos resultados que se verificam no rendimento escolar por meio de testes que são de 

responsabilidade dos governos, que, por sua vez, devem fixar padrões de qualidade e monitorar 

o desempenho escolar. Ademais, propõe-se um impulso para o setor privado e organismos não-

governamentais como agentes ativos no terreno educativo, tanto nas decisões como na 

implementação, além de definição de políticas e de estratégias baseadas na análise econômica. 

As discussões sobre a qualidade educacional conduzem a reformas educacionais como 

solução aos problemas educacionais enfrentados. Para os neoliberais, as reformas devem 

atender às novas exigências de forças produtivas do capitalismo globalizado, devem, portanto, 
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estar alinhadas às orientações dos organismos multilaterais que representam seus interesses 

econômicos. Nessa esteira, reformas e projetos educacionais134 são propostos em âmbitos 

global, nacional e local, a fim de equacionar o problema da qualidade educacional dentro da 

concepção e de um padrão de competências estabelecido pelo Conselho Europeu e difundido 

pela OCDE.  

A respeito disso, em âmbito local, Adrião et al. (2009, 2012), em pesquisa feita nos 

municípios do Estado de São Paulo, afirmam que comumente existem três formas de parcerias 

entre o setor público e o privado, sendo: subvenção pública de vagas em instituições privadas 

de Educação Infantil, assessoria privada para a gestão educacional e compra de “sistemas” de 

ensino. Apesar da especificidade de cada uma das parceiras, todas elas trazem consigo a 

referência de qualidade educacional baseada no mercado, que, por sua vez, concebe as políticas 

públicas educacionais atribuindo ao poder público, via educadores, sua execução. 

Corroborando com tais posicionamentos, Paula, A. R. (2010) observa ainda que gestores 

municipais justificam a compra de “sistemas de ensino” tendo em vista a suposta qualidade que 

esses materiais trazem em seu bojo, sobretudo naquilo que concerne na melhoria dos 

indicadores de avaliação externa, verificados em testes padronizados. 

Ponce (2016) identificou duas modalidades básicas de propostas curriculares:  

[...] a primeira, que é praticada pela inserção, na escola, de material 

apostilado/padronizado produzido no interior dos sistemas públicos de 

educação por especialistas de fora da rede contratados para confeccioná-los; e 

a segunda, pela compra de “pacotes” curriculares de organizações privadas, 

que igualmente apostilam material padronizado. Esta última mais frequente 

em pequenos e médios municípios e as anteriores nos sistemas públicos de 

porte estadual e de grandes municípios. (PONCE, 2016, p. 4). 

Consubstanciado à suposta qualidade atrelada ao setor privado, infere-se ainda que haja 

um peso político partidário na utilização de um sistema privado, buscando aproximações entre 

a escola pública e a suposta qualidade da escola privada. A construção do senso-comum no 

Brasil que tudo aquilo que é público seja ruim e o privado bom, contribui para que esse setor 

enraíze e se prolifere no público, gerenciando as políticas públicas educacionais. O que pouco 

se considera é que o objetivo precípuo das instituições privadas seja justamente o interesse 

privado, o lucro em síntese, distanciando de instituições de interesse público. Com isso, 

evidencia-se a inserção do setor privado na implementação de direitos sociais, sob a égide da 

qualidade ofertada. 

 
134 No subcapítulo seguinte, discutiremos as reformas da dimensão de uma educação de qualidade social. 
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Em âmbito nacional, há duas grandes reformas educacionais constituídas recentemente. 

A Reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular. A primeira visa uma 

mudança na estrutura do sistema atual do Ensino Médio, a fim de melhorar a educação no país. 

Objetiva-se flexibilizar a grade curricular, permitindo que o estudante escolha a área de 

conhecimento para aprofundar seus estudos.  

A nova estrutura terá uma parte que será comum e obrigatória a todas as 

escolas (Base Nacional Comum Curricular) e outra parte flexível. Com isso, 

o ensino médio aproximará ainda mais a escola da realidade dos 

estudantes à luz das novas demandas profissionais do mercado de 

trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o caminho de suas 

vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, seja para 

entrar no mundo do trabalho. (BRASIL, 2016, n.p., grifo nosso). 

A segunda, a BNCC, prevista na LDBEN de 1996 e no PNE, foi aprovada em 2017 pelo 

Conselho Nacional de Educação. A BNCC, como o primeiro documento prescritivo e 

obrigatório em âmbito nacional, define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos de escolas públicas e privadas no território nacional devem 

desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da Educação Básica. É fundamental destacar 

que a BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam em cada ano ao longo da escolaridade básica.  

Cabe ressaltar que, após o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff em 

2016, a BNCC tornou-se a principal política educacional do país. Além dos resultados das 

avaliações censitárias e das influências e dos interesses dos reformadores empresariais da 

educação135 (com destaque para o Movimento Todos Pela Base136, criado em 2013) que já se 

faziam presentes mesmo antes do governo Temer, foi a partir deste que a BNCC passa a ser 

uma política de centralização curricular elevada como prioridade por uma opção de austeridade 

econômica em detrimento à implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial, previsto no PNE 

(CÁSSIO, 2019). A formação de indivíduos em acordo com as diretrizes economicistas é outro 

elemento basilar na compreensão de tal elevação célere. 

Objeto de inúmeras discussões, ambas as reformas estão inseridas na acepção de 

competência alinhada ao desenvolvimento econômico, que, como já se apontou, hegemonizou-

se nos anos 2000 impulsionado pelo PISA e toda regulação da política educacional decorrente 

de suas avaliações em larga escala. 

 
135 Termo utilizado por Freitas (2012, 2014). 
136 Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho e Instituto Unibanco são alguns grupos que apoiam o 

Movimento.  
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Se inicialmente o paradigma educacional das competências previa integração 

compreensiva das aprendizagens, dando ao aluno condições de ampliar sua experiência pessoal 

e sua compreensão do mundo, agindo na sociedade em constante transformação; 

posteriormente, como observam Chizzotti e Casali (2012), as intencionalidades alegadamente 

amplas e supostamente críticas de tal projeto, o ideário e as práticas sistêmicas e pedagógicas 

efetivamente construídas pela OCDE e pela União Europeia na primeira década deste século, 

em torno do conceito de competências, ficaram em algum ponto do caminho crítico; todavia, 

restritas a expedientes coadjuvantes de um projeto mormente econômico. 

Assim, há de ressaltar-se a coerência entre os meios e os fins adotados pelo mercado. 

Em primeiro lugar, vislumbra-se e concebe-se a formação de indivíduos ajustáveis às 

transformações no campo produtivo. Para tanto, afasta-se qualquer perspectiva democratizante 

sustentada na igualdade de condições e de resultados e, ao contrário, hegemoniza-se uma 

concepção de qualidade baseada na competitividade fomentada por testes padronizados em 

escala internacional. Observa-se que só pode haver padronização dos testes, pois as 

competências também são padronizadas, passível assim de comparação “justa”, postulando 

vencedores e fracassados. Contudo, os fracassados também merecem as devidas oportunidades, 

e, para isso, evoca-se a suposta eficiência do mercado.  

O mercado não só denuncia a falta de qualidade, mas aponta os responsáveis, 

comumente os profissionais da educação e o próprio Estado ineficientes. Desse modo, 

propõem-se reformas educacionais sustentadas na qualidade almejada, bem como na eficiência 

do setor privado.  

Essa incursão feita até aqui sobre a qualidade educacional defendida pelo mercado 

apresenta-se como um círculo harmônico e virtuoso nas pretensões de desenvolvimento 

econômico e individual das pessoas. Entretanto, como se sublinhou no início deste capítulo, a 

qualidade educacional está ancorada na função de que a educação tem para a sociedade. 

Projetos de sociedade distintos pressupõem funções sociais distintas para a educação, por 

conseguinte outros paradigmas de qualidade. É o que será discutido em seguida, sob o princípio 

de a “qualidade social da educação”. 

5.2.2 A concepção de qualidade social da educação 

 Se para o mercado a função social da escola está ligada diretamente ao ajustamento dos 

indivíduos às novas demandas do contexto produtivo internacional e na manutenção do status 

quo, para perspectivas contra-hegemônicas, a educação escolar deveria contribuir para a 
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emancipação dos sujeitos, transformando a realidade com vista a uma sociedade mais justa, 

democrática e igualitária. 

 Ancorado em teorias críticas e gestada no interior dos movimentos populares (o que 

delimita a abrangência dos termos emancipação e transformação), realça-se o adjetivo “social”, 

marcando a ruptura paradigmática entre a qualidade educacional preposta pelo mercado e a 

qualidade social, insurgente durante o processo de redemocratização do país na década de 1980. 

Emerge uma proposta de qualidade para a educação que aponta caminhos contra-hegemônicos 

na organização pedagógica e política da educação, e que tenha como fim a transformação social. 

 Flach (2005) considera que a qualidade social em educação se evidencia mais 

fortemente137 como objetivo central no projeto político dos governos de esquerda, como 

observou-se nas experiências em Belo Horizonte, os programas da “Escola Plural”; em Porto 

Alegre, com o projeto “Escola Cidadã”; e, no Distrito Federal, com a “Escola Candanga”138. 

Em Várzea Paulista, os documentos que referenciavam as políticas educacionais e as práticas 

curriculares também têm na qualidade social da educação um princípio e uma diretriz política. 

Segundo a autora, 

[...] o Partido dos Trabalhadores é aquele que consegue, de maneira mais 

efetiva, demonstrar a preocupação com a implementação de uma educação de 

qualidade social para todos. Para esta, alguns eixos têm-se demonstrado como 

estruturantes: educação de qualidade social como direito de cidadania, gestão 

democrática com participação popular, valorização dos trabalhadores [...]. 

(FLACH, 2005, p. 4). 

 Ainda que o conceito de qualidade dependa das exigências sociais de um determinado 

período histórico, em 1989, tendo como um de seus teóricos da educação Paulo Freire, o PT 

defende uma educação voltada, principalmente, aos interesses da classe trabalhadora em defesa 

da escola pública, gratuita em todos os níveis, laica, democrática e universal (DIRETÓRIO 

Nacional do PT, 1989 apud LIMA, T. P. P., 2004), e que, acima de tudo, contribua para o fim 

das desigualdades sociais. Para isso, o Partido apresentou os fins e os princípios a que deveria 

responder à educação nos termos aqui apresentados:  

a) formar cidadãos plenamente capazes de uma compreensão crítica da 

realidade social e conscientes dos seus direitos e responsabilidades frente ao 

Estado e ao conjunto da sociedade; b) propiciar a cada cidadão condições de 

poder ser governante e de controlar os dirigentes na gestão democrática do 

 
137 A autora aponta três exemplos de tais experiências: os programas da “Escola Plural”, em Belo Horizonte; da 

“Escola Cidadã”, em Porto Alegre; e da “Escola Candanga”, no Distrito Federal, todas implantadas em governos 

integrados pelo PT. Contudo, apesar de o governo petista ter permanecido por apenas oito anos, o município de 

Várzea Paulista referencia em documentos à busca da qualidade social da educação. 
138 Todas essas experiências foram concebidas pelos governos municipais eleitos sob a bandeira do PT. 
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poder; c) propiciar a cada cidadão, pelo domínio do conhecimento cultural, do 

científico e tecnológico, para o exercício digno do trabalho, visando à 

construção de uma sociedade justa e igualitária; d) promover o fortalecimento 

de unidade e a solidariedade internacional; e) promover a participação popular 

nas definições da organização social, política e econômica do país. 

(DIRETÓRIO Nacional do PT, 1989, p. 29 apud PALUDETO; TORRES, 

2014, p. 441). 

 À época, ao estabelecer as três diretrizes, democratização do acesso e da permanência, 

gestão democrática e qualidade social da educação, o Partido compreende que qualidade de 

ensino tem na escola um espaço em que as diferentes formas de saber são refletidas, organizadas 

e/ou reorganizadas de forma a fazer emergir a consciência do homem e da mulher em relação à 

natureza, à cultura e a si mesmos; para que possa, atuando e participando das lutas populares, 

transformar a sociedade no interesse da classe trabalhadora (LIMA, T. P. P., 2004). 

 O caráter crítico, transformador e de fomento à participação popular do conceito 

qualidade social da educação também pode ser observado no II Congresso Nacional de 

Educação (CONED, 1997), onde é apresentado um PNE em contraposição ao apresentado pelo 

Executivo do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

A qualidade social implica providenciar educação escolar com padrões de 

excelência e adequação aos interesses da maioria da população. Tal objetivo 

exige um grande esforço da sociedade e de cada um para ser atingido, 

considerando as dificuldades impostas pela atual conjuntura. De acordo com 

essa perspectiva, são valores fundamentais a serem elaborados: solidariedade, 

justiça, honestidade, autonomia, liberdade e cidadania. Tais valores implicam 

no desenvolvimento da consciência moral e de uma forma de agir segundo 

padrões éticos. A educação de qualidade social tem como consequência a 

inclusão social, através da qual todos os brasileiros se tornem aptos ao 

questionamento, à problematização, à tomada de decisões, buscando as ações 

coletivas possíveis e necessárias ao encaminhamento de cada um e da 

comunidade onde vivem e trabalham. Incluir significa possibilitar o acesso 

e a permanência com sucesso, nas escolas, significa gerir 

democraticamente a educação, incorporando a sociedade na definição de 

prioridades das políticas sociais, em especial, a educacional. (CONED, 

1997, p. 1-2, grifos  nossos). 

 Em 2002, ao lançar o Programa de Governo para candidatura de Luis Inácio Lula da 

Silva, “Uma escola do tamanho do Brasil”, o Partido reafirma a necessária relação entre 

qualidade da educação e gestão democrática do sistema:  

Quem define tal qualidade é a comunidade escolar, são os especialistas e 

estudiosos, os trabalhadores,  enfim, toda a sociedade envolvida no processo 

formativo. É exatamente a prática da construção coletiva que nos tem 

diferenciado de outros governos, especialmente do atual governo federal e de 

seus conceitos utilitaristas. A qualidade social da educação pressupõe uma 

organização curricular baseada na interdisciplinaridade, participação e 

competência técnica-política. A prática social e a experiência da vida dos 
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alunos devem ser  incluídas, como elementos fundamentais, na 

organização do conhecimento e da cultura. (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 2002, p. 10, grifo nosso). 

 Sob essa concepção, o governo Lula promulga, em 2007, o Decreto No 6.094, de 24 de 

abril de 2007, que estabelece O Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação”, 

conjugando os esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime 

de colaboração das famílias e da comunidade, a fim de melhorar a qualidade da Educação 

Básica (BRASIL, 2007a); e, também, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que 

figura entre seus programas a criação do IDEB, sob o título Plano de Desenvolvimento da 

Educação: razões, princípios e programas (BRASIL, 2007c). 

 Não cabe aqui retomar as concepções de mundo que alicerçaram as habilidades aferidas 

nas avaliações externas que compõem o IDEB; afinal, já fora feita no subcapítulo anterior. Vale 

observar, no entanto, que a mesma diretriz partidária que cunha o conceito de qualidade social 

em contraposição ao conceito de qualidade defendido pelo mercado estabelece durante o 

governo Lula o índice como principal aferidor da qualidade da educação no país e, ainda, 

compartilha a responsabilidade do Estado com outros segmentos. Destaca-se, nesse processo, 

a família dos alunos e os professores, que passaram a ser os responsáveis diretos pelos 

resultados em avaliações de larga escala.   

Os dados do SAEB, antes amostrais, passaram a ser divulgados também por 

rede e por escola, o que tem aumentado significativamente a responsabilização 

da comunidade de pais, professores, dirigentes e da classe política com o 

aprendizado. Aqui, responsabilização e mobilização social tornam a escola 

menos estatal e mais  pública. A divulgação permite identificar boas práticas, 

que valem ser disseminadas, e insuficiências, o que torna possível enfrentá-

las de forma efetiva. (BRASIL, 2007c, p. 20). 

 Mais à frente, o mesmo documento aponta a referência de qualidade estabelecida pela 

OCDE, fixando, a partir dessa suposta qualidade preposta em âmbito internacional, metas para 

o desenvolvimento da educação no país. 

 De acordo com Nardi e Schneider (2013), a concepção de qualidade social aparece no 

Parecer CNE/CEB No 7, de 7 de abril de 2010, marcando uma ruptura com a qualidade almejada 

nas décadas de 1970 e 1980, caracterizando-se como àquela associada às mobilizações pelo 

direito à educação, à exigência de participação e de democratização, comprometendo-se com a 

superação das desigualdades e das injustiças, portanto com os mesmos fins da proposição 

estabelecida pelo PT em 1989 no I ENEPT e no seu Programa de Governo de 2002. 

 Diante desse objetivo, o Parecer CNE/CEB Nº 8, de 5 de maio de 2010 considera que o 

planejamento das ações que buscam a qualidade social deve reconhecer: (i) o IDEB como um 
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dos indicadores a partir dos quais a escola irá pautar suas ações; (ii) a relevância de um projeto 

político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional; e 

(iii) a valorização das diferenças sociais e do Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) como 

padrão mínimo de qualidade (BRASIL, 2010b). 

 A Resolução N° 4, de 13 de julho de 2010, do CNE/CEB, que estabelece DCN, traz, no 

corpo do texto, o Título IV Acesso e Permanência para a conquista da qualidade social 

(BRASIL, 2010c). A exemplo do que ocorrera no Decreto Federal N° 6.094/2007 e nos 

Pareceres apontados anteriormente, nesse ordenamento legal, coexistem as duas concepções de 

qualidade que discorremos até aqui; contudo, a Resolução N° 4/2010 aponta para um Estado 

provedor, ainda que não apresente ações para o combate de fatores extra escolares que afetam 

a busca da qualidade social. 

Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de 

insumos, que tem como base um investimento com valor calculado a partir 

das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos 

formativos, que levem, gradualmente, a uma educação integral, dotada de 

qualidade social. (BRASIL, 2010c, p. 2). 

 Nesse cenário contraditório139, é aprovado, em 2014, o PNE (Lei N° 13.005/2014). A 

meta 20 estabelece que o Estado deverá elevar os níveis de investimento na Educação Básica, 

chegando ao final do decênio a no mínimo 10% do PIB. Já a meta 7 busca fomentar a qualidade 

da Educação Básica, estabelecendo médias nacionais para o IDEB, tendo como uma de suas 

ações, estratégia 7.36, “[...] estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 

desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da 

comunidade escolar” (BRASIL, 2014a, p. 5).Vaccari (2011) discorre desta maneira sobre essa 

ambiguidade: 

[...] a qualidade social da educação não se adequa às estatísticas e fórmulas 

numéricas que possam medir o resultado de um processo complexo e 

subjetivo. A educação de qualidade social atenta-se para os elementos e 

dimensões socioeconômicas e culturais que circulam o modo de viver e as 

expectativas que a comunidade tem em relação à educação escolar; busca 

compreender os projetos educacionais em seu sentido político, luta por 

financiamento adequado e pelo reconhecimento social e valorização dos 

trabalhadores da educação. (VACCARI, 2011, p. 150). 

 
139 A utilização pelo Estado de um índice para medir a qualidade educacional não é, em si, contraditória. A questão 

é que, além dos conhecimentos verificados nas avaliações que compõem o IDEB fazerem parte dos conhecimentos 

exigidos pela OCDE, a publicização dos resultados fomenta a competitividade, a responsabilização, a meritocracia, 

o estreitamento curricular e a privatização, denunciados por Freitas (2012, 2014). 
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  Mesmo diante de um quadro contraditório, em que competências e habilidades exigidas 

nas avaliações que compõem o IDEB estejam alinhadas à formação para um contexto produtivo 

globalizado, distantes de um projeto de transformação social, as ações da meta imputam 

obrigações ao Estado, entre elas a igualdade de condições de acesso e de permanência: 

7.13) garantir transporte gratuito para todos os estudantes da Educação do 

campo na faixa etária da Educação escolar obrigatória [...]; 

7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em 

todas as etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

7.29) promover a articulação dos programas da área da Educação, de âmbito 

local e nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, 

assistência social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio 

integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

(BRASIL, 2014a, p. 4). 

 O exposto até aqui aponta que, mesmo diante de um governo do espectro da esquerda 

política à frente do Executivo Federal, não houve ruptura com a referência de qualidade 

estabelecida pela OCDE; ao contrário, esse governo cria indicadores a partir desse paradigma, 

homologando Resoluções, Decretos e Lei que o fomentaram. 

  Apesar disso, o Estado brasileiro dirigido por Lula e Dilma, eleitos sob a bandeira 

partidária do PT, lançou mão de investimentos na educação e políticas públicas que 

coadunavam com a inclusão e a transformação social, princípios tão caros desde a construção 

da diretriz qualidade social realizada pelo Partido no final da década de 1980.  

 Durante esses governos, apesar de atenderem às exigências do mercado referentes às 

competências e à promoção de valores individualistas, competitivos e da liberdade estritamente 

econômica, colocaram o Estado com a incumbência de democratizar o acesso na educação 

pública, de elevar a permanência dos estudantes nas escolas e buscar uma qualidade técnica que 

acenou para uma qualidade política capaz de formar sujeitos para intervir na realidade.  

 Ainda que não utilize o adjetivo social, Demo (2005) estabelece duas dimensões de 

qualidade que sintetizam o decurso feito até aqui sobre a qualidade social da educação: 

Distinguimos duas faces interligadas da qualidade: formal e política. Por 

qualidade formal compreendo a versatilidade dos meios, de estilo 

metodológico, processual, científico, com base no manejo e construção do 

conhecimento. Conhecimento é o fundamento no processo inovador moderno 

e a tática principal de intervenção na realidade [...]. Por qualidade política 

compreendo a intensidade democrática e ética frente ao desafio dos fins e 

valores sociais. Sem qualidade política, conhecimento é apenas arma, para o 

bem ou para o mal. É essencial saber discutir a função social e política do 

conhecimento, sobretudo a sociedade e a economia que nos interessam, 
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solidárias e democráticas, éticas e humanas [...]. Qualidade política atinge, 

portanto, o horizonte da cidadania, direitos humanos, organização associativa 

da sociedade, primazia o bem comum. (DEMO, 2005, p. 109-110). 

 Cabe refletir se em âmbito nacional os acenos à uma qualidade educacional política 

comprometida com a transformação não deveriam ter sido mais vigorosos e mergulhado no 

“chão” das escolas por meio de políticas curriculares. Talvez sim; talvez não, pois qualquer 

ação aprofundada em torno de uma politização da sociedade capaz de potencializar o caráter 

emancipatório da educação seria ferozmente combatida por aqueles que detêm e compreendem 

a qualidade como um privilégio.  

 No município de Várzea Paulista, nos documentos analisados, não há uma definição do 

que era compreendido como qualidade social, apenas uma menção sobre a importância de todos 

dominarem as habilidades necessárias para a continuidade da Educação Básica. Não obstante, 

são definidas nove estratégias, mas nenhuma faz referência ao IDEB; ao contrário, para uma 

educação de qualidade social propõe-se um currículo mais ligado à cultura local, comprometido 

com a construção de uma vida melhor, além de projetos coletivos que produzam vivências 

significativas (VÁRZEA PAULISTA, 2006). Cabe observar que, na linha que propunha o 

Governo Federal, o município também definiu ações como a qualidade da merenda, do 

transporte e do material, além de outros insumos fundamentais para a qualidade social da 

educação.  

 Apesar de não haver nenhuma ação de “incentivo” à melhoria dos resultados do IDEB, 

o município não passou incólume diante dessa política pública. Em 2011, o periódico local 

“Cadernos Construir o Aprender” assinala que, entre 2005 e 2009, Várzea Paulista foi a cidade 

da região que mais cresceu nesse indicador de qualidade; ainda assim, isso aparece no 

documento como uma consequência e não como um objetivo fundamental. 

Essa forma de pensar a educação materializou-se de muitas formas, até mesmo 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)...Para além das 

estatísticas, percebemos várias mudanças no modo de pensar, fazer e viver a 

educação. Todas as crianças de hoje recebem material escolar e uniforme 

gratuitos, os professores agora têm um Estatuto do Magistério, existe um 

programa permanente de formação dos educadores, cada unidade escolar tem 

uma gestora e foram incluídas disciplinas específicas de Filosofia, Espanhol, 

Inglês, Informática e Educação Física140 (educação infantil). Está em processo 

de construção coletiva a proposta curricular de todas as faixas de ensino, 

inclusive EJA, agora inserida no sistema municipal. (AZEVEDO, 2011, p. 

13). 

 
140 Educação Física foi inserida na Educação Infantil, pois, assim como o componente curricular Arte, já 

compunham a organização curricular obrigatória para o Ensino Fundamental. 
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 Nessa perspectiva, Várzea Paulista dialogou com as exigências nacionais e 

internacionais de qualidade educacional, mas sem relegar as aspirações locais e o projeto de 

educação para o município, em consonância com a diretriz qualidade social da educação. Isso 

aponta que, dentro de certos limites, havia ações contra-hegemônicas, que podem ter sido 

radicalizadas nas possibilidades que cada momento histórico apresenta. 

 Para que servem as escolas destinadas aos pobres? A pergunta feita por Libâneo (2016) 

é central para refletir sobre a função social da escola pública na contemporaneidade. Desse 

modo, ao pensarem uma escola capaz de contribuir para o fim das desigualdades sociais e a 

transformação da realidade, a qualidade social da educação é uma alternativa à referência de 

qualidade posta pelo mercado globalizado. Assim, além dos conhecimentos culturais e técnico-

científicos, propõe-se um conhecimento técnico-político, interdisciplinar e crítico capaz de 

formar sujeitos conscientes para o exercício de uma cidadania plena. A solidariedade e a 

democracia são valores indispensáveis, este último exercido a partir da participação popular 

com vista à inclusão de todos e todas. Por fim, é importante sublinhar, como apontam os 

excertos anteriores, a qualidade social da educação é visceralmente democrática, na acepção 

progressista do conceito. Discutir-se-á, portanto, a seguir, a concepção de gestão democrática, 

alinhavando-a aos pressupostos de sociedade que a polissemia do termo abarca. 

5.3 Da gestão democrática à democratização da gestão 

 Presente na Constituição Federal de 1988, especificada na LDBEN No 9.394/1996, e 

alçada como meta no PNE No13.005/2014, a “gestão democrática do ensino público141” 

certamente representou um importante marco legal na democratização da educação no país, 

conquista que ocorreu a partir de muitas lutas de entidades sindicais e científicas, estudantes 

organizados, bem como setores da sociedade civil (ARELARO; JACOMINI; CARNEIRO, 

2016) que buscavam a redemocratização do país no final da década de 1980. Pode-se dizer que 

a partir de então tal princípio é assumido como tema recorrente nas comunidades escolares e 

legislações afins, em discursos políticos partidários e também nos nichos acadêmicos. Por 

exemplo, ao inserirem-se os descritores “gestão democrática” no portal de periódicos e no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes, surgiram mais de 500 artigos revisados por pares e 

 
141 Assim como apresentado nos subcapítulos anteriores, não se fará um decurso histórico sobre a gestão 

democrática no Brasil. O objetivo central aqui é apontar a polissemia do conceito e o projeto de sociedade que 

carregam em seu âmago.  
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1.800 teses e dissertações142, o que demonstra a dimensão do interesse da academia sobre a 

temática. 

 No âmbito político, as legislações federais imputaram aos sistemas de ensino erigir 

localmente formas e procedimentos para a consecução da gestão democrática. Certamente, essa 

obrigação legal constituída após o processo de redemocratização do país contribuiu para que a 

democratização da gestão do ensino público se tornasse um ideal a ser alcançado por governos 

de variadas vertentes ideológicas e que variam conforme o lugar e os envolvidos. 

 Se inicialmente a democratização da educação estava atrelada ao acesso e à 

permanência, sendo posteriormente entendida como uma educação de qualidade para todos, em 

tempos hodiernos, o sentido está envolvido a formas mais participativas de gerir a educação, 

estabelecido como princípio constitucional VI, do artigo 206, “gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei” (BRASIL, 1988, p. 138, grifo nosso). 

 Há em curso uma desejabilidade da gestão democrática, ainda que a polissemia do 

conceito e a ausência de regulação legal (SANTOS, P. S. M. B. dos, 2014) possam fomentar 

interpretações desse princípio a partir de posições políticas diversas daquela atinente à 

ampliação da participação. A definição do conceito está, portanto, assentada nas concepções de 

sociedade, e, por conseguinte, de democracia que diferentes grupos, entre eles aqueles que 

detém o poder político, carregam consigo. 

 Desse modo, a gestão democrática pode ser empunhada por movimentos alinhados à 

garantia e à ampliação de direitos sociais, como também ser usada para favorecer as causas da 

economia de livre mercado e um maior oligopólio de partidos políticos. Existem ainda grupos 

que saem em defesa de outras gramáticas sociais que têm em seu cerne experimentalismos 

democráticos que articulam as possibilidades da DR, com seu sistema político formal, e a DP, 

com sua potência em fomentar a participação de grupos e de interesses à margem das decisões 

políticas.  

 A descentralização do ensino colocada em vigência com a municipalização pode 

favorecer a autonomia e ampliar a participação dos cidadãos, mas também pode 

desresponsabilizar as esferas administrativas, transferindo apenas os encargos, sem fazê-lo com 

o poder e tomada de decisões que continuam centralizadas. Caso semelhante pode ocorrer no 

interior das escolas na discussão e na deliberação do projeto político pedagógico e nas decisões 

dos colegiados que podem ter ampla participação da comunidade ou estar centralizadas na 

figura do diretor da escola, ou mesmo dos professores. Em todas essas situações, há uma 

 
142 Pesquisa realizada em julho de 2018. 
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ambiência retórica para o princípio de gestão democrática, ainda que na realidade concreta a 

ampliação da participação, pautada em relações sociais sustentadas em autoridade partilhada, 

possam estar distantes. Assim, uma certa concepção de educação carrega uma compreensão do 

que deve ser o princípio de gestão democrática 

 Nesse contexto, Lima, L. C. (2014) assinala três dimensões básicas que historicamente 

são associadas à gestão democrática nas escolas: eleição, colegialidade e participação. Para o 

autor, as possibilidades de articulação ou rejeição dessas dimensões resultam em vários sentidos 

de gestão democrática, mais próximos ou distantes de ideais participativos que fazem parte da 

genealogia da concepção. Referente a isso, Lima, L. C. (2014) destaca três sentidos, alertando 

para o fato de haver outras prováveis variações e intensidades diante do contexto social em que 

se articulam a eleição de diretores e afins, os órgãos colegiados e a participação dos sujeitos nas 

decisões escolares. 

 No primeiro sentido, denominado “Autogoverno democrático”, a gestão democrática 

assume uma feição política, autônoma e interdependente com o Estado, que continua 

responsável pela manutenção e pela provisão das escolas, mas, nessa perspectiva, há uma 

transferência de poderes de decisão para a comunidade escolar. Os colegiados são eleitos 

democraticamente e exercem sua autonomia participando ativamente, favorecendo a 

participação dos não-especialistas e deslocando o poder para as escolas. Nessa lógica, a 

autonomia é um conceito-chave para a gestão democrática. 

 O segundo sentido, “Estruturas e procedimentos democráticos”, está associado à 

existência de estruturas organizacionais e procedimentos e regras democráticas. Aqui se 

instaura a sobreposição dos meios, procedimentalismo nos moldes schumpterianos, aos fins, 

que são a autonomia e a capacidade de decidir pela comunidade escolar. Desse modo, as 

legislações e os regimentos que regem a participação criam mecanismos impeditivos que 

esvaziam o poder de tomada de decisões por aqueles que não são especialistas. Emerge o que 

Lima, L. C. (2014) chama de participação passiva e de não-participação, uma vez que a eleição 

dos colegiados perde significado ao serem compelidos a seguir os ditames de agentes situados 

fora do contexto escolar, ou a decidirem questões secundárias143. 

 Por fim, tem-se a “Gestão irracional e défice de liderança”. Partindo de críticas à gestão 

democrática como uma concepção dispendiosa e com resultados imprevisíveis, propõem-se os 

conceitos de eficácia e de eficiência para o gerencialismo da escola e a busca por resultados 

 
143 O programa social fundado pela Rede Globo “Amigos da escola” tem como objetivo mobilizar voluntários para 

contribuir nos afazeres do contexto escolar.  Currículo, orçamento público a responsabilização do Estado para com 

a escola pública não são pautas do programa. 



162 
 

 
 

mensuráveis em avaliações standartizadas. Essa corrente defende que a escola não deve estar 

subordinada a critérios democráticos, afinal não são as melhores decisões técnicas, que, por sua 

vez, devem ser tomadas por técnicos especializados. Ainda que não se abandone certos 

elementos democráticos, pois conferem legitimidade às escolas, há uma clara referência no 

setor empresarial, com seus padrões de eficácia e eficiência, competitividade, inovação e 

diferenciação das escolas e uma estrutura hierarquizada, tendo como seu executivo e 

responsável local pelos resultados, o diretor da escola. Essa concepção está ancorada na 

Reforma do Estado brasileiro proposta no início dos anos de 1990.  

 Firmada pelo Consenso de Washington144, em 1989, a Reforma estabeleceu aos países 

periféricos uma ampla redefinição do aparelho estatal (comumente denominado de Estado 

mínimo no modelo neoliberal) por meio de um processo de desregulamentação da economia, 

privatização das empresas estatais, abertura de mercados e reformas de sistemas sociais, entre 

eles a educação pública, sob a justificativa da otimização dos recursos.  

 Nesse cenário, efetivaram-se novos marcos no modelo da administração pública, 

articulando e desenvolvendo a administração nos moldes gerenciais (ARRUDA; COLARES, 

2015), que direcionaram a concepção de gestão democrática da educação de acordo com seus 

interesses, confrontando com as correntes que a entendiam como um movimento de ampliação 

da participação popular. 

 De acordo com Lima, L. C. (2008), conceitos caros à gestão democrática como 

descentralização, autonomia e participação foram reconceptualizados pela administração 

gerencial, alçando a escola à condição de uma “empresa educativa”: 

[...] autonomia, descentralização, participação, agora tendencialmente 

despojados de sentido político. A autonomia (mitigada) é instrumento 

fundamental de construção de um espírito e de uma cultura de organização-

empresa; a descentralização é congruente com a “ordem espontânea” do 

mercado, respeitadora da liberdade individual e garante a eficiência 

econômica; a participação é essencialmente uma técnica de gestão, um fator 

de coesão e de consenso. (LIMA, L. C., 2008, p. 120). 

 Adrião e Garcia (2015) apontam cincos aspectos constituídos para a gestão empresarial 

que tendem a ser estendidas à escola pública, implantando uma racionalidade capitalista em sua 

gestão iniciada com a Reforma do Estado nos anos de 1990. São elas: incentivo à participação 

 
144  De acordo com Saviani (2003), o Consenso de Washington surgiu a partir de uma reunião promovida em 

Washington, no ano de 1989, tendo como objetivo discutir as reformas necessárias à América Latina. Dessa forma, 

foi recomendado um programa de rigoroso equilíbrio fiscal a ser conseguido por meio de reformas administrativas, 

trabalhistas e previdenciárias tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos; uma rígida política 

monetária visando a estabilização e a desregulação dos mercados tanto financeiro como do trabalho.  
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no local de trabalho para soluções de problemas operacionais; aumento da autonomia das 

esferas hierarquicamente inferiores; implantação de instrumentos externos de avaliação de 

produtos por parte dos clientes; diminuição dos níveis hierárquicos; adoção do trabalho em 

equipe. As autoras apontam a inadequação da transposição desses aspectos à educação escolar, 

tendo em vista a especificidade do processo de trabalho pedagógico.  

 Busca-se o esvaziamento do sentido político da descentralização educativa, da 

autonomia da escola e da participação democrática da comunidade, e sua aproximação (ainda 

que incompatível às técnicas de gestão eficazes) à racionalização dos sistemas educativos, 

próprias do mundo dos negócios (LIMA, L. C., 2008).  

 Para essa concepção “empresarial” de gestão democrática, alunos e comunidade são 

clientes, ambos mantêm uma relação passiva com o processo e o produto, inclusive concernente 

à participação. A satisfação individual do cliente é o que dá o tom das relações pedagógicas, 

mas, como alerta Vaccari (2011), isso está relacionado à condição material e à consciência dos 

clientes; desse modo, a satisfação de um pai analfabeto será diferente daquele com um nível 

cultural socialmente valorizado. Clientes distintos têm expectativas de qualidade educacional 

distintas, o que pode distanciar de um projeto de educação que busca a igualdade social. 

 Nessa mesma linha, Arelaro, Jacomini e Carneiro (2016) apontam o Relatório Delors 

publicado em 1996 como parte de um amplo movimento de reconfiguração da gestão 

democrática da educação pública. De acordo com os autores, no documento, a posição do 

professor é deslocada nos e dos processos gestores, reduzidos à figura do “gestor eficiente”. 

Ademais, a proposta de democratização desse relatório está associada ao grau de centralização 

ou descentralização a dar à gestão do sistema educativo para o aperfeiçoamento e a reforma dos 

sistemas educativos, e não a presença da comunidade escolar no fórum público, relegando a 

participação a um segundo plano, confrontando, assim, com todo ordenamento jurídico em 

âmbito nacional de fomento à participação.  

Nesse contexto, coexiste no cenário nacional uma dupla perspectiva de gestão 

educacional: primeiramente, um formato democrático nos termos da CF/1988 

e da LDB/1996, inclusive com ampliação de instâncias de democracia 

representativa e participativa; e uma perspectiva de gestão pautada na 

eficiência e eficácia dos resultados, centrada no trabalho do diretor e em uma 

concepção tecnocrática de gestão. (ARELARO; JACOMINI; CARNEIRO, 

2016, p. 1150). 

 Santos, P. S. M. B. dos (2014), ao analisar o texto constitucional sobre a gestão 

democrática, considera que o ordenamento jurídico enfatiza a regulamentação da forma no texto 

não se detendo ao conteúdo, além de limitar a abrangência do conceito ao colocar a gestão 
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democrática somente para o ensino público. Ademais, o caráter político liberal da CF (1988) 

exerce influência na formulação do texto legal, apresentando aberturas e ambiguidades que 

abrem espaço para uma diminuição do poder do nomos que se relaciona com o aumento do 

poder de outros elementos mais ligados a fatores políticos. De acordo com o autor, tais 

apontamentos também são encontrados na LDB No 9.394/1996, com destaque a duas 

características de ambas as legislações:  

a) Tanto a CF/88 quanto a LDB 9394/96 trabalham com uma perspectiva de 

responsabilização quanto a esta matéria; b) Tanto a CF/88 quanto a LDB 

9394/96, devido à influência liberal (ao menos alguns) de seus formuladores 

não regulamenta alguns aspectos cruciais (até pelo fato de ser a LDB 9394/96 

um instrumento jurídico de imenso potencial normativo). Além desses 

elementos, cabe destacar uma característica geral da LDB: a contradição 

entre regulamentação e flexibilização. (SANTOS, P. S. M. B. dos, 2014, p. 

65, grifo nosso). 

 Concernente à flexibilização, a LDB No 9.394/1996 atribuiu aos sistemas de ensino a 

definição das normas da gestão democrática de acordo com a realidade de cada ente federado, 

sem, no entanto, deixar de definir princípios (regulamentação) que elevassem o caráter 

participativo dos profissionais da educação e da comunidade escolar nos rumos da educação 

pública. 

 Ao considerar os avanços na promulgação da gestão democrática como um princípio, 

Arelaro, Jacomini e Carneiro (2016) também alertam para as lacunas deixadas pela LDB No 

9.394/1996. Para os autores, sob a justificativa de ter uma lei “enxuta” que desse condições 

para cada sistema de ensino efetivar a gestão democrática do ensino público, procedimentos 

concretos como a forma de provimento do diretor de escola, a instituição de conselhos, a 

proporção de participação de cada segmento e o caráter deliberativo e consultivo desses blocos 

não foram regulamentados pela legislação federal, o que pouco pode contribuir para aqueles 

sistemas de ensino em que a gestão democrática ainda é um princípio pouco discutido, 

tampouco efetivado na prática. 

 De acordo com Santos, P. S. M. B. dos (2014), a gestão democrática no âmbito dos 

programas governamentais e das práticas pedagógicas nas escolas carregam múltiplos 

entendimentos, podendo inclusive se distanciar do sentido expresso nas normativas legais, 

como a ampliação da participação evidenciada como princípio na LDB No 9.394/1996. O 

autoritarismo, a ação de nepotismos e o patrimonialismo são fatores que reduzem as 

possibilidades de participação e mantêm relações viciadas de poder político. 

 Mendonça (2001) considera que a característica patrimonial do Estado brasileiro explica 

a resistência e as dificuldades dos sistemas de ensino em efetivar uma gestão democrática com 
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efetiva participação. Dessa maneira, o autor aponta que a estrutura burocrática que constituiu o 

Estado nacional brasileiro promoveu a modernização, sem, contudo, romper com as formas 

estruturais de dominação não racionais já existentes. Configura-se, então, um modelo híbrido 

entre Estado patrimonial e Estado burocrático, o que é denominado burocracia patrimonial. 

Nasce um tipo de burocratização amoldado a partir do patrimonialismo presente na sociedade 

brasileira que enseja um funcionamento autocrático e autoritário do Estado, em que se permite 

que as políticas públicas sejam assemelhadas a bel-prazer de seus governantes, que fazem da 

sua vontade pessoal a vontade do Estado. 

Esse poder pessoal acaba permitindo a descontinuidade na sustentação de 

políticas educacionais, mencionada como fator que dificulta a implantação de 

mecanismos de gestão democrática. Cada secretário, cada governador ou 

prefeito tem o seu plano, a sua proposta curricular, a sua lei, julgando, com a 

arrogância típica de quem se pensa dono do cargo que ocupa, que são os seus 

instrumentos os que melhor respondem às necessidades da população. 

(MENDONÇA, 2001, p. 97). 

 Atrelado a isso, a ausência de pessoal qualificado ao qual confiar à administração dos 

governos, designando para tais funções estatais pessoas de confiança local, constitui o Estado 

brasileiro a partir de um modelo doméstico de relações sociais, em que se sobrepõem as 

vontades pessoais à impessoalidade racional do Estado moderno. 

  Assim, mesmo diante de um aparato legal de âmbito nacional que regulamenta e de 

sistemas de ensino que criam e viabilizam procedimentos de assunção à participação, o modelo 

doméstico que sedimentou a sociedade brasileira obstaculariza o funcionamento da gestão 

democrática. Os valores patrimoniais dificultaram a transição para um modelo de Estado 

moderno (MENDONÇA, 2001), sendo a educação sustentada pelo princípio da gestão 

democrática fruto dessa contingência histórica. 

 Cabe então questionar se ainda é possível a gestão democrática em uma sociedade 

constituída autoritariamente tendo como alicerce uma relação patrimonialista e hierárquica 

entre Estado e sociedade, consubstanciada a um sistema político econômico que conduz, ou 

reduz, a gestão democrática a suposta eficiência do setor empresarial, reconceptualizando 

conceitos caros como a autonomia, a descentralização e a participação, esta última reduzida à 

uma técnica de gestão para aumento da produtividade. 

 Se não é possível afirmar a partir do exposto que há uma convivência harmoniosa entre 

patrimonialismo e neoliberalismo, é possível, no entanto, considerar que esses são elementos 

que imiscuíram a legislação educacional e dão forma às práticas de gestão nos sistemas de 
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ensino e também nas escolas, como apontam Mendonça (2001), Santos, P. S. M. B. dos (2014) 

e Adrião e Garcia (2015). 

 Pode-se dizer que há uma gestão democrática guiada por proprietários do Estado e/ou 

especialistas eficientes, a fim de atender às necessidades de muitos, que são decididas por 

poucos, via de regra pelos próprios especialistas. Nessa perspectiva, há um círculo vicioso 

(entre aqueles que se arrogam o direito de decidir sobre o que todos necessitam e conclamam 

seus pares para executar as soluções) e impenetrável; afinal, apenas uma elite é capaz de guiar 

os rumos da educação pública. Tal concepção de gestão democrática está coadunada com a 

democracia elitista proposta por Schumpeter, mas, no caso brasileiro e no atual momento da 

economia global, robustecida aos valores patrimonialistas que constituíram o Estado moderno 

nacional e a política econômica neoliberal. 

 Uma concepção de gestão democrática, emoldurada dessa maneira, está 

inexoravelmente colada no conceito de qualidade da educação referenciada no mercado, 

abordado anteriormente. Ambas têm como horizonte uma sociedade guiada pela igualdade de 

oportunidades, como se discorreu no capítulo sobre o acesso e a permanência na escola.  

 Há uma organicidade de essas três concepções que estabelecem meios condizentes 

(acirramento da competitividade entre as escolas por meio de testes em escala nacional, não 

incomum, incentivados por premiações e sanções) aos fins desejados (uma educação voltada 

ao desenvolvimento do capitalismo global). Nesse caso, uma gestão democrática dirigida por e 

para os especialistas decidirem os rumos da educação. Sob esse prisma, o círculo vicioso da 

eficiência torna-se virtuoso. Todavia, virtuoso para quem? Nessa suposta virtuosidade, que 

demandas sociais são incluídas e quais não são? Essa perspectiva de gestão democrática 

contribui para a ampliação de direitos ou aprofunda a vala entre os que são incluídos no contrato 

social da modernidade145 e aqueles que são esquecidos? 

 Ao compreender a democracia como um processo de transformação de relações de poder 

desigual em relações de autoridade partilhada (SANTOS, 2016) e, dessa forma a ampliação da 

participação na gestão da educação como caminho para o seu aperfeiçoamento, a organicidade 

referida anteriormente se desmorona; afinal, as condições de acesso e de permanência, de 

qualidade educacional e de gestão da educação em direção ao projeto de sociedade almejada já 

são dadas a priori por especialistas eficientes; desse modo, não são questões discutidas por 

aqueles que vivem o cotidiano das políticas públicas adotadas. O que impera é uma relação 

social regulada por uma troca desigual (SANTOS, 2011), entre aqueles que “sabem” e têm 

 
145 Para mais, ver Reinventar a democracia, de Boaventura de Sousa Santos (1998). 
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capacidades adquiridas para organizar seus interesses, e os que nada “sabem”, submetidos às 

desigualdades materiais e não materiais que dificultam sua organização para tomada de 

decisões. Como assinalam Arelaro, Jacomini e Carneiro (2016, p. 1156): “Se a máquina gestora 

já tem suas peças alinhadas em elementos decisórios externos, o que resta para a participação 

da comunidade na vida escolar, para além dos protocolos?”. Para Lima, L. C. (2014), 

[...] a participação verdadeira exige muito mais do que o acesso à informação 

e o direito de ser informado, a publicidade democrática dos atos, as propostas 

e sugestões, as auscultações e outros processos eventualmente despojados de 

poder de decisão [...], só o poder de decidir confere pleno sentido às práticas 

de governo democrático nas escolas, rompendo com encenações 

participativas, com rituais, processos e métodos formalmente democráticos, 

mas a que falta substantividade democrática. (LIMA, L. C., 2014, p. 1072). 

 Apesar de esses contornos neoliberais que envolvem a gestão democrática, a realidade 

é mais nuançada e, portanto, do mesmo modo que o princípio da gestão democrática pode ser 

reconceptualizado146 e criar obstáculos para que se conceba uma gestão da educação com 

participação dos “não especialistas”, o aparato legal que institucionaliza esse princípio pode 

representar avanços na forma de condução do cotidiano das escolas, tendo em vista que as 

políticas educacionais se efetivam na realidade concreta de sua implementação (MARQUES, 

L. R., 2006). Isso também pode acontecer com sistemas de ensino, que, apesar de o lastro 

patrimonialista e a conjuntura política econômica, eles propõem relações horizontais na 

concepção de políticas públicas.  

 Diante da iminência de uma democracia de baixa intensidade e de suas inerentes 

patologias (SANTOS, 2007, 2016), outros grupos que anseiam em participar das decisões 

escolares, a fim de que suas expectativas sejam levadas em conta na definição dos rumos da 

escola pública, ocupam os espaços abertos pela legislação (MARQUES, L. R., 2006), bem 

como governos alinhados a experimentalismos democráticos (SANTOS; AVRITZER, 2002). 

Ambos, articulados, podem buscar a democratização da gestão democrática147.  

 Além da participação, elevada como princípio da gestão democrática na LDB No 

9.394/1996, aqui entendida como uma ação política deliberativa, inclusiva de demandas sociais 

excluídas pelo poder hegemônico e que constitui um valor educativo, Lima, L. C. (2014) aponta 

 
146 Entende-se que houve uma reconceptualização, pois o cerne da gestão democrática definida na CF 1988 é a 

ampliação da participação e o poder de decidir sobre os rumos da educação pública. 
147 Assim como faz Santos (2002), ao observar que há a premência em democratizar a própria democracia, a fim 

de romper com a hegemonia da democracia representativa e considerar outras formas e procedimentos 

democráticos, utilizar-se-á, ao longo do texto, democratização da gestão democrática, visando romper com a gestão 

democrática sob o enquadramento neoliberal e patrimonialista exposto anteriormente. 
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a eleição dos membros de órgãos diretivos das escolas e os colegiados como dimensões 

fundamentais da democratização da gestão da educação. 

 Ainda que haja muitos fatores que influenciem a intensidade da democracia, o autor 

considera que a eleição de membros diretivos das escolas é, do ponto de vista democrático, a 

opção mais coerente com uma gestão democrática, pois, além de ser uma regra nuclear da 

democracia, pode ser nas escolas uma prática com potencial impacto em uma educação para e 

pela democracia.  

 Embora se tenha outras categorias de nomeação de diretores, como o concurso, a 

nomeação e os esquemas mistos, a eleição, conforme aponta Paro (1996), ainda que com todas 

as imperfeições do processo eleitoral na escolha dos cargos diretivos das escolas 

(MENDONÇA, 2000), é um elemento fundamental na democratização da gestão da educação. 

 Já sobre os colegiados, Lima, L. C. (2014) assinala que sua formação entre os diferentes 

membros da comunidade escolar, deliberando sobre aspectos administrativos, pedagógicos e 

financeiros da escola, limita o poder monocrático centrado na figura do diretor, aproximando-

se de concepções democráticas participativas. 

 Além dos colegiados da própria instituição escolar que buscam a democratização interna 

das escolas, tem-se, no Brasil, os Conselhos de Educação nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal, da alimentação escolar e de fiscalização dos recursos públicos, que atuam nos 

sistemas de ensino tendo como mote democratizar as decisões sobre a educação pública. No 

entanto, cabe observar o que considera Gadotti (2014): 

Não basta criar mecanismos de participação popular e de controle social das 

políticas públicas de educação sem atentar para a necessidade de criar, 

também, simultaneamente as condições de participação. A sociedade civil 

participa sempre que convocada, mas com muita dificuldade. A participação, 

para ser qualificada, precisa ser precedida pelo entendimento – muitas vezes 

técnico e científico – do que se está discutindo: saber ler planilhas de custo, 

orçamentos etc. Como uma Associação de Moradores de uma comunidade 

pobre pode participar? É uma questão que é frequentemente colocada na 

gestão democrática com participação popular. A questão da gestão 

democrática precisa ser problematizada. Por isso precisamos melhorar as 

condições de participação. (GADOTTI, 2014, p. 4). 

 Mendonça (2001) ainda considera mais duas categorias de análise que se entrelaçam às 

anteriores para a consecução de uma gestão democrática participativa: a descentralização e a 

autonomia. Sobre a primeira, o autor aponta que a descentralização não é intrinsecamente 

democratizante. Sendo definida em três dimensões - pedagógica, administrativa e financeira -, 

a descentralização pode tornar-se um fator agravante na equalização das desigualdades 

educacionais, tendo em vista que são descentralizados os encargos sem os devidos recursos, o 
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que obriga, muitas vezes, as escolas a organizar meios de captação de recursos financeiros para 

cobrir as lacunas deixadas por essa perspectiva de descentralização. De outro modo, a 

descentralização que se aproxima de uma gestão democrática deve contribuir para a 

participação na tomada de decisões dos diferentes sujeitos da educação. Descentraliza-se o 

poder de decidir nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, mas não os encargos. 

 A autonomia é outra categoria que se enlaça às demais, mormente em discursos que 

evocam a gestão democrática como um princípio. De acordo com o estudo de Mendonça (2001), 

apesar de os dirigentes dos sistemas educacionais anunciarem a autonomia com um valor, não 

há uma reestruturação burocrática que permita o funcionamento dos órgãos superiores a partir 

das necessidades e dos projetos das escolas. Aqui, o autor realça a importância do Regimento 

Escolar estabelecido a partir das características da escola e a sua relação com a comunidade e 

do projeto político pedagógico como expressão coletiva da identidade da escola, os quais são 

fundamentais para a autonomia da escola. 

 Cabe observar que a autonomia da escola está sujeita a todo ordenamento legislativo 

que a sustenta, bem como as determinações do sistema de ensino que faz parte. É, portanto, 

uma autonomia relativa que deve ser exercida respeitando a legalidade, mas sem abrir mão da 

identidade de cada escola.  

 Essa possibilidade tênue entre as normativas legais pode ser exemplificada de acordo 

com o artigo 3º, inciso III, da LDB No 9.394/1996, onde se estabelece que o ensino deverá ser 

ministrado tendo como princípio a “liberdade de ideias e de concepções pedagógicas” 

(BRASIL, 1996a, n.p. grifo nosso), não sendo incomum a imposição de materiais didáticos 

padronizados pelos sistemas de ensino às escolas148. 

 A relação entre esses elementos, tendo como base a ampliação da participação, não pode 

ser confundida como uma gestão democrática sustentada na eficiência, na decisão de poucos 

sobre muitos. Assim, como há uma demarcação léxica sobre a qualidade da educação e 

qualidade social da educação, ainda, no final da década de 1980, no I Encontro Nacional do 

Partido dos Trabalhadores (ENEPT), estabeleceu-se uma diretriz paradigmática denominada 

gestão democrática com participação popular ou democratização da gestão149, em estreito 

diálogo com a definição dos elementos da gestão democrática apresentados anteriormente. Para 

Vaccari (2011), a gestão democrática defendida no I ENEPT assinalava 

 
148 Para mais ver Adrião et al. (2009) e Cária (2012). 
149 Moacir Gadotti, no I Encontro Nacional de Educação do PT, em alguns momentos, falou em gestão democrática 

com participação popular, em outros, como democratização da gestão. Entende-se que, em ambos os textos 

utilizados, o significado empregado é o mesmo. 
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[...]construir participativamente um projeto de educação de qualidade 

social”. Para democratizar a gestão, devemos superar a burocratização, o 

autoritarismo, o departamentalismo, a verticalização e a centralização dos 

órgãos técnico-administrativos. Defende a criação de canais orgânicos de 

participação, democráticos, representativos, paritários e articulados entre si, 

desde a escola até o nível geral do sistema de ensino, com eleição de diretores 

e dos órgãos colegiados mediante eleição direta pela comunidade. 

(VACCARI, 2011, p. 117, grifo nosso). 

 De acordo com Lima, T. P. P. (2004), no I ENEPT, há ainda a referência sobre a 

autonomia da escola, tendo no projeto político pedagógico uma referência sobre a 

democratização da gestão, entendida como a que contempla os sujeitos da educação e a 

participação popular na definição e no controle na realização do projeto político-pedagógico 

(DIRETÓRIO Nacional do PT, 1989 apud LIMA, T. P. P., 2004). 

 O excerto aponta que essa forma de compreender a gestão democrática está 

visceralmente atrelada à qualidade social da educação. Para tanto, a qualidade educacional 

almejada que vislumbra a transformação social deve ser gerida por meio da participação150 dos 

envolvidos: 

Como a qualidade social se efetiva através da prática da democracia, a Gestão 

Educacional precisa ser democrática possibilitando a participação real da 

população nas decisões sobre os assuntos da educação, seja através de 

conselhos escolares atuantes, eleições democráticas para dirigentes escolares, 

até mecanismos de controle social balizares desse projeto de sociedade. 

(FLACH, 2005, p. 5). 

 Para além da prática participativa e da descentralização do poder, Gadotti (2014) 

entende o princípio da gestão democrática como uma estratégia de superação do autoritarismo, 

do patrimonialismo, do individualismo e das desigualdades sociais, como radicalização da 

democracia. Uma certa concepção de educação, está “colada” na forma como se concebe e se 

coloca em ação a gestão democrática, por conseguinte como se pensa e se põe em prática a 

democracia. 

 Dourado (2007) compreende a gestão democrática como um processo de aprendizado e 

luta política que não se limita à prática educativa, mas busca, nas especificidades dessa prática 

social e de sua relativa autonomia, meios de efetiva participação e aprendizado democrático, a 

fim de repensar-se as estruturas de poder que permeiam a sociedade nas relações sociais. A 

gestão democrática, vista dessa forma, estabelece uma relação dialética entre educação 

 
150Avritzer (2007) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) apontam que, devido à estrutura 

participativa criada durante o governo Lula, houve um avanço na participação social no Brasil, notadamente em 

Conferências públicas. Pode-se dizer que, ao inserirem-se no debate político outros temas, outrora a margem das 

discussões, há uma continuidade ao projeto de democracia participativa estabelecida pelo partido na década de 

1980. 
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democrática e a prática da democracia na sociedade mais ampla, visando estabelecer relações 

de autoridade partilhada em todos os contextos sociais. Lança-se mão da democracia da gestão 

da educação para democratizar a sociedade e, assim, contribuir para promover a emancipação 

social. 

 Na construção teórica de Santos (2002), o exercício da gestão democrática do ensino 

público se localiza no espaço-tempo da cidadania, sendo o poder coercitivo assentado na figura 

dos representantes do Estado, nesse caso os especialistas em educação (diretores, professores e 

afins) e dirigentes dos sistemas de ensino, responsáveis pelos processos decisórios. A 

legitimidade é constituída na racionalidade científica dos especialistas (a dimensão 

epistemológica do poder) e na dinâmica de desenvolvimento do Estado moderno, a 

maximização da lealdade dos cidadãos (SANTOS, 2011). A forma de poder instituída na 

educação é a relação de dominação “naturalizada” que há entre Estado e cidadãos. 

 A proposta de Santos (2002, 2007, 2011, 2016) é para que haja democracia, os espaços-

tempo devem ser democratizados, sendo esse o caminho para a emancipação social. No caso da 

educação e seus contornos neoliberais que a concepção de gestão democrática recebeu nos 

últimos anos, há de considerar-se o trabalho de democratizar a própria gestão democrática, 

fortalecendo a participação e a inclusão de demandas sociais silenciadas. 

 Para tanto, além da criação dos Conselhos, da eleição de diretores, da descentralização, 

da autonomia, das devidas condições de participação, referidos anteriormente, há de considerar-

se o impulso político e a cessão de poderes de dirigentes151 (eleitos ou não) no processo de 

decisão. Assim, democratizar a gestão democrática da educação como um espaço-tempo 

fundamental na democratização da sociedade é uma decisão política que deve estar assentada 

na transformação das relações desiguais de poder em relações de autoridade partilhada, do 

direito despótico em direito democrático e no conhecimento-regulação em conhecimento-

emancipação (SANTOS, 2011). 

 Em Várzea Paulista (2005-2012), a gestão democrática foi um princípio de governo 

balizador das políticas educacionais. Ainda que por ora não seja possível afirmar se as nuances 

da realidade se lançaram contra as considerações referentes ao princípio encontradas nos 

documentos analisados, a partir destes, é possível assinalar uma fina sintonia com a concepção 

de gestão democrática que eleva o caráter participativo e deliberativo da comunidade escolar. 

Seis pontos são considerados sobre o princípio da gestão democrática: 

 
151 Não é incomum candidatos eleitos ocuparem o cargo de Secretários de Educação. Em Várzea Paulista, isso 

ocorreu nas últimas três eleições.  
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1. Incentivar a criação e o funcionamento de colegiados nas escolas (conselhos 

de escola e associações de pais) e a participação da comunidade; 2. Estimular 

a participação da comunidade escolar e a participação em geral no Conselho 

Municipal de Educação; 3. Acompanhar e ajudar as escolas a elaborar seus 

projetos político pedagógico, garantindo sua aplicação; 4. Ajudar a tornar mais 

fácil o cotidiano administrativo das unidades escolares, com a nomeação de 

um núcleo gestor para cada escola; a dotação de conta-escola para pequenas 

despesas; a equipe de manutenção física das escolas e outros mecanismos; 5. 

Melhorar a comunicação entre a Secretaria e as unidades escolares; Valorizar 

os professores, por meio da revisão participativa do Estatuto do Magistério e 

o Estabelecimento de Plano de cargos e salários que ainda não existe. 

(VÁRZEA PAULISTA, 2006, n.p.). 

 Participação, colegiados, autonomia e descentralização por meio do projeto político 

pedagógico, a dotação financeira conta-escola152 e a nomeação de diretores153 são elementos 

que, como observado ao longo do texto, contribuem para a democratização da gestão.  

 Além desses elementos fundamentais à gestão democrática, a administração municipal 

criou o programa educacional denominado “Programa de gestão e participação”, dando o tom 

das preocupações daquele governo em estreitar as relações entre Estado e sociedade. Segundo 

Azevedo (2011): 

O Programa Gestão e Participação parte do pressuposto de que grande parte 

das decisões a serem tomadas pelo poder público têm de ser discutidas por 

aqueles que vão implementá-las ou serão objeto dessas ações - uma tomada 

conjunta de ações e responsabilidades [...]. Os educadores participaram da 

elaboração de seu Plano de Carreira. A montagem do Referencial Curricular 

da rede está sendo feita desde 2008, com a ajuda do programa de formação 

continuada, envolvendo a participação de todos os educadores da rede. 

(AZEVEDO, 2011, p. 55, grifos nossos).  

A equipe pedagógica realiza reuniões periódicas com representantes de todos 

os segmentos de todas as UEs para debater e sistematizar o currículo da 

educação básica no município [...]. A equipe central dialoga com os Conselhos 

Municipais afeitos à Educação, prestando contas e participando das reuniões 

habituais. (AZEVEDO, 2011, p. 55). 

 Além da tomada de decisões coletivas e do fomento à participação, percebe-se a 

preocupação em oferecer formação continuada aos educadores. Nesse período, o município 

criou um Programa de Formação para educadores, denominado “Programa Construir o 

Aprender”, firmando parcerias com universidades renomadas e oferecendo cursos de extensão 

e Pós-Graduação (este apenas para diretores de escola), que tinham como característica uma 

 
152 Essa ação não ocorreu durante o governo. A esse respeito, o pesquisador questionará nas entrevistas os 

depoentes. 
153 Em Várzea Paulista, a nomeação de diretores ocorre por um processo seletivo interno para professores efetivos. 

Em suma, o processo ocorre em duas etapas: uma prova contendo questões objetivas e dissertativas e um projeto 

de gestão apresentado a uma comissão de avaliadores. 
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formação teórico-filosófica que levasse em conta a realidade concreta de educadores e de 

educandos na cidade. A denominação criada para caracterizar esse tipo de formação que não se 

restringia às metodologias, mas propiciava elementos para pensar a função social da educação 

em uma sociedade tão desigual, foi: a formação horizontalizada (Caderno Construir o 

Aprender, 2009). 

  A formação horizontalizada carrega na própria semântica dos termos uma concepção 

democrática de formação, entendida como a recusa de “pacotes de ensino” oferecidos por 

especialistas como receitas prontas para todo e qualquer contexto pedagógico (AZEVEDO; 

DIAS, 2009), aportando-se na construção coletiva dos sujeitos da educação, 

instrumentalizando-os politicamente para desembutir as teorias das suas práticas pedagógicas, 

buscando reconstruí-las de acordo com a realidade concreta e a sociedade vislumbrada. 

 Nas Diretrizes Gerais para o Trabalho Pedagógico (VÁRZEA PAULISTA, 2006), 

documento encaminhado às escolas em 2006, a gestão democrática é considerada um pilar que 

sustenta a construção de uma escola com espaço de afirmação das identidades dos alunos. Para 

tanto, valoriza os saberes locais, as experiências dos educadores e os conclama à participação 

em busca de uma escola que respeite e conviva com as diferenças, exerça a tolerância e a 

inclusão de todos. Isso aponta que a gestão democrática em curso, à época, tinha como horizonte 

a reinvenção da emancipação social, conforme Santos (2002, 2011) afirma em relação às 

dimensões epistemológicas, do direito e da política. 

 Na acepção de Santos (2016), não há uma única alternativa de emancipação social; no 

entanto, para que isso ocorra, torna-se imperativo que se democratize os espaços-tempo onde 

há relações desiguais de poder e que se crie relações cada vez mais iguais, refundando o 

conceito de justiça social para além da igualdade e da liberdade, agregando o direito à diferença, 

além da justiça cognitiva (ecologia dos saberes) e a justiça histórica (colonialismo). 

Paradoxalmente, a única possibilidade de emancipação é a luta contra o poder desigual, no caso 

do município pesquisado, a luta entre o poder de dominação legitimado do poder público e dos 

sujeitos da educação. 

 Assim, como se constituiu organicamente uma certa concepção de educação, criando 

oportunidades de acesso e de permanência, sustentada na qualidade educacional e na gestão 

democrática iluminadas pelos princípios do mercado, também há um todo orgânico entre a 

democratização da gestão democrática154, engrenada à qualidade social da educação e à 

 
154 Utiliza-se essa expressão no mesmo sentido que Santos (2002), ao considerar que se deve democratizar a 

democracia, a fim de que se rompa com seu sentido político liberal. 
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igualdade de condições para o acesso e permanência, mas, aqui, para outra concepção de 

educação para outra sociedade. São direções opostas, ainda que muitas vezes seus caminhos se 

confundam155, criando dificuldades para a constituição de um projeto educacional que 

estabeleça meios e fins congruentes. 

Ao percorrer a trilha a partir da definição dos princípios igualdade de condições de 

acesso e de permanência na escola, gestão democrática do ensino público e garantia de padrão 

de qualidade, presentes na CF e que recebeu um incremento textual democrático do PT, o 

caminho deste capítulo apresentou bifurcações dos projetos de sociedade, nem sempre claros e 

fáceis de escolher, pois o sinuoso e efervescente campo de luta em torno da educação 

reconceptualiza conceitos, deturpa concepções e impõe agendas sociais sob a bandeira da 

democracia, mesmo que a partir dela não seja estabelecida sua essência, o bem-comum.  

Em muitos momentos, o caminho que se apresentou mais sedutor foi aquele iluminado 

pela suposta eficiência do mercado, que, com seu poder econômico e de comunicação, espraia 

suas concepções, fundindo a bifurcação de projetos de educação em disputa em uma direção 

única e sem retorno. Atualmente, é o que parece ocorrer com a concepção de educação reduzida 

aos interesses do capitalismo global. Educa-se para a vida, desde que o caminho para a vida 

seja a economia capitalista na sua última tiragem: o neoliberalismo. 

Todavia, há o outro lado da bifurcação, um caminho que talvez seja mais longo, menos 

iluminado com verdades irrefutáveis e certamente mais carregado de nuances; afinal, propõe 

rupturas epistemológicas (outras formas de conhecer o mundo além do cânone científico 

ocidental) e política (democratizar a própria democracia, resgatando seu caráter distributivo e 

inclusivo). Esse caminho pode ser credibilizado, tornar-se presente e suas experiências 

difundidas do local para o global para que se constituam caminhos alternativos, contra-

hegemônicos.  

É o que carrega em seu âmago os princípios democratização do acesso e permanência, 

qualidade social da educação e gestão democrática, assinalando aproximações com a 

concepção de democracia de alta intensidade e a justiça curricular nas suas três dimensões. Por 

fim, apesar de, ao longo do texto, ter-se apresentado dois projetos antagônicos de educação e a 

candente disputa entre eles, não se buscou reduzir a realidade em maniqueísmos que 

simplificam o mundo; ao contrário, as evidências empíricas que serão apresentadas na 

 
155  O IDEB, com sua decorrente responsabilização e fomento à competitividade, e o conceito de qualidade social, 

são perspectivas de qualidade antagônicas defendidas pelo mesmo governo, como apresentado no subcapítulo 

anterior. 
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sequência desta pesquisa revelarão as idiossincrasias e as lacunas que a literatura e os excertos 

de documentos aqui apresentados não obtiveram êxito. 

As diretrizes educacionais democratização do acesso e da permanência, qualidade 

social da educação e gestão democrática, estabelecidas pelo PT em âmbito nacional e que 

foram basilares nas proposições de políticas públicas educacionais em Várzea Paulista (2005-

2012), no âmbito da literatura, apresentam alternativas para aqueles que ousam se aventurar na 

busca de um caminho ainda pouco percorrido no Brasil: uma educação de qualidade que 

contribua para a transformação da sociedade.  

Dito isso, na sequência, serão apresentadas as três políticas públicas educacionais 

selecionadas que inauguraram no campo da pesquisa um novo caminho de gestão da educação.  
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6 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

PAULISTA (2005-2012) 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar, a partir de documentos oficiais e fontes 

secundárias, as três políticas públicas educacionais da experiência de gestão educacional que se 

busca credibilizar, a saber: o Programa de Formação “Construir o Aprender”; a construção 

coletiva do Referencial Curricular; e o Plano Municipal de Educação. Entretecidas, tais políticas 

permaneceram durante os oito anos da gestão e legaram ao município um documento intitulado 

Proposta Curricular de Várzea Paulista: em busca do inédito-viável; um Plano Municipal de 

Educação com vigência de dez anos (2014-2024); além das formações permanentes a 

educadores. 

 Há de observar-se, no entanto, que a apresentação das políticas educacionais que se fará 

não está descolada do seu processo de construção; assim, não se busca estritamente apresentar 

a estruturação da política educacional finalizada, mas, sim, entremeá-la às possíveis análises do 

pesquisador. O foco deste capítulo visa apresentar o processo de construção das políticas 

educacionais, o caminho percorrido até chegar-se a elas e, concomitantemente, destacar, no 

percurso, os principais elementos das políticas implementadas. O processo de construção e o 

produto são, portanto, dimensões das políticas analisadas que interessam ao pesquisador e serão 

apresentadas entrelaçadas ao longo deste texto.  

Antes disso, cabe, inicialmente, definir o que se entende por políticas públicas. Assim, 

alinha-se ao que propõe Souza (2002), ao considerar que, como campo do conhecimento, a 

política pública coloca o governo em ação, analisa essa ação e, quando necessário, estabelece 

mudanças nos rumos de tais propostas. Nesse processo, os governos traduzem seus propósitos 

políticos em programas, ações, intervenções, que poderão produzir os resultados e as mudanças 

desejadas na vida dos cidadãos.  

 Por essa perspectiva, a política pública não é determinada apenas por questões técnicas 

e racionais que visam resolver uma demanda da vida prática, mas, sim, estabelece um vínculo 

orgânico aos propósitos e aos interesses dos governos que as concebem e as colocam em 

movimento. Desse modo, governos de diferentes matizes ideológicas podem diagnosticar na 

administração pública problemas semelhantes, mas darem respostas distintas às demandas, ou 

mesmo arrogar-se por meio do direito político adquirido pela vitória eleitoral de estabelecer as 

soluções aos problemas observados sem diálogo com outros setores envolvidos, mormente a 

população e seus saberes.   
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 A política pública como uma ação intencional de governos com objetivos a serem 

alcançados não está circunscrita (mas depende deste) ao poder público (VIEIRA, 2007), 

podendo ser estendida, desde a sua concepção, a outros sujeitos que não fazem parte dos 

respectivos governos. Também não fica limitada a leis outorgadas pelo Poder Legislativo 

(SOUZA, 2002), podendo ser pensada e implementada mediante a participação popular, sem o 

crivo dos legisladores eleitos. Inequivocamente, pode-se dizer que as formas como as políticas 

públicas são concebidas e postas em ação dizem muito sobre a perspectiva de democracia que 

vigora nos governos, não obstante influências externas possam pressionar e entrar em conflito 

com tais perspectivas.   

 Concernente à educação escolar, as políticas públicas educacionais visam atender a uma 

demanda desse escopo específico, referindo-se a ações governamentais em educação 

implementadas em um determinado momento; atualmente, sob olhar atento da sociedade civil, 

acadêmicos, políticos, empresários, organismos multilaterais e tantos outros setores 

interessados. Devido à relevância social que a educação escolar adquiriu nas últimas décadas, 

as políticas públicas educacionais foram sublinhadas como “A” política capaz de resolver os 

problemas em várias esferas da vida social.    

 Deve-se observar, na análise de qualquer política educacional, que as políticas 

representam o espaço onde se manifesta a “politicidade inerente à educação”, na medida em 

que traduzem expectativas de ruptura ou de continuidade.  

Aqui, é oportuno sublinhar que no plano da política prática, as características 

de conservação ou mudança podem ou não se aplicar a perspectivas mais ou 

menos progressistas. Há políticas que se conservam sob a égide de diferentes 

ideologias. Observemos, como ilustração, a forma como muitas vezes os 

educadores se referem às ações dos governos nacionais, opondo a(s) 

política(s) de governos mais à direita ou à esquerda do espectro político 

ideológico. Se é verdade que algumas oposições podem ser feitas, nem só de 

diferenciação se alimentam as políticas, daí porque ao examiná-las, é 

necessário também observar os elementos de continuidade. (VIEIRA, 2007, 

p. 56-57). 

 Em Várzea Paulista (2005-2012), balizadas sob os princípios de democratização do 

acesso e da permanência, da qualidade social da educação e da gestão democrática, discutidos 

anteriormente, conceberam-se inúmeras políticas públicas educacionais. Algumas foram 

estabelecidas como programas e não passaram pelo crivo do Poder Legislativo, como o 

Programa de Formação “Construir o Aprender”; outras fizeram parte das análises e chancela 

desse Poder, como ocorrera com a promulgação do PME. Há, ainda, as políticas públicas em 

que houve a participação de agentes informais, desde a concepção até a implementação, como 
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fora com a construção coletiva do Referencial Curricular do município. Em todas elas, pode ter 

havido elementos de continuidade e de ruptura. 

 A democracia pode ter sido evocada em muitos momentos das várias políticas públicas 

implementadas no município de Várzea Paulista, mas sem substância participativa que 

dialogasse com as demandas de grupos sociais marginalizados, confirmando, assim, um 

elitismo democrático. Ou, ainda, não ter dado as devidas condições materiais e imateriais de 

participação, e, quando o fez, as decisões se deram no âmbito de questões secundárias. Pode ter 

havido uma certa desejabilidade democrática, desde que se mantivesse uma relação de poder 

desigual entre poder público e sociedade.  

 Na contracorrente, pode-se conjecturar, a partir das exposições feitas até aqui, que houve 

uma ruptura do elitismo democrático, a busca pela superação das desigualdades com fomento 

da igualdade de condições e um estreitamento das relações entre aqueles que detinham o poder 

político de decidir e tantos outros grupos sociais. Pode-se pensar que a gestão da educação foi 

o caminho para se ampliar os cânones democráticos e, nesse processo constituiu relações de 

autoridade partilhada que desejaram criar subjetividades democráticas. 

 Dessa forma, lançar-se-á mão de documentos oficiais produzidos pelo governo à época, 

além de fontes secundárias para apresentar o processo de construção das políticas públicas 

educacionais analisadas e seus elementos fundantes, delineando, a partir disso, o caminho para 

posterior análise e discussão, aportado nas entrevistas dos participantes da pesquisa.  

6.1 O programa de formação de educadores “Construir o Aprender” 

 Pode-se afirmar que há um consenso ético sobre a importância fundamental de ter-se 

uma formação consistente para o desenvolvimento com qualidade de qualquer trabalho, e, nessa 

esteira, que há um dissenso nas formas de se concebê-la, em especial quando se trata de 

formação para professores que têm a função de educar as novas gerações. 

 Em 2006, a SMECEL publicou e encaminhou, para todas as escolas, o documento 

intitulado Diretrizes gerais para o trabalho pedagógico, estabelecendo os três princípios gerais 

que direcionariam as políticas daquela administração, democratização do acesso e 

permanência, gestão democrática e qualidade social da educação, já devidamente referidos. 

Nessas Diretrizes, a SMECEL acenou para uma formação continuada de educadores como 

direito e condição necessária para uma educação de qualidade. 

Queremos garantir o nosso direito à formação, pois diante da velocidade com 

que novos conhecimentos e práticas sociais surgem no mundo sentimos novas 
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exigências em nossos trabalhos. Queremos que a Secretaria continue 

investindo em nossos processos de formação. Desejamos uma educação com 

qualidade em nosso município e a constante evolução profissional de todos 

nós. (VÁRZEA PAULISTA, 2006, n.p.). 

 Se, nas administrações anteriores, não havia nenhum programa sistematizado de 

formação continuada156, bem como a falta de condições para que esta ocorresse em horário de 

trabalho remunerado, a partir da administração “Construindo uma Vida Melhor”, iniciou-se um 

trabalho que buscava construir um programa de formação para educadores do município. Ainda 

em 2005, o primeiro passo para construir-se um programa de formação foram encontros 

formativos com o grupo gestor da Secretaria de Educação assessorado por uma professora 

doutora voluntária. Aportada em uma pedagogia freiriana, a formação tinha como horizonte a 

ressignificação dos saberes existentes na rede, a aproximação com as unidades escolares e a 

conversa democrática sobre as dificuldades presentes no cotidiano pedagógico.  

 A crise do paradigma científico dominante, a pressão da política econômica neoliberal 

nos Estados, os anseios de um governo de cunho popular que acabara de se instalar em um 

município de periferia foram elementos que, consubstanciados, geravam incertezas no governo 

que assumia e desejava criar um programa de formação para educadores. Como asseveram 

Azevedo e Dias (2009):  

Uma das poucas certezas que nos conduzia era a de que provocar movimento 

na rede era pré-requisito para qualquer ação de produção de conhecimento, a 

“mola propulsora” para novas relações de ensino-aprendizagem que 

quiséssemos implementar. Pensávamos (e continuamos a pensar!) a formação 

continuada como – além de fator imprescindível para a qualidade da educação, 

mas não sua única condição – como uma forma de despertar em professores/as 

da rede seu potencial criativo, que, revelado, poderia desencadear uma busca 

pela reinvenção de sua prática, mobilizando sua capacidade dialógica e seu 

senso crítico. (AZEVEDO; DIAS, 2009, p. 7). 

 Quais os conhecimentos que deveriam pautar o programa de formação? Dever-se-ia 

delegar a formação ao “sedutor” mercado educacional? Seria possível estabelecer um programa 

em consonância com a bandeira participacionista do governo? Um programa de formação que 

articule saberes para que educação? Para qual sociedade? Azevedo e Dias (2009) apontam as 

direções: 

[...] qual seria o papel de uma secretaria de educação de uma pequena cidade 

interiorana, sob uma administração de cunho popular, na proposição de uma 

novidade na área de formação continuada para educadores e educadoras?! Não 

poderíamos negar nossa responsabilidade como promotores de políticas 

 
156 Ocorria semestralmente palestras com renomados educadores. Além disso, com a promulgação dos PCNs houve 

cursos para estudo e análise do documento. 
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públicas, na qualidade de gestores da administração municipal, mas não era 

possível multiplicar modelos existentes, incentivadores de uma educação 

muito diferente daquela que almejamos: emancipatória, envolvente, crítica, 

ética, estética, alegre, viva, respeitadora das etapas de desenvolvimento de 

crianças e jovens, com a participação dos pais e da comunidade em seus 

processos etc. (AZEVEDO; DIAS, 2009, p. 9).  

 Após as formações com o grupo gestor e as incipientes discussões ocorridas com os 

professores em 2005, a SMECEL realizou, naquele mesmo ano, um diagnóstico inicial para 

avaliar a aprendizagem das crianças nos 2º e 4º anos do Ensino Fundamental para indicar focos 

para a formação para os professores, pautando-se nas elucubrações do texto Saber cuidar, de 

Leonardo Boff. Buscava-se um novo modelo de gestar-se a formação dos docentes que 

contemplasse as questões específicas do movimento atual da administração (SILVA; 

AZEVEDO; ORTIZ, 2013). 

 Em 2006, iniciou-se um movimento de formação da rede de ensino, com oficinas de arte 

e a permanência de formações ministradas por tutores/multiplicadores, aspecto reivindicado por 

educadores/as da rede. Também se estabeleceram parcerias com fundações privadas, a União 

dos Dirigentes Municipais e o MEC, em que foram oferecidas formações aos educadores em 

diversas áreas do conhecimento.   

 Os diversos interesses presentes nas proposições formativas desses grupos permitem 

afirmar que, naquele momento, não havia se consolidado um paradigma filosófico de formação 

que dialogasse e buscasse convergências entre as visões de educadores sobre educação e 

administração. Ademais, o início da gestão de um governo que estava conhecendo as realidades 

locais, a escassez de recursos financeiros e humanos e as demandas emergentes do cotidiano 

podem ter sido fatores que concorreram para que, nesse momento, fossem estabelecidas 

parcerias que não coadunavam aos interesses da administração. 

 Impulsionados pela discussão e pela criação do Estatuto do Magistério em 2007 (que 

garantira tempo de estudos e pesquisas em horário de trabalho para os docentes e implicava o 

poder público na consecução da formação continuada) e ensejados pela reorganização 

curricular nacional do Ensino Fundamental, que passaria a ser cursado em nove anos de 

escolarização157, foi  criado, em 2007, o Programa de Formação Permanente “Construir o 

Aprender”. De acordo com Silva, Azevedo e Ortiz (2013), outro fator foi fundamentalmente 

importante para ensejar a criação do Programa: 

 
157 O Ensino Fundamental de nove anos tornou-se obrigatório com a aprovação da Lei Federal N° 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006. Os sistemas de ensino tinham até 2010 para cumprirem essa determinação (BRASIL, 2006b). 



181 
 

 
 

O principal ganho do ano de 2007 foi a possibilidade de discutir, na equipe 

central e depois com a rede, o papel das formações no diálogo e na 

ressignificação das práticas existentes. Assim, as bases do Programa 

Construir o Aprender só se consolidaram efetivamente em 2007 [...]. (SILVA; 

AZEVEDO; ORTIZ, 2013, p. 17, grifo nosso). 

 Com a criação do Programa, estabeleceu-se uma parceria com a Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp/Campus Rio Claro) e com a participação de 

formadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)158; sem, no entanto, abrir mão 

de parcerias com órgãos das administrações estadual e federal, por meio de convênios com 

programas existentes e gratuitos de formação voltados a educadores ou gestores do Ensino 

Fundamental, alinhavados sob as diretrizes gerais que orientavam o trabalho da 

administração159. 

 Foram inicialmente realizadas formações que atendessem às demandas práticas dos 

professores, sobretudo em alfabetização, ainda que já houvesse um anseio do grupo gestor para 

discutir questões teórico-filosóficas da educação que ressignificasse as práticas docentes. 

Para essa nova realidade, que passou a ser construída pela administração atual, 

na educação era preciso começar a discutir, de forma coletiva, as questões 

pedagógicas fundamentais: a relação ensino-aprendizagem e os assuntos que 

constituem à base filosófica e educacional necessária para um refazer da 

escola e da própria educação, diante da quebra dos paradigmas educacionais 

da modernidade. A coordenação das formações da Secretaria entendia que era 

preciso empreender um movimento de busca conjunta de novos rumos, em 

que a prática do educador pudesse ser ressignificada e contribuísse para o 

estabelecimento de novas relações entre a Secretaria, os gestores, educadores 

e a comunidade (AZEVEDO; DIAS, 2009, p. 9). 

 O Programa sustentou-se em cinco pressupostos: reconhecimento do professor como 

produtor de saberes no seu cotidiano escolar, articulando novos saberes àqueles já consolidados; 

a convalidação dos saberes construídos pelos educadores no cotidiano do seu trabalho 

educacional, por meio da certificação de uma universidade pública, fortalecendo o sentido 

político da formação; o terceiro pressuposto relaciona-se ao desafio de pensar o trabalho de 

educar e ensinar situado na fronteira entre os processos de subjetivação e os processos 

educacionais, deflagrando, na fronteira, a dimensão política; a responsabilidade dos educadores 

em desencadear movimentos de experimentação, conferindo com eles como construíram os 

conhecimentos que os direcionam, para que possam, assim, propor mudanças; a consideração 

 
158 Não obstante, outros formadores de outras universidades foram contratados. Ademais, professores da própria 

rede atuaram como formadores. 
159 Com a criação da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), criada em 2008 e vinculada à 

Secretaria Municipal de Gestão, o Programa passa a trabalhar em conjunto à Escola em muitas ações de formação 

para profissionais e trabalhadores da educação. 
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dos modos como as equipes educacionais se constituem em cada espaço educativo, como se 

relacionam uns com os outros no manejo do educar (AZEVEDO; DIAS, 2009). 

 Outro aspecto conceitual, notadamente inédito até aquele momento, era a concepção de 

uma formação horizontalizada (AZEVEDO, 2011; AZEVEDO; DIAS, 2009), compreendida 

como aquela que oferece formação em serviço para todos os professores, com características 

teórico-filosóficas, em vez de estritamente metodológica, como ocorria anteriormente. A 

respeito disso, Silva, Azevedo e Ortiz (2013) consideram: 

A formação teórico-filosófica proposta pela equipe pedagógica foi avaliada 

como fundamental para dar sentido às ações metodológicas: era preciso 

clarificar o projeto de educação que se fazia necessário para depois escolher 

os instrumentos para colocá-lo em prática. Essa conclusão representou quase 

uma “revolução” na conceituação das formações e se refletiu na organização 

do projeto para 2009, todo centrado na busca da identidade da rede, com 

respeito às diferenças, portanto, novamente uma proposta de formações cujo 

foco era teórico-filosófico e não metodológico (SILVA; AZEVEDO; ORTIZ, 

2013, p. 19).   

 Se, em um primeiro momento, o Programa priorizou a reflexão filosófica sobre questões 

sociais e específicas do magistério, convidando palestrantes renomados160 para problematizar a 

realidade educacional, já, no segundo ano, com o desafio de implementar o ensino de nove 

anos, bem como o anseio de construir de um Referencial Curricular para o município (iniciado 

em 2007), propiciaram-se formações específicas para as diversas áreas do conhecimento em 

articulação aos saberes e aos fazeres dos docentes. De acordo com Azevedo (2011), nesse 

momento, muitos docentes já haviam adquirido bagagem teórica para olhar para a sua própria 

prática e desembutir as teorias e as visões de mundo que a sustentavam. Constituíram-se 

professores autônomos que criavam e reinventavam novas formas de implementar os processos 

de ensino e de aprendizagem. 

 Assim, além das formações específicas teórico-metodológicas para os professores 

polivalentes, iniciou-se um processo formativo com professores de Educação Física, Arte, 

Inglês, Espanhol, Informática e Filosofia, a fim de discutir as especificidades de cada objeto de 

conhecimento e as metodologias para o trabalho com alunos dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Cursos transversais foram oferecidos para todos os educadores, como, por 

exemplo, a formação sobre Ética, infância e compromisso docente, e outro sobre Cultura Afro-

brasileira. 

 
160 Em 2011, foi lançado o livro Educação e diálogo – Encontros com educadores em Várzea Paulista, reunindo as 

considerações dos palestrantes presentes no município. 
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 Além dos docentes, servidores públicos alocados nas escolas puderam fazer a adesão ao 

curso “A construção da nossa identidade com o respeito às diferenças”. Ademais, o excerto a 

seguir aponta a preocupação dos ideólogos do Programa com a formação de outros segmentos 

que compunham a comunidade escolar:  

Com a perspectiva de entrosamento entre as várias instâncias da escola, nesse 

momento houve a preocupação em trabalhar-se com as equipes da escola – 

funcionários em geral, considerando-os como parte fundamental do processo, 

assim como pais e mães nos conselhos de escola, auxiliares de 

desenvolvimento infantil nas creches, aliás, estes últimos de extrema 

relevância para garantir o bom ajustamento e desenvolvimento futuro das 

crianças, para os quais foram organizados cursos por adesão aos sábados, 

quinzenalmente. Não podemos esquecer das capacitações organizadas para 

educadores de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Programa Brasil 

Alfabetizado que têm núcleos no município. (AZEVEDO; DIAS, 2009, p. 11). 

 No decorrer do Programa, o processo avaliativo entre administração e educadores foi 

constante e, assim, ajustes foram realizados com o intuito de melhorar a qualidade do trabalho. 

Dessa maneira, a partir de 2011, as formações para os professores polivalentes de Educação 

Infantil penderam para aspectos mais práticos do cotidiano pedagógico. Já, em relação aos 

professores de Línguas estrangeiras e Informática, o processo foi inverso e acentuou-se uma 

formação que refletisse sobre os aspectos teóricos e filosóficos da educação. Em Filosofia, as 

dificuldades centraram-se em alinhar as grandes questões filosóficas à metodologia de trabalho 

para crianças das séries iniciais. Todas essas formações e tantas outras culminaram na 

construção do Referencial Curricular do município, findado em 2012.    

 Outra iniciativa do Programa foi criar um espaço de mostra e troca de saberes entre os 

educadores da rede. Intitulada como “Jornada da Educação”, o encontro de educadores ocorria 

uma vez por ano, congregando todos os educadores da rede que expunham seus projetos 

pedagógicos, teciam ideias e problematizavam a realidade vivida sob muitos olhares. O evento 

teve sua primeira edição em 2007, permanecendo até o ano 2012.   

É notório o fato de esses projetos terem nascido nas unidades escolares da 

região mais empobrecida do município, o que evidencia o esforço de gestores 

e educadores para encontrar soluções pedagógicas viáveis de 

acompanhamento individualizado dessas crianças, indo na contramão de 

projetos de aceleração de aprendizagem que se tornaram comuns em algumas 

redes estaduais a partir da década de 1990. (AZEVEDO; DIAS, 2009, p. 11). 

 

 A reflexão sobre a educação que se vislumbrava construir no município, as dificuldades 

imanentes à mudança e as possibilidades de outra educação possível foram sistematizadas e 
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registradas em um periódico criado pela SMECEL em parceria com a Unesp/Rio Claro, 

intitulado “Cadernos Construir o Aprender”.  

 Como parte dos pressupostos do Programa, o periódico contou com inúmeros artigos de 

autoria de formadores externos e educadores da rede, articulando saberes que foram distribuídos 

em cinco volumes publicados a partir de 2009161. Os volumes 1 e 2 versaram sobre as formações 

de educadores e educadoras da Rede Municipal de Várzea Paulista em 2007 e 2008. Já os 

volumes 3, 4 e 5, compilados e publicados em 2011, apresentaram um diagnóstico detalhado 

sobre a educação no município, buscando fornecer subsídios técnicos para os educadores 

debaterem o Plano Municipal de Educação.  

 Desde o início formal do Programa até o seu encerramento em 2012, mais de uma 

dezena de educadores renomados proferiram palestras no município; outros tantos especialistas 

foram contratados com a incumbência de fomentar o debate e articular os saberes da Rede 

Municipal aos conhecimentos científicos em um intenso movimento de teoria-prática. Parcerias 

foram firmadas, com destaque para aquela estabelecida entre SMECEL e a Unesp (Campus Rio 

Claro), que emitiram, ao longo do convênio, mais de 3.500 certificados de cursos de extensão 

e aperfeiçoamento (RANIERO, 2013). Os saberes e o potencial criativo e inventivo dos 

educadores foram impulsionados pelas Jornadas de Educação e, também, o cerne das produções 

científicas no periódico “Cadernos Construir o Aprender” propiciou aos educadores uma 

formação científica capaz de olhar para a sua prática, compreender as possíveis contradições e 

quiçá ressignificá-la à luz de um projeto de educação em diálogo com as diretrizes gerais 

estabelecidas pela administração. O programa de formação permanente “Construir o Aprender” 

foi um passo importante para constituir condições efetivas para educadores debaterem e 

construírem o Referencial Curricular do município. É o que se apresentará em seguida.  

6.2 A construção coletiva do Referencial Curricular do município 

 Em tempos que muitos países se voltam à realização de reformas curriculares alinhando 

o seu projeto educacional às exigências do capitalismo globalizado e das novas tecnologias da 

informação e comunicação, consubstanciado ao recrudescimento da narrativa que avilta a 

gestão pública do Estado e eleva à condição de excelência os modelos de gestão baseados na 

iniciativa privada, construir um currículo a partir dos sujeitos que dele fazem parte e não 

comprar um documento embalado e pronto para ser usado, produzido análogo a uma rede de 

 
161 O periódico tinha tiragem de 1.000 exemplares, distribuídos para os educadores da rede. 



185 
 

 
 

fast food, constitui um campo de disputas que refletem o espectro político de cada lado do 

embate.  

 Com um Sistema Municipal de Educação (SME) criado em 2000 - Lei Municipal n° 

1.588, de 1º de março (VÁRZEA PAULISTA, 2000) e uma demanda por acesso à educação 

que se impunha abruptamente diante da descentralização do ensino no Estado de São Paulo, a 

Rede Municipal de Educação Várzea Paulista não tinha, até 2012, formalmente, um currículo 

escolar da cidade. Os docentes orientavam-se, em todas as etapas da Educação Básica, por 

diretrizes estaduais e federais, como os PCN, além de livros didáticos e paradidáticos 

encaminhados pelo MEC e pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que não 

continham as especificidades locais.  

 De tal forma, havia, pelo menos desde a criação do SME e a subsequente ampliação da 

Rede Municipal, iniciativas de educadores em construir uma proposta curricular que refletisse 

a identidade do município e de seus professores. Ainda que repleto de contradições teóricas e 

distante da realidade, ensaiou-se, naquele momento, a construção de uma proposta curricular, 

que restringia o currículo a um rol de conteúdos distribuídos por bimestre ao longo do ano 

letivo. Não era para menos; afinal, os docentes careciam de condições para capacitação e o 

aperfeiçoamento profissional garantidas pelo poder público. Faltavam-lhes espaços coletivos 

que propiciassem a discussão e a convergência de propostas para a educação vislumbrada.  

 Em 2007, com a criação do Estatuto do Magistério e da previsão estatutária de horários 

de estudo e pesquisa remunerados, enredada a necessidade legal de reorganizar o Ensino 

Fundamental para nove anos, e, ainda, subsidiadas pelo ainda incipiente movimento de 

formação continuada que ocorria desde 2005, iniciaram-se as primeiras discussões sobre um 

Referencial Curricular que coadunasse com os anseios educacionais de todos os sujeitos do 

processo.  

 Diante da consolidação do Programa de formação “Construir o Aprender” em 2007, o 

grupo gestor da SMECEL deu o impulso necessário à construção do Referencial Curricular. 

Observe as justificativas e a perspectiva do modus operandi de construção do documento, que 

constam no terceiro volume do periódico “Cadernos Construir o Aprender” de 2011: 

Isso se deu (início da construção do documento) pela presença de contradições 

teóricas no documento existente referente à proposta de política educacional 

que não tinha especificidade local. Era estruturada nos documentos de 

referência nacional (PCNs). Havia o interesse e a necessidade da elaboração 

de um referencial com base nas necessidades dos indivíduos do município e 

pautado pela construção coletiva, opção de política educacional de governo 

que vislumbra na formação de coletivos o fortalecimento da gestão 

democrática, princípio norteador das ações da SMECEL. As contradições 
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existentes no referencial anterior apareceram com ênfase, em função da 

implementação do EF de nove anos, mobilizando os debates. (AZEVEDO, 

2011, p. 56). 

 As primeiras discussões promovidas pela SMECEL ocorreram com gestores das 

unidades escolares, a fim de compreender como vinha se constituindo a identidade do SME 

desde sua criação. Nesse ínterim, emergiram preocupações e expectativas em relação ao 

ingresso das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, que fomentaram o debate curricular 

inicial, em 2007. Participaram dessa primeira etapa gestores e um grupo de professores e 

educadores voluntários, que reivindicaram que a discussão envolvesse todas as etapas do 

sistema educacional e não apenas professores do Ensino Fundamental e seus respectivos 

gestores. 

 Assim, visou-se, inicialmente, construir objetivos gerais para o SME, com foco 

prioritário para as crianças de 6 anos que passariam a frequentar obrigatoriamente o Ensino 

Fundamental, demanda que fora levantada anteriormente. Para tanto, duas referências 

balizaram a discussão dos objetivos: 1) a criança é sujeito do processo educativo; 2) a criança 

é resultado do processo histórico e produtora da história. Tal balizamento desdobrou-se em 

eixos para o desenvolvimento do trabalho educativo no município, a saber: a construção do 

“eu” da criança na sua relação com o “outro”; a ênfase no brincar como movimento constitutivo 

da criança, método de conhecimento e garantia do direito à infância; reconhecimento e respeito 

às diferenças como forma de construção da identidade dos sujeitos, intolerância ao preconceito 

e/ou discriminação; garantia à inclusão social no seu sentido mais amplo, conforme a Proposta 

Curricular de Várzea Paulista (VÁRZEA PAULISTA, 2012). 

 A partir das referências e dos eixos do trabalho, foram definidos objetivos gerais do 

SME, alicerçados sob duas concepções interdependentes: identidade e autonomia. O Quadro 2 

traz, na íntegra, como constam os objetivos no Referencial Curricular do município. 

Quadro 2 - Concepções dos sujeitos para a construção curricular 

IDENTIDADE AUTONOMIA 

Conhecer a si mesmo, o que quer para si e em que 

meio quer viver. Conhecer a comunidade e a 

família. Reconhecer-se e apropriar-se das 

semelhanças e diferenças. Perceber que as culturas 

são diferentes entre si e que devem ser respeitadas 

e não colocadas de forma hierarquizada. 

Estimular atitudes e ações com coerência e 

consciência. Proporcionar condições para que os 

alunos tenham o domínio dos diferentes tipos de 

comunicação. Conscientizar-se que a ação é 

reflexiva e que tem o outro como referência. 

Conhecer e seguir as regras de acordo com o local e 

as pessoas que fazem parte do convívio. 

Domínio das diferentes linguagens busca pelo 

conhecimento e do raciocínio lógico  

Promover a transformação dos sujeitos do processo 

educativo através da abordagem das diferentes 

áreas do conhecimento. Organizar e exercitar o 

pensamento, estabelecendo relações com o 

Cooperação, Solidariedade e Convívio Social 

Compartilhar experiências. Tornar-se agente na 

criação de um ambiente acolhedor. Perceber a 

necessidade do outro e colocar-se à disposição para 

ajudar. Saber respeitar as diferenças e a 

individualidade. Ampliar as possibilidades de 
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conhecimento e direcionar a ação no sentido de 

solucionar questões, para tornar a vida melhor. 

Despertar a atenção e a curiosidade na direção de 

novos conhecimentos. Problematizar fatos. 

comunicação. Fortalecer vínculos entre a escola, a 

família e a comunidade. 

Criticidade  

Posicionar-se e expressar-se claramente através de 

argumentos, aprender a ser e aprender a fazer. 

“Vontade de crescer”, Esperançar. Estimular o 

indivíduo na vontade de crescer e na capacidade de 

sonhar 

Responsabilidade e Compromisso  

Incentivar a participação na conservação e melhoria 

cultural, social, ecológica. Estimular os sujeitos a 

cumprir com seus deveres por iniciativa própria. 

Conscientizar-se das consequências de suas 

próprias ações. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da Proposta Curricular do município de Várzea Paulista (2012). 

  

 Observa-se que esses eixos e objetivos fizeram parte de toda a estrutura da organização 

curricular da Educação Infantil e dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. Nos demais 

anos da escolarização (3º, 4º e 5º), tais referências não foram sublinhadas, indicando a 

preocupação com a transição dos alunos da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, que 

passariam a ingressar nessa etapa da educação aos seis anos de idade. 

 Em 2008, já com o Programa de Formação bastante solidificado e com um número 

considerável de professores que apresentava autonomia para identificar quais os referenciais 

teóricos que sustentavam suas práticas (AZEVEDO, 2011), ocorreram ainda estudos sobre as 

características e as necessidades das crianças em cada faixa etária, do respeito à infância, e 

estudos sobre a reorganização das unidades para atender às crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental. Formações substancialmente freirianas foram a tônica do processo.   

 Esses estudos, que precederam os debates e a escrita propriamente dita do documento, 

envolveram gestores, educadores e professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental162 

e os docentes de componentes curriculares específicos, denominação dada às disciplinas de 

Língua inglesa e espanhola, Educação Física, Arte, Filosofia e Informática. A exceção da 

disciplina de Educação Física, as demais foram inseridas no campo de disciplinas do currículo 

do Ensino Fundamental do município em 2006, e, portanto, não tinham o lastro de saberes e 

práticas no município de outras áreas do conhecimento.  

 Para a Filosofia, o nó górdio entre os professores era ministrar aulas para crianças 

pequenas, tendo em vista o ineditismo na região de ter a disciplina como parte do Referencial 

Curricular nas séries iniciais. Em Educação Física, era compreender e aceitá-la situada na área 

de Linguagens. Já, em Informática, pairava uma certa dúvida se a disciplina faria parte do 

currículo formal ou seria uma ferramenta de apoio aos outros componentes curriculares. 

 Nesse processo, houve muitos debates sobre quais os conhecimentos que deveriam fazer 

parte do currículo do município. Como deveriam ser ordenados e ensinados? Qual a concepção 

 
162 Apenas em 2009 que a EJA passa a fazer parte do SME. 
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de avaliação que seria adotada e com quais instrumentos? O que esperar que os alunos 

aprendam durante as etapas da educação? Educa-se para que, para quem? Foram questões 

efervescentes que tinham como fundo a concepção de sociedade que cada docente carregava 

consigo. 

 Desse trabalho de discussão e construção, foram surgindo respostas às questões e um 

consenso possível para que se fosse registrado em documento e que mais a frente se tornasse 

uma referência curricular que orientasse todos os professores. Ressalta-se que as discussões 

ocorriam nas escolas em horários de trabalho pedagógico coletivo, em formações promovidas 

pela Secretaria e por meio de representantes do magistério indicados pelos pares que se reuniam 

periodicamente para sistematizar e registrar as sugestões que emergiam nas escolas.  

 O brincar foi instituído como um direito a ser garantido no currículo da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental. Estabeleceu-se a avaliação da aprendizagem como um 

processo contínuo, com atitudes permanentes de observação e registro, referenciando-se na 

análise qualitativa em detrimento aos aspectos quantitativos. O portfólio passou a ser o principal 

instrumento de avaliação, de acordo com a Proposta Curricular de Várzea Paulista (VÁRZEA 

PAULISTA, 2012). As menções passaram de letras (A até E) a conceitos indicados como 

“avanço mínimo, avanço parcial e avanço satisfatório”, e as reprovações começaram a ser 

repensadas. Os componentes curriculares do Ensino Fundamental ministrados por professores 

polivalentes foram reorganizados em quatro eixos – Linguagens, Linguagem Lógico-

Matemática, Ciências Naturais e Ciências Sociais –, em busca de romper com a fragmentação 

curricular que existia, repensar os conteúdos163 e ordená-los em semestres. Já os professores 

dos componentes curriculares específicos foram lapidando seus objetos de conhecimento e 

integrando-os às propostas pedagógicas das escolas (VÁRZEA PAULISTA, 2011c). Havia os 

primeiros traços de um Referencial Curricular para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

 Findada essa primeira etapa, a partir do 2° semestre de 2009, o sentido da construção 

curricular enfatizou o estudo específico de cada área do conhecimento e das metodologias 

utilizadas nas etapas de ensino, além de identificar aspectos que não estavam no documento 

inicial e que precisavam de um mais esclarecimento a fim de evitar ambiguidades. Dessa 

maneira, as formações e os debates ocorreram preponderantemente com professores de uma 

mesma área.    

Depois do processo participativo de construção curricular iniciado em 2007, 

oferecemos quatro encontros de formação aos professores de ensino 

fundamental (em 2010). Eles foram divididos para participar dos estudos e 

 
163 Termo utilizado assim como consta no Referencial Curricular. 
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reflexões dentro dos quatro eixos do currículo (Linguagens, Linguagem 

Lógico-Matemática, Ciências Sociais e Ciências Naturais), de modo que havia 

representantes de professores dentro dos quatro eixos curriculares. O mote 

deste trabalho era de justamente olharmos para o currículo e podermos 

perceber ausências, incongruências, fragilidades, contradições, etc. ou 

reafirmarmos com o exercício de vivê-lo nas práticas pedagógicas em sala de 

aula, sua efetiva aplicabilidade. Os representantes de diferentes grupos das 

unidades deveriam posteriormente dar continuidade para estas discussões nos 

momentos de HTPC [horário de trabalho pedagógico coletivo] com a 

mediação das coordenadoras pedagógicas. (BÉRGAMO, 2012, p. 47). 

 Em 2010, os professores de Educação Infantil tiveram a oportunidade de ampliar a carga 

horária de trabalho para estudos, pesquisas e formação em serviço, o que possibilitou um amplo 

movimento de análise e revisão coletiva da primeira versão do documento produzido por 

representantes164 desse segmento educacional. 

  Dessa forma, em consonância às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI) os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), 

além das referências constituídas na identidade do SME, finalizou-se, em 2011 a versão final 

do Referencial Curricular que balizaria, a partir daquele momento, as práticas pedagógicas dos 

professores desse segmento.  

 Em suma, o documento final foi fundado em quatro eixos: afetividade, brincar, 

experienciação e expressividade. A partir disso, organizou-se o referencial por faixa etária, 

linguagens, conteúdos, objetivos, ações educativas e estratégias. Estabeleceram-se, ainda, no 

documento, orientações para a organização do planejamento, desde os princípios que devem 

reger os projetos didáticos e as sequências de atividades até orientações sobre atividades 

externas à sala de aula, como parque infantil e refeitório. 

 No Ensino Fundamental, a versão final do documento, publicada em 2012, apresenta 

uma lista de conteúdos e de sugestões de recursos e estratégias dividias do 1o ao 5o ano.  A 

exemplo do que ocorrera na Educação Infantil, o Referencial Curricular do Ensino Fundamental 

apresenta sucintamente conceitos de formas de organização didática e, também, sobre avaliação 

da aprendizagem. 

 Após os embates e as discussões que perduraram até meados de 2012, os professores 

dos componentes curriculares específicos em conjunto com a SMECEL findaram a versão final 

do documento naquele mesmo ano. 

 
164 Antes de 2010, os professores de Educação Infantil não tinham garantido, em sua jornada de trabalho, horários 

de estudo. Dessa forma, a primeira versão do Referencial Curricular foi produzida por um grupo restrito de 

professores representantes em 2008 e 2009. 
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 Tanto os professores de Língua inglesa como espanhola enfatizaram na introdução que 

o currículo de Línguas não teria como foco central o desenvolvimento da competência 

linguística, mas, sim, os aspectos culturais de outras nações que ampliassem o repertório 

cultural dos alunos e o reconhecimento das diferenças. O documento apresenta uma lista de 

conteúdos divididos por bimestre, e uma breve consideração sobre o processo avaliativo.  

 Em Filosofia, o documento traz, na introdução, os prolegômenos do pensar filosófico 

sob bases argumentativas coerentes e éticas, definindo-o como objetivo central da disciplina.  

A organização didática divide-se em áreas da Filosofia, temáticas, palavras-chave e 

competências/habilidades. 

  O Referencial Curricular de Educação Física faz um decurso histórico da área, seus 

pressupostos e as referências teóricas que pautaram as discussões e que alicerçam o documento, 

entretecendo-os aos objetivos gerais da área e aos princípios para a organização didática do 

componente curricular, a saber: o mapeamento dos saberes sobre a cultura corporal, a ampliação 

e o aprofundamento desse conhecimento e a sua ressignificação. Ademais, apresenta 

considerações sobre os seguintes eixos temáticos: brincadeiras, jogos, esportes, lutas, ginásticas 

e danças.  

 O documento produzido pelos professores de Arte não apresenta uma introdução ao 

texto, mas, sim, uma tabela contendo os objetivos gerais e específicos; as características gerais 

dos alunos; as competências e o foco do desenvolvimento; divididos por bimestre ao longo de 

cada ano de escolaridade. Observa-se, ainda, que o Referencial Curricular da área considera as 

dimensões atitudinais, procedimentais e conceituais dos conteúdos, que são apresentados na 

tabela.  

 Já o Referencial Curricular da área de Informática historiciza, no módulo introdutório 

do texto, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, sua relevância social, os 

marcos regulatórios e a importância da educação na inserção crítica do aluno nesse universo 

digital, mediado pela intervenção docente. O documento coloca a área como uma disciplina do 

currículo, com objeto de conhecimento próprio e conteúdos específicos para cada ano de 

escolarização. No entanto, cabe ressaltar que uma nota de rodapé do documento aponta que, no 

meio do processo de construção, foram tecidas novas referências sobre o papel da Informática 

nas escolas, ficando acordado que a área deveria ser uma ferramenta de apoio pedagógico e não 

mais uma disciplina com um corpo próprio de conhecimentos. 
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  Incorporada ao SME em 2009, os professores da modalidade EJA I165 iniciaram as 

discussões e as formações a partir daquele ano. O objetivo era construir um currículo que 

explicitasse o permanente movimento de construção, voltado às expectativas e à realidade dos 

alunos (AZEVEDO, 2011).  

 Dessa maneira, o Referencial Curricular da EJA apresenta os marcos legais que 

subsidiaram a construção curricular, bem como uma concepção de educação que valoriza os 

saberes dos educandos diante da realidade concreta em que estão inseridos, buscando, por meio 

de uma prática dialógica, sistematizar e ampliar o conhecimento. Concepções da EJA, 

avaliação, metodologia e os sujeitos da EJA também fazem parte do texto. Além disso, o 

documento apresenta em tabela os objetivos, os conteúdos, as estratégias, as avaliações e as 

expectativas de aprendizagem de cada área do conhecimento para a EJA. 

  Sublinha-se que, depois de compilados, os documentos produzidos pelos professores e 

pela SMECEL, nas diversas áreas do conhecimento, foram revisados e avalizados por uma 

especialista em currículo166. Após esse processo e com o título Proposta Curricular de Várzea 

Paulista - em busca do inédito-viável, o documento foi distribuído para todas as escolas em 

versão impressa em 30 de novembro de 2012, referendado, nessa mesma data, sob o Decreto 

Municipal No 4.313 (VÁRZEA PAULISTA, 2012), que destacou a importância dos debates e 

elevou a política educacional como prioridade do governo.  

 Mais adiante, discutir-se-á a intensidade das ações democráticas promovidas pela 

SMECEL e a participação dos envolvidos; não obstante, é inegável que professores e 

professoras construíram coletivamente suas propostas pedagógicas. Essa experiência de 

construção coletiva também poderá ser observada na constituição do PME. 

6.3 O Plano Municipal de Educação  

 Onde estamos? O que queremos? O que fazer? São perguntas fundamentais na 

elaboração de um Plano Municipal de Educação (BORDIGNON, 2009). A primeira das três 

questões pode ser pensada (no âmbito educacional) a partir de um minucioso diagnóstico com 

dados quantitativos e complementada mediante a análise qualitativa desses dados, que exige 

dos sujeitos envolvidos no processo uma rigorosa reflexão sobre a realidade inserida e as 

 
165 Na Proposta Curricular de Várzea Paulista, não há referência ao currículo da EJA II. Contudo, nos volumes 3, 

4 e 5 do periódico Construir o Aprender, de 2011, observa-se que a estrutura administrativa da modalidade fora 

organizada em 2010, e as discussões no âmbito do currículo avançaram pouco desde então. 
166 A Profa. Dra. Ana Maria Saul foi a especialista contratada para realizar a consultoria técnica e avaliação do 

documento produzido. Suas considerações podem ser observadas no capítulo “Caríssimos trabalhadores da 

educação de Várzea Paulista”, que constam no Referencial Curricular. 
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possibilidades de mudança. Isso enseja a resposta para a segunda questão, que se insere no 

campo das perspectivas, dos sonhos possíveis, da educação vislumbrada. Ainda assim, tais 

direcionamentos não se materializam se não propuserem caminhos para o horizonte desejado, 

o que e como fazer.  Em suma, quando se trata de um Plano Municipal de Educação (PME), a 

primeira questão incide no diagnóstico e na análise da realidade. A segunda, nos objetivos e 

nas metas a serem traçadas e que visam transformar a situação diagnosticada.  Já a terceira, nas 

ações para a consecução dos objetivos estabelecidos.  

 Tais questões necessariamente são precedidas por outras duas: Por que fazer um Plano? 

E quais os princípios que alicerçam a sua concepção? A necessidade de se ter um Plano de 

Educação no Brasil não é nova, remete-se aos Pioneiros da Escola Nova, atravessa todo o século 

XX com intensas disputas e, apenas no início deste século, em 2001, foi aprovado o primeiro 

Plano Nacional de Educação (2001-2011) - Lei N° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 

estabelecendo como uma de suas estratégias (para a realização de seus objetivos nacionais), que 

estados e municípios deveriam elaborar seus próprios Planos. 

 Para além da obrigação legal, a constituição de um plano de Estado justifica-se a partir 

da reflexão da realidade que se busca transformar, lançando mão de objetivos claros, metas 

verificáveis e ações exequíveis. Estabelece-se, assim, um planejamento educacional sustentado 

em uma visão de totalidade e sistêmica, distanciando-se de uma perspectiva fragmentada e 

parcial da realidade (BORDIGNON, 2009).   

 O PME deve ser a realização do projeto local de educação, em que se estabelecem as 

diretrizes, os objetivos e evitam-se improvisações, tendo como foco a cidadania e a sociedade 

preconizada nas bases e nas diretrizes do SME.  A escola e o educando são eixos centrais da 

efetivação do Plano (BORDIGNON, 2009). 

 Em Várzea Paulista, o SME, criado em 2000, já trazia como um de seus objetivos a 

criação de um PME, e, na esteira do impulso dado pelo PNE (2001), foi criado em 2004, no 

município, um pré-plano. De acordo com Pereira, Azevedo e Bianchini (2013), esse documento 

inicial apresentou as seguintes características na sua construção: 

Ao revisitarmos a memória da educação no município, encontramos um pré-

plano que foi elaborado em 2004 dessa forma, sem a participação de amplos 

setores da sociedade. Este documento não chegou a ser transformado em lei. 

Relatos orais de educadores da rede municipal mencionam o fato de que a 

prática de realização de conferências municipais tampouco era usual em outras 

administrações (mesmo previstas em legislação) e que, para a realização do 

pré-plano há oito anos, técnicos responsáveis pela redação daquele documento 

obtiveram informações das UEs por amostragem. A participação da 

comunidade na feitura da proposta se resumiu a respostas de questionários 
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muito simples, dirigidos a alguns professores e gestores, sem consulta ampla 

às redes de ensino, aos conselhos e secretarias de políticas públicas, entidades 

representativas de grupos e setores, representantes dos poderes legislativo e 

judiciário, compromisso esse geralmente assumido por administrações que se 

consideram de cariz democrático. (PEREIRA; AZEVEDO; BIANCHINI, 

2013, p. 139-140). 

 Os acenos de participação e não uma participação efetiva e direta de todos os sujeitos 

envolvidos com a educação denotam os princípios que sustentaram a construção do documento 

inicial, denominado “pré-plano”. Decerto, ainda assim, alguns dirão que foi um processo de 

elaboração democrático; afinal, ouviram-se alguns sujeitos e foi encarregado aos técnicos 

conceber o documento. Já outros podem considerar que a proposta não passou de uma 

democracia de baixa intensidade, conceito já abordado anteriormente. Portanto, incrustados aos 

princípios que alicerçam o processo de elaboração e estrutura de construção de um PME, estão 

os dos governos que os propõem.  

 Em 2009, já sob a administração “Construindo uma vida melhor” e em curso o processo 

de discussão nacional do novo PNE, proposto pela Conferência Nacional de Educação (Conae), 

Várzea Paulista, em conjunto a Campo Limpo Paulista e a Jarinu (municípios vizinhos), 

organizou a primeira Conferência Conjunta de Educação. Essa etapa contou com a participação 

de aproximadamente 500 pessoas que identificaram e refletiram sobre as fragilidades, os 

avanços e os pontos positivos da educação na região (RANIERO, 2013). Iniciaram-se as 

primeiras reflexões sistematizadas no município para a construção de um PME. 

  De acordo com Pereira, Azevedo e Bianchini (2013), as decisões aprovadas pela 

assembleia dessa etapa apontavam para várias direções na área da Educação Básica e foram 

sintetizadas em um documento final que ainda não se constituía como conjunto de diretrizes, 

objetivos e metas com ações a serem alcançadas, ainda distantes da estrutura exigida para um 

PME. Assim, o passo seguinte dado por Várzea Paulista foi desvelar “onde estamos?” e, dessa 

maneira, estabelecer o que se pretendia para a educação do município. 

 A Secretaria de Educação criou, então, um grupo de trabalho (GT) responsável por 

coordenar as ações da construção do PME, e, dessa maneira, por meio do Programa de 

Formação “Construir o Aprender”, o GT incumbiu-se de contratar um profissional especialista 

em planejamento estratégico com o intuito de constituir um amplo diagnóstico da realidade 

educacional da cidade que oferecesse informações que auxiliassem no debate para a elaboração 

do Plano.  

 O documento diagnóstico elaborado foi dividido em duas partes. A primeira com 

informações do município, na perspectiva de que tanto a educação sofre os efeitos da ação da 
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comunidade na qual está inserida, como também é afetada pelas ações educativas que nela 

ocorrem. Já a segunda é composta por informações educacionais quantitativas e qualitativas. 

Ambas deveriam ser utilizadas tanto na fase de diagnóstico participativo como na etapa de 

fixação de metas do PME, na sua implementação e no seu acompanhamento (BIANCHINI, 

2011). 

 A exigência da participação efetiva de vários segmentos envolvidos e impactados pelas 

políticas públicas, bem como a organização de metas passíveis de verificação, foram pilares 

que em conjunto à metodologia de Planejamento Estratégico, criada pelo economista chileno 

Carlos Matus, vigoraram na proposição do caminho que seria percorrido para a construção do 

PME.  

 Subsidiados por esses dados, em 28 de abril de 2011, foi promulgado o Decreto 

Municipal No 4.086, de 28 de abril de 2011, que instituiu e regulamentou a dinâmica da II 

Conferência Municipal de Várzea Paulista, com o tema - Educação para uma vida melhor: rumo 

a 2022 e o lema: Construir o Plano Municipal de Educação Participativo (VÁRZEA 

PAULISTA, 2011a). O Decreto previa três etapas - preparatória, de desenvolvimento e de 

conclusão - com encerramento em plenária e aprovação do texto final no dia 27 de outubro de 

2011. 

 Com a palestra de abertura proferida em 30 de abril de 2011 pelo Professor Genuíno 

Bordignon, foi lançada a agenda de discussão da II Conferência Municipal de Educação de 

Várzea Paulista, iniciando a etapa preparatória do processo. Nessa esteira, em 2 de maio de 

2011, foi encaminhado pela Secretaria de Educação às unidades escolares o texto Plano 

Municipal de Educação, do Professor Genuíno Bordignon com as seguintes questões: Por que 

planejar e por que um PME?; Quais as etapas do processo de construção de um PME?; Quais 

os princípios e diretrizes devem nortear o planejamento de nosso PME?; Como os objetivos, 

metas e ações do PME se articulam com as ações que ocorrem cotidianamente no interior das 

escolas? (VÁRZEA PAULISTA, 2011a).  

 O texto e as questões deveriam ser discutidos em horários de estudo coletivo nas 

unidades escolares com o intuito de sensibilizar o grupo escolar sobre a importância e a 

necessidade de construção do PME. Ainda nessa primeira ação, caberia aos diretores sintetizar 

e socializar as discussões realizadas nas escolas com o GT da Secretaria de Educação 

(VÁRZEA PAULISTA, 2011a).   

 Um segundo momento da etapa preparatória (ocorrido entre maio e junho de 2011) 

consistiu em encaminhar para as unidades escolares o Documento-base da II Conferência com 
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o diagnóstico da Rede Municipal, a fim de que educadores e comunidade tivessem subsídios 

para debater sobre a realidade educacional do município e sistematizar propostas em objetivos, 

metas e ações.  

Ali [no diagnóstico socioeconômico e educacional], os participantes puderam 

encontrar dados para quantificar e comprovar os problemas que apareciam no 

debate e elaborar as metas dentro da realidade, encontrando meios nas 

estruturas existentes para atingir as metas definidas. Uma definição clara do 

formato de elaboração para todos os participantes facilita a participação, e 

trabalhar com metas verificáveis permite o monitoramento da política pública 

pelos grupos sociais que ajudaram a conceber o Plano ao longo da sua 

vigência. (PEREIRA; AZEVEDO; BIANCHINI, 2013, p. 146). 

 O documento encaminhado às escolas destacava no texto introdutório a concepção de 

educação assumida pela administração, apontando os horizontes vislumbrados, em que se 

destaca como um fim a superação das desigualdades. Veja: 

Em Várzea Paulista, assumimos uma concepção de educação que pretende o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade emancipatória de cada um. 

Pensamos em mudanças educacionais que promovam a interação social, a 

solidariedade entre as pessoas, a ressignificação do papel do educador, a 

participação cada vez mais ativa da comunidade nas escolas, para promover a 

ação coletiva e superar as desigualdades sociais. Para nós, a Educação é muito 

mais que um processo de repasse de conteúdos: trata-se da formação integral 

do ser humano para a vida em uma sociedade justa e solidária. (AZEVEDO, 

2011, p. 11).   

 Após as discussões iniciais ensejadas pelo texto Plano Municipal de Educação 

(BORDIGNON, 2009) e o encaminhamento do Documento-base às escolas que continha, além 

da concepção de educação assumida pela gestão, o diagnóstico socioeconômico e educacional 

da cidade e a estrutura organizacional que ocorreria a II Conferência, iniciava-se o trabalho de 

sistematização das propostas nas unidades escolares.  Pereira, Azevedo e Bianchini (2013) 

sintetizam o desenvolvimento da dinâmica de leitura e análise do diagnóstico participativo:  

Todas as Unidades Escolares (UEs) receberam exemplares (do documento-

base com o diagnóstico da rede municipal) para trabalhar a Etapa Preparatória 

da Conferência. Quatro encontros de debates foram realizados em cada uma 

das UEs, envolvendo gestores, educadores, famílias e comunidade. Os 

docentes da rede municipal começaram a debater o PME no dia 29 de junho, 

com uma oficina especial em cada escola. Para auxiliá-los, o GT (grupo de 

trabalho) do PME e a Equipe Central da Secretaria organizaram um encontro 

de formação para as gestoras, no sentido de se apropriarem do Documento-

Base e de sua metodologia, referências para a discussão junto à comunidade 

escolar e à comunidade em geral. Essa oficina aconteceu no dia 28 de junho, 

na Cemeb Anísio Teixeira, reunindo cerca de 40 profissionais (inclusive 

representantes do Conselho Municipal de Educação), de manhã e à tarde, com 

a participação do mesmo GT responsável pelo encaminhamento da II 
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Conferência Municipal de Educação e do especialista em planejamento 

estratégico. (PEREIRA; AZEVEDO; BIANCHINI, 2013, p. 146). 

 As formações destinadas às gestoras das escolas e o trabalho de discussão realizado nos 

horários de estudo na própria escola, bem como a proposição de metas e ações, credenciaram-

nas a participar das etapas subsequentes de construção do texto do PME. Já os delegados da 

Conferência foram escolhidos nessa mesma etapa preparatória seguindo critérios de 

proporcionalidade nas escolas; desse modo, escolas maiores (com mais alunos) tiveram mais 

representantes do que as escolas menores. Em todos os casos os delegados foram escolhidos 

pelo voto direto dos participantes.  Também havia na estrutura de elaboração da Conferência o 

convite formal a Conselhos de Educação, Associações classistas, instituições, entidades da 

sociedade civil, além dos Poderes Legislativo e Judiciário, que, desde o início do processo, 

enviaram seus representantes. Observa-se que essa estrutura de desenvolvimento fora definida 

no Decreto Municipal No 4.086/2011, e, portanto, não cabiam inserções alheias às 

determinações legais.  

 Após essa etapa inicial, os representantes reuniram-se em dois minifóruns com os temas: 

a Política Educacional e o Plano Municipal de Educação, e o Financiamento da Educação e o 

Orçamento Municipal. O objetivo era aprofundar os eixos de debate, democratização do acesso 

e permanência, gestão democrática e qualidade social da educação (AZEVEDO, 2011).   

 Pereira, Azevedo e Bianchini (2013) consideram que os processos de formação dos 

participantes durante as etapas da Conferência foram essenciais para subsidiar os interessados 

em participar ativamente, haja vista que se ampliaram a compreensão sobre a operacionalização 

da política pública e os seus impactos na sociedade. Concepções de educação, ordenamento 

legal, financiamento público da educação enredado à realidade e as possibilidades que 

apontavam o Documento-base potencializaram os debates em torno do Plano.  

 Na sequência dos trabalhos, esses representantes foram agrupados em seis regionais, a 

fim de sintetizar as contribuições que haviam sido elaboradas nas escolas na etapa preparatória 

e encaminhadas para a SMECEL. Vale salientar que o trabalho de síntese dos textos retornava 

para as escolas onde tinha sido elaborado inicialmente, como uma forma de devolutiva dos 

representantes do trabalho que realizavam, aproximando-os daqueles que estavam 

representando. Sobre isso, Pereira, Azevedo e Bianchini (2013) destacam: 

Essa dinâmica foi resultado de muitas discussões no interior do GT da 

Secretaria, e sua viabilização demandou muita vontade política da SMECEL, 

dadas a envergadura do tempo e a mobilização interna da rede que se fizeram 

necessárias. O resultado final – o próprio Plano Municipal de Educação – se 

revestiu de menor importância diante dos ganhos em formação e participação 
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gerados pelo processo adotado. (PEREIRA; AZEVEDO; BIANCHINI, 2013, 

p. 149). 

 Ao final dessa etapa de desenvolvimento em um intenso trabalho de síntese das 

propostas de mais de 1.200 educadores, cada grupo elegeu três representantes para serem os 

relatores do PME em conjunto ao GT da Secretaria de Educação.  

 O processo inicial de relatoria foi assessorado pelo Prof. Dr. Genuíno Bordignon e 

contou com aproximadamente sete reuniões, cujos relatores delinearam as propostas 

sintetizadas em consonância à estrutura exigida para a construção de um texto final para a 

plenária do PME. Estabeleceram-se objetivos, metas e ações. 

 Para além de um trabalho estritamente técnico, a relatoria depurou as palavras, disputou 

os seus significados e deflagrou o sentido político da educação:  

Os debates dos relatores foram muito ricos, estendendo-se por muito mais 

tempo do que o previsto. Formado por docentes da rede, pais e representantes 

dos conselhos da área da Educação, esse grupo trabalhou duramente com os 

conceitos subjacentes nas propostas: cada uma delas refletia uma visão da 

Educação e de seus processos que precisava ser decodificada e ressignificada. 

Foi necessário abdicar dos corporativismos presentes nos grupos da rede, para 

pensar efetivamente na política pública e seu destinatário final, não no 

momento imediato, mas num espaço de tempo muito maior – uma década. 

Esse movimento parece fácil, mas é um trabalho árduo. (PEREIRA; 

AZEVEDO; BIANCHINI, 2013, p. 150). 

 Para finalizar a etapa de conclusão do texto, foram eleitos um representante da Secretaria 

de Educação, um educador e um Conselheiro Municipal de Educação para relatar o percurso de 

construção do Plano, com o intuito de apresentá-lo para votação em plenária e, posteriormente, 

realizar a entrega aos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo da cidade.   

 Na etapa de conclusão do processo, houve uma pré-conferência em 1 de outubro de 

2011, com a presença de dois palestrantes renomados e a apresentação e a aprovação do 

Documento-síntese (PEREIRA; AZEVEDO; BIANCHINI, 2013). Esse documento foi o 

trabalho final dos relatores de compilação das propostas encaminhadas pelas escolas na etapa 

preparatória, ainda que todas as etapas do processo de síntese tenham sido apresentadas nas 

escolas aos representados. Observa-se que, nesse evento, os delegados assumiram o 

compromisso de participar da “1a. Conferência da Cidade”, buscando construir um Plano de 

Desenvolvimento para a cidade de Várzea Paulista para o decênio 2012-2022 em todas as áreas. 

   Em 27 de outubro, com a presença de 149 representantes das escolas e da sociedade 

civil, além de chefes do Executivo Municipal e do Poder Legislativo, ocorreu a Plenária da II 

Conferência Municipal de Educação. Findava-se um processo de construção de um texto para 

o PME que iniciou institucionalmente em abril de 2011 e, após 7 meses, que incluíram 15 
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reuniões, encontros, plenárias, fóruns e a participação de cerca de 1.200 pessoas, chegava ao 

seu final com a entrega do documento aprovado para o Executivo Municipal.  

 A versão do texto aprovado em plenária e encaminhado ao Executivo contou com dez 

diretrizes: 1. Foco na melhoria da qualidade social da educação. 2. Valorização dos 

profissionais da educação. 3. Universalização do acesso e permanência na Educação Básica. 4. 

Ampliação do acesso à Educação Infantil I. 5. Fortalecimento da articulação com Estado e 

União para a ampliação do acesso à formação profissional. 6. Gestão democrática da educação. 

7. Superação do analfabetismo. 8. Ampliação dos investimentos em educação. 9. Autonomia 

financeira, controle social e transparência no gerenciamento de recursos vinculados à Educação. 

10. Articulação educacional na promoção da sustentabilidade socioambiental. 

  Assim, as 15 metas do Plano, com suas 26 ações divididas em curto, médio e longo 

prazos, além dos mais de 80 desdobramentos delas decorrentes, foram estabelecidas sob o 

alinhavo dessas diretrizes (VÁRZEA PAULISTA, 2011b).  

 Com o compromisso assumido por aquela gestão de criar um Plano de Desenvolvimento 

da cidade para o próximo decênio, ocorreu, em 10 de dezembro de 2011, o 1° Congresso da 

Cidade, envolvendo as diferentes esferas de atuação do poder público, com a participação de 

interessados de várias áreas. De acordo com Raniero (2013), nesse evento, grande parte das 

propostas do PME aprovado em Plenária foi incluída no documento final do Congresso. Para o 

autor, isso ocorreu devido ao envolvimento dos educadores e da comunidade nos debates sobre 

os rumos da cidade para a década seguinte.  

 No ano seguinte, em 2012, o PME ficou estagnado no âmbito do Executivo Municipal 

que o recebera da Plenária, não sendo encaminhado para o Legislativo para análise e discussão, 

tampouco voltou ao “chão” das escolas para possíveis adequações. A administração que o 

ensejou não obteve êxito na sua aprovação. As razões de tal descompasso poderão ser 

observadas nas análises das entrevistas dos sujeitos da pesquisa. 

 O texto do PME voltou a ser discutido em meados de 2013, já sob outra administração 

municipal, com alterações propostas pelo governo vigente. Resguardadas a pressão de alguns 

membros dos Conselhos municipais em manter a redação original do texto aprovado em 

Assembleia, o texto final foi aprovado com mudanças efetivadas na promulgação da Lei 

Municipal No 2.225, de 13 de outubro de 2014, que aprovou o Plano Municipal de Educação 

para o decênio 2014-2024 (VÁRZEA PAULISTA, 2014). 

 Percorreu-se até aqui o caminho de construção das políticas públicas educacionais, o 

Programa de Formação permanente “Construir o Aprender”, a construção coletiva do 
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Referencial Curricular e o PME, entrelaçando-as aos elementos principais de tais políticas que 

foram implementadas durante a gestão “Construindo uma vida melhor”. Em todas elas, 

observou-se que a participação dos sujeitos envolvidos foi elevada como ação contínua da 

administração, que, por sua vez, apontava em todas as políticas propostas, horizontes 

educacionais contra-hegemônicos.  

 No trajeto feito até aqui, parece claro que a gestão da época compreendia a educação 

como um meio para a superação das desigualdades, observado ao longo da proposta de 

formação continuada em que se incluíam concepções pedagógicas de acento crítico e o diálogo 

permanente com os saberes dos educadores; em um currículo construído coletivamente 

aportado na pedagogia freiriana e que ousou inserir o ensino de Filosofia como componente 

curricular nas séries iniciais. Além disso, no Documento-base do PME, evidenciava-se, na 

introdução, a concepção educacional emancipatória vislumbrada pela administração. 

 Não obstante, para além dos documentos oficiais e das fontes secundárias que 

subsidiaram o caminho trilhado na apresentação do processo de construção das políticas 

educacionais, far-se-á, na sequência, a análise de tais políticas, lançando mão das falas dos 

sujeitos que foram os ideólogos daquela gestão e, também, daqueles que participaram 

ativamente na construção das políticas analisadas, os quais foram impactados por elas, tendo 

como recorte de análise o processo de democratização em curso, as suas aproximações e os 

possíveis distanciamentos com a democracia de alta intensidade e o diálogo com as dimensões 

da justiça curricular.   
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7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 Como abordado no capítulo sobre a metodologia da pesquisa, lançou-se mão da 

categorização como meio de agrupar e organizar os elementos com características comuns que 

emergiram das entrevistas com os participantes da pesquisa, valendo-se do critério semântico 

das mensagens para o agrupamento. Diante do objetivo deste estudo e da hipótese estabelecida, 

foi destacada, inicialmente, a categoria intitulada “Os primeiros passos dos sujeitos para a 

constituição de rebeldias competentes167”. Nessa categoria, buscou-se apresentar a trajetória de 

constituição democrática dos sujeitos até o serviço público em Várzea Paulista, de forma a 

ressaltar o envolvimento dos gestores com movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos 

e a possível influência deste em suas perspectivas educacionais e de democracia.  

 Em seguida, foi estabelecida a categoria denominada “A arquitetura democrática em 

Várzea Paulista: o início da construção do fazer ‘com o outro’ e o ofuscamento do fazer ‘para 

o outro’”. Apresentam-se, aqui, as primeiras dificuldades e possibilidades na construção de uma 

nova concepção de Estado e dos primeiros estreitamentos entre administração pública e 

servidores públicos. Concernente à educação, os desafios estiveram sempre alinhados sob um 

horizonte de um projeto de educação emancipatória e da construção coletiva.  

 Adentrando as políticas públicas educacionais analisadas neste estudo, tem-se a 

categoria “O cariz democrático das políticas públicas educacionais” e as subcategorias 

decorrentes de cada objeto de análise,  a saber: as formações continuadas do Programa de 

Formação “Construir o Aprender” como ponto chave na participação; os acenos à democracia 

na construção do Referencial Curricular; e a construção do PME como epicentro democrático. 

Observar-se-á que em todas as políticas analisadas o caráter participativo, inclusivo e valorativo 

da democracia foi constante e se fortaleceu no processo de democratização das relações. 

  Nessa esteira, na categoria seguinte, foram analisados os dados coletados em relação à 

democratização da gestão e seus entraves, além das suas possibilidades emergentes, sendo 

intitulada como “A democracia possível para a sociedade desejável”, subdividindo-se em: a 

prática cotidiana dos princípios de democratização do acesso e da permanência; qualidade 

social da educação e gestão democrática com participação popular; a ousadia tímida e 

emblemática da atuação dos Conselhos Municipais de Educação. Nesse momento, o objetivo 

incidiu em apresentar as nuances do processo de democratização de uma experiência de gestão 

da educação, que foi uma alternativa realista ao que imperava no município até então. 

 
167 Expressão de Santos (2016). 
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 Por fim, a última categoria deste trabalho, intitulada “Uma experiência democrática 

como legado imaterial”, desdobrou-se em: “A definição da experiência de gestão educacional 

nas falas dos sujeitos da pesquisa” e “Subjetividades rebeldes, competentes e democráticas 

como um possível legado”.  

 Nessa etapa final, apontam-se evidências de uma experiência de gestão democrática 

como um legado imaterial, que elevou a democracia como um valor e constituiu rebeldes 

competentes, trilhando, para em tom conclusivo, credibilizar tal experiência e indicar a sua 

audácia transgressiva em vislumbrar e colocar em ação uma outra democracia possível. 

 Os dados serão analisados a partir das proposições epistemológicas e políticas de Santos 

(2007, 2016) sobre democracia, além das considerações de Ponce (2016, 2018) sobre as 

políticas curriculares, concebidas como a justiça curricular vista sob as dimensões do 

conhecimento, do cuidado e da convivência democrática. 

7.1 Os primeiros passos dos sujeitos para a constituição de rebeldias competentes  

É lugar comum iniciar um diálogo em qualquer contexto, para além dos nichos 

acadêmicos, perguntando sobre o outro, sua história, seus anseios, suas expectativas. A coleta 

de dados para este trabalho não foi diferente. Buscou-se, inicialmente, compreender quem eram 

os participantes da pesquisa, sua trajetória escolar e profissional, tendo o olhar e a escuta atentos 

para as intersecções de experiências sociais que constituíram os sujeitos da pesquisa desde a 

escolarização básica. 

 Diante do contato pessoal próximo do pesquisador com alguns dos participantes da 

pesquisa, buscou-se distanciar de um extrativismo acadêmico (SANTOS, 2018b) em todo o 

trabalho de coleta de dados, quer dizer, retirar conhecimentos dos sujeitos do estudo e 

transformá-los em matéria prima para a construção do conhecimento sobre o outro. Ao mesmo 

tempo, buscou-se aproximar da construção de um conhecimento construído com o outro, tendo 

como direcionamento prático das entrevistas a incompletude dos saberes do pesquisador e dos 

participantes da pesquisa que emergiram durante o trabalho. A proximidade, nesse caso, não 

contaminou um suposto “dado neutro” coletado pelo pesquisador, mas, antes, repousou na 

abertura necessária para “tecer junto” a construção das entrevistas. 

 Ao fim e ao cabo do trabalho, almejou-se que houvesse uma conversa recíproca e 

solidária com todos os participantes da pesquisa, relegando ouvir aquilo que o outro tinha a 

contar, mas aflorar a escuta. Santos (2018b) diferencia desta forma tais expressões:  
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Escutar é tentar experienciar efetivamente a incompletude do conhecimento. 

Porque eu, quando escuto, estou de alguma maneira a reconhecer que há outro 

conhecimento e um outro conhecimento que pode ser benéfico também para 

mim. Não é ouvir, é escutar. Escutar é, nesse contexto, entender. Ouvir é 

reduzir tudo o que eu ouço ao meu próprio paradigma. Escutar é despojar-se 

do meu paradigma e abrir-me a outros. (SANTOS, 2018b, p. 87).  

 Nesse processo de conhecer com o outro, emergiram algumas hipóteses iniciais no 

decurso da trajetória de vida dos participantes da pesquisa. Para os participantes gestores (PG) 

da Secretaria de Educação, entrevistados inicialmente, observou-se, na trajetória contada, que 

as aproximações com movimentos sociais, movimentos de igrejas católicas, sindicatos, partido 

político foram elementos comuns entre eles, levando a inferir que isso foi fundamental na 

construção da identidade daqueles sujeitos. Tais influências fizeram-lhes ler a realidade dos 

grupos subjugados, em que alguns desses sujeitos se encontravam. Tornaram-lhes mais 

democráticos antes de serem gestores da Secretaria de Educação. 

 Além disso, ao entoarem com orgulho a expressão “sou filho da escola pública”, como 

ocorreu com o PG1, mais do que destacarem o papel fundamental da educação na formação, 

como ocorreu com todos os participantes, sublinharam o caráter público de um direito social 

fundamental de interesse público na democratização da sociedade. Ao evidenciarem o estudo 

em escola pública logo no início das conversas, os gestores delinearam uma afinidade inicial: a 

potência da “coisa pública” desde a primeira infância, estabelecendo uma centelha inicial 

agregadora entre eles: o papel do Estado na sociedade brasileira.  

 Questões geográficas, como a proximidade da residência, e econômicas, como o valor 

das mensalidades, fizeram alguns desses sujeitos optarem inicialmente pela docência, como é 

o caso do PG2 e do PG4, e mais a frente atuarem como professores na educação pública, aspecto 

da vida profissional que também ocorrera com todos os demais gestores.  

 Na vida desses sujeitos, a educação pública apresentou-se em suas contradições, ora 

impedindo uma professora de frequentar as aulas de um componente curricular, ora 

impulsionando a ver para além dos muros escolares pelas lentes de um professor que ousava 

problematizar a realidade: 

Eu não participava de aula de Educação Física, porque a aula de Educação Física era 

sempre no período oposto e eu trabalhava, então eu não tive o direito de ter aula de 

Educação Física, nunca tive. Eu me lembro do uniforme, do... do Ensino Fundamental era 

aquele “shortinho” vermelho, “sainha” branca, tinha que ir de tênis, de meia e todo daquele 

jeito, se não tinha uniforme não podia fazer Educação Física, mas, para a gente que era 

pobre não interessava, porque trabalhava [...], porque eu tive um professor, Mendo, um 

professor de Português, ele era muito bom e eu me lembro que ele, na época...ele levava o 

jornal na sala de aula e ele lia para a gente, na sala de aula, as reportagens do Lula 
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enquanto...sindicalista reivindicando melhorias para a categoria, então ele sempre levava 

um jornal e lia para a gente. (PG4). 

 Para o PG2, a educação pública também foi o lugar das primeiras experiências 

institucionais de luta e resistência, sendo o impulso necessário à filiação em outra organização 

de luta pelo direito do trabalhador da educação. 

[...] esse engajamento educacional foi se intensificando desde a época da faculdade; na 

verdade, desde a época do Ensino Médio, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, mais para 

organizar atividades esportivas, diga-se de passagem, de verdade aqui, porque acho que era 

uma oportunidade de lazer que nós tínhamos lá, mas, na faculdade, fiz parte de DAE 

(Diretório Acadêmico Estudantil), como era faculdade particular, era uma época de alta 

inflação, que a mensalidade subia muito, mesmo a prefeitura custeando metade, a outra 

metade às vezes ficava cara porque o índice de inflação que corrigia... E aí nós organizamos 

uma greve na faculdade particular, a gente organizou uma greve contra esse aumento 

abusivo das mensalidades e esse engajamento político, digamos assim, veio comigo para 

Várzea Paulista. Quando eu comecei a lecionar aqui, a primeira coisa que eu procurei foi o 

Sindicato dos Professores, foi a APEOESP. (PG2). 

 A educação pública também permitiu a PG4 na sua atuação profissional em escolas 

públicas sentir com o outro a dor de ter os direitos negados e a capacidade de indignar-se 

mediante a luta de alguém para ocupar um espaço que lhe foi expropriado, sem o qual não lhe 

permitiria ser uma cidadã.   

A EJA, a minha primeira experiência, quando eu cheguei, vi aquelas senhoras assim, sabe? 

Uma coisa que me chamou atenção, tinha uma senhora e era um bairro bem da periferia, 

tinha uma senhora, assim...negra e ela era faxineira, coitada, e eu me lembro que eu cheguei 

perto dela para ensinar a atividade, quando eu olhei nos dedos dela assim, aquela, ela até 

tremia assim para pegar no lápis, sabe? Mas... e a vontade que ela tinha de aprender, então 

sabe aqueles dedos assim? Eu nunca vou esquecer dessa cena...sabe quando a pessoa 

trabalha muito com produto de limpeza e mexe muito? Então ela tinha as pontas dos dedos 

assim, bem grossas, sabe? E aquele cheiro de cândida, sabe? Coitada, porque...e ela ali, 

querendo estudar...sabe? Aquela dificuldade toda e eu conversando com aquele grupo de 

doze, onze, doze alunos que tinha sala e cada um uma história, assim, de vida bem sofrida 

mesmo. Porque eu fiz uma conversa com eles, no primeiro dia em que eu fui trabalhar e, 

assim, é uma cena que eu nunca vou esquecer, foi dessa daí, foi o primeiro contato que eu 

tive, enquanto professora, foi com essa turma de EJA. (PG4). 

 Pode-se inferir que, à época, florescia, no âmago da PG4, uma rebeldia capaz de 

indignar-se com a realidade, com a injustiça experenciada, ainda que não tivesse elementos 

suficientes para organizar as práticas, os saberes e as experiências em torno de um projeto de 

sociedade que rompesse com aquela realidade vivida, como ela observou em seguida: 

E não tinha noção, nesse período de nada de política pública, só me chamou atenção aquela 

cena, porque a faculdade que eu fiz eu não tive, o curso depois que eu fiz quando eu estava 

quando eu estava aqui na... na gestão, porque eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, eu 

tive acesso à universidade, a um currículo mais...mais assim, voltado para a gente entender 

as políticas públicas. (PP4). 
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 A rebeldia capaz de indignar-se diante das mazelas sociais presentes aproximou, 

também, o PG1 e a PG3 dos movimentos sociais da igreja católica que tiveram, nessas 

organizações, formações políticas. No caso da PG3, houve as primeiras aproximações teóricas 

com Paulo Freire, quando empregado na prática com o movimento de alfabetização de adultos 

ainda sob o regime militar do final da década de 1970. 

 Ainda sobre os movimentos sociais da igreja, o PG1 alegou ter sido a via de acesso que 

lhe permitiu aproximar-se do PT e ter a influência freiriana que carregou para a gestão em 

Várzea Paulista. A filiação com o PT (aspecto comum entre cinco dos seis entrevistados do 

grupo gestor) e a militância desses sujeitos sob as diretrizes educacionais do Partido – 

democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação e gestão democrática 

com participação popular – estabelecidas no final da década de 1980,  permitem inferir que os 

sujeitos da pesquisa procuraram um Partido que refletisse seus ideais e, lá, encontraram o aporte 

teórico e prático para colocá-los em movimento no município de Várzea Paulista. De acordo 

com o PG1,  

[...] o PT sempre teve essa característica [diretrizes]. Do ponto de vista de organização, de 

estrutura, ele é muito bem preparado. Havia os grupos setoriais, e um deles era da educação 

dentro do Partido que pensava a educação. Nós tiramos como referência várias atividades 

que ocorriam lá, de experiência positivas com as de Porto Alegre e São Paulo sob a gestão 

da prefeita Luiza Eurundina. (PG1). 

 A filiação sindical da área docente (aspecto comum entre todos os PG) e toda a luta que 

essas instituições empenham a favor dos direitos dos trabalhadores são elementos que podem 

ser consubstanciados aos demais e, também, catalisados as experiências e os anseios, 

contribuindo no direcionamento das possibilidades vislumbradas para uma “proposta de 

educação participativa e democrática”, como alegou o (PG1), ou que chegou em Várzea 

Paulista para ser “diferente” (PG5), levando para o chão da escola um estreitamento das 

relações entre Estado e Sociedade (PG5), até então não vivenciadas, segundo os relatos dos 

professores participantes (PP2 e PP3).    

 As experiências como coordenador do sindicato dos professores, função ocupada pelo 

PG2, também lhe propiciaram uma vivência democrática que entremeou formações, debates e 

experimentalismos democráticos: 

[...] isso me deu [APEOESP], me proporcionou uma condição, uma vivência muito grande, 

além das formações que o sindicato acabava nos proporcionando, mas também o dia a dia, 

o debate do dia a dia, não só no espaço escolar, às vezes com o sistema em si, que une 

algumas situações para os professores, mas principalmente vendo os dois lados, vendo o 

lado do professor, vendo o lado do educando... sou muito grato ao Sindicato dos 

Professores, tivemos momentos, tivemos embates interessantíssimos dentro do Sindicato, 
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ali eu entendi um pouco melhor da política, política sindical, duas correntes grandes dentro 

do Sindicato e, hoje, eu vejo o quanto isso foi importante inclusive para a sobrevivência, 

acho que é o maior Sindicato da América Latina, que é a APEOSP, que é uma coisa que eu 

não vejo em outros sindicatos, que é a proporcionalidade na direção sindical. (PG2). 

 A proporcionalidade que o PG2 se refere diz respeito ao direito de indicar diretores para 

composição da diretoria do sindicato de acordo com o percentual de votos recebidos por cada 

chapa na disputa eleitoral. Torna-se, então, uma diretoria composta por várias chapas, 

fomentando os debates e abrindo espaço para que haja uma tradução (SANTOS, 2010, 2018b) 

dos saberes presentes, tendo como horizonte a luta pelo direito dos trabalhadores da educação. 

 Cabe observar que, segundo a PG6, desde o primeiro período como vereador da cidade, 

o PG2 estabeleceu um mandato participativo, abrindo espaço para a referida gestora participar 

das decisões e ensejar sua participação ativa no CME, que acabara de constituir-se pela criação 

do Sistema Municipal de Educação em 2000. De acordo com a PG6, o viés democrático e 

participativo adotado na sua atuação como conselheira foi um dos aspectos que a credenciaram 

a assumir uma função de chefia na segunda gestão.  

[...] a minha trajetória até chegar no Grupo Gestor, da Secretaria Municipal, se deu muito 

em função das minhas participações no campo primeiro dos conselhos; depois, o outro 

campo das formações de professores e nessa articulação com os pais, porque eu sempre 

procurei no Conselho, quando eu estava na gestão, na presidência, fazer o envolvimento 

com os pais. Então, eu tinha em mente essa questão de propiciar condições, de fato, para a 

participação da comunidade envolvida na educação, que seriam pais, alunos, professores e 

gestores. (PG6). 

 A vivência contraditória na escola pública, a participação nos movimentos sociais, nos 

sindicatos, nos conselhos, no partido político foram elementos que fizeram parte da vida de 

todos os participantes gestores. Considerando os princípios de luta, de resistência e de empatia 

com o outro, presentes nessas instituições, pode-se dizer que tais vivências foram primorosas 

na experiência de gestão que tiveram na Secretaria de Educação de Várzea Paulista, sobretudo 

quando se destacam a diretrizes educacionais estabelecidas pelo PT e, em outras esferas, o 

experimentalismo democrático posto em movimento no projeto do OP, além do pleito eleitoral 

empunhado pelo sindicato de professores.  

 Ademais, a esfera pública, que se constitui dos Conselhos Gestores e de suas 

possibilidades legais de articular a democracia representativa e a democracia participativa, 

aponta que havia uma demodiversidade (SANTOS, 2002; SANTOS; MENDES, 2018) em 

curso na vida de todos os sujeitos antes de serem gestores da Secretaria de Educação. O que 

ocorreu ao assumirem cargos de chefia da educação no município foi o desdobramento de ideais 
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já concebidos, experimentados em alguma medida anteriormente, e que foram amadurecendo e 

se organizando no processo de gestão da pasta, como se observará mais adiante.    

 Na sequência dos trabalhos de coleta, os professores que foram impactados e que 

participaram ativamente das políticas educacionais analisadas foram entrevistados. Entre esses 

sujeitos, pôde-se observar que, imersos às dificuldades econômicas e geográficas, eles 

estabeleceram uma relação nem sempre harmoniosa com a escola na tenra infância, não 

obstante elevarem o seu potencial emancipatório, sua dimensão utópica do senso-comum 

(SANTOS, 2011), tão necessárias à ruptura do paradigma científico hegemônico. 

  Esses professores não apresentaram um lastro histórico participativo na sua trajetória 

escolar e profissional até ingresso em Várzea Paulista, o que pode ser compreendido pelas 

privações materiais e imateriais, além de não terem se aproximado de movimentos sociais e 

instituições que tivessem na democracia um valor a ser cultivado.  

 Ao ter de estudar no período noturno aos 11 anos de idade, por não ter uma escola que 

atendia ao ciclo de escolarização referente à sua idade na região em que residia, e ter sido 

reprovada em um ano letivo por incompatibilidade entre sistemas de educação sobre 

mecanismos de avaliação de desempenho, a PP1, quando questionada sobre a importância da 

educação escolar, deflagrou o seu caráter por vezes contraditório: 

Eu acho que a gente tem que, sei lá, como dizer? Se a gente falar de importância de uma 

educação escolar, quando a gente vê que essa, cada vez mais, especialmente depois de 

2015, 2016 precisamente, ela vai tendo um contorno colonizador, vai ganhando, assim, um 

sentido de formatação, isso em um sentido macro da coisa, ela vem, assim, com um viés 

que não caminha para dar voz, para dar vez, para o espaço democrático e tal [...]. Penso 

que não dá para a gente responder de pronto assim, talvez deveria pensar em qual educação 

pública, porque...está catequizando, a gente vê experiências muito interessantes, mas vê 

experiências de educação pública, catequizadoras, isso também é preocupante. Então, ela 

é importante, mas com uma reflexão também, senão é um retrocesso. (PP1). 

 Imersa no contexto de uma sociedade excludente, cercada de privações materiais, a PP2 

iniciou suas atividades laborais no início da adolescência, não obstante ter dado prosseguimento 

aos estudos em um convento, permitindo adquirir uma visão educacional que forma pelo 

conhecimento, que empodera e fornece os elementos para mudar o mundo.  

 A concepção de mudança não tem sentido inequívoco, mas a PP3, também diante de 

condições materiais desfavoráveis, foi provocada por um professor de Ensino Superior e pela 

sua atuação profissional nas periferias. O conhecimento impulsionado pelo professor, nesse 

caso, problematizou a realidade, insuflou-a de questionamentos, reverberou rebeldias 

direcionadas à participação quando a gestão 2005-2012 assumiu o governo do município:     
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Comecei meu curso em uma faculdade espírita, até o dono da faculdade era o mestre, ele 

era espírita e sociólogo. E a aula dele, nossa...mudou minha visão de educação, essa 

faculdade, os professores...ela era, assim, um lar de educação, mas de educação mais 

humanizada, sabe?! [...]. Essa formação aí foi o ponto de partida. E chegar aqui em um 

governo em que eu tive oportunidade de participar, e participar efetivamente, sendo eu, 

certa ou errada (PP3). 

 O gosto pelo aprender, despertado ao ver uma professora ensinar seu pai no curso de 

alfabetização de adultos, aproximou a PP4 da curiosidade epistemológica, tão cara ao avanço 

do conhecimento. Mesmo diante das privações econômicas, a negação do direito ao acesso à 

educação, tampouco o direito de igualdade de condições para permanecer na escola, atrelado 

ao patriarcado presente no âmbito familiar, fizeram parte da trajetória de resistência da PP4. 

[...] então eu entrei só com oito anos, quando eu entrei ali na escolinha, nós éramos em duas 

turmas, duas turmas de trinta alunos na primeira série. Quando eu terminei a oitava série, 

nós fomos para o Irmã Maria e nós terminamos em quatorze alunos [...] porque era muita 

evasão. A maioria saia, a maioria do São Guido, saia para ajudar a trazer comida para a 

casa... Quando eu terminei a oitava série, eu falava ao pai que eu queria estudar, o pai falava 

assim: “Mas como você vai estudar? É difícil, é para gente rica...é difícil”, “E logo casa, 

também, vai embora, mulher não precisa estudar muito...”, “Ai pai, mas eu queria [...]”. 

(PP4). 

 Parafraseando Paulo Freire (2011a), ao compreender que a educação não transforma o 

mundo, mas, sim, as pessoas, que, por sua vez, o transformarão, a PP4 resistiu às imposições 

sociais da época e prosseguiu nos estudos até o Ensino Superior. Ela realçou, também, o valor 

atribuído à educação, mesmo em um contexto desfavorável, compreendendo-a como um direito 

capaz de mudar a vida das pessoas pelo conhecimento que pode contrapor aos ensinamentos 

patriarcas do âmbito familiar. Nessa perspectiva, a educação é apontada como um meio de 

mudança, ainda que não esteja evidente na fala da PP4 qual o direcionamento ideológico de tal 

mudança. 

  Ao compreender a educação como um direito social que pode mudar a vida das pessoas, 

ainda que pese o caráter contraditório da educação e a negação de direitos elementares à 

formação, esses professores apontam para a dimensão utópica da instituição escola e do 

conhecimento que dela faz parte. Realçam os sinais, as pistas para um futuro que não seja a 

repetição de um passado excludente, tampouco um presente cristalizado, mas um agora que seja 

capaz de uma escuta profunda (SANTOS, 2018b) de suas experiências sociais, que seja 

alargado para além do que já existe.    

 Por mais que esse conhecimento e essa escola apontados pelos professores possam ser 

aqueles sustentados na racionalidade científica hegemônica, observar-se-á, mais adiante, que o 

estreitamento das relações entre a Secretaria de Educação e o aprendizado construído dessa 
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relação enlaçaram-se em uma incipiente disputa epistemológica com outros saberes que 

adentraram as escolas. A elevação da participação empunhada pela administração 2005-2012 

trouxe consigo outras formas de conhecer a realidade, outros grupos sociais sustentados em 

outras verdades descredibilizadas e demandas sociais marginalizadas. Talvez, ao fazer parte de 

grupos sociais alijados da participação sobre a condução da vida pública, e terem diante de si a 

abertura do Estado para participação, esses professores foram impulsionados a mergulhar na 

construção de políticas educacionais, terem suas aspirações levadas em conta pela primeira vez 

em suas trajetórias pessoais.  

 Ao terem vivido à margem de direitos elementares à cidadania, decerto carecia, para 

esses professores, um projeto de sociedade que pudesse organizar e dar um direcionamento 

claro no combate às dificuldades que se apresentavam nas realidades de que faziam parte; de 

traduzir (SANTOS, 2010, 2018b) e criar inteligibilidade recíproca entre as experiências sociais 

vividas às vislumbradas pela administração da educação em Várzea Paulista. Como se 

observará mais adiante, as formações foram o ponto central da participação e do alinhamento 

entre os envolvidos sobre a educação vislumbrada. 

 Enquanto o grupo gestor já adquirira, durante sua trajetória pessoal, um referencial de 

experiências sociais democráticas, o grupo de professores entrevistados buscava, na sua 

trajetória, agarrar-se a uma educação que transformasse suas vidas por meio do conhecimento, 

de um cuidado necessário a todos envolvidos na educação e de um convivência que pudesse 

atender a seus anseios. A democracia, como um valor a ser cultivado e um elemento 

fundamental na reinvenção de um contrato social mais inclusivo, apenas seria fortalecida a 

partir da gestão “Construindo uma vida melhor” (2005-2012) em estreito diálogo com as 

políticas educacionais à guisa da justiça curricular (PONCE, 2016, 2018).    

 Os primeiros passos rumo a uma democracia de alta intensidade foram dados no 

enfrentamento ao patrimonialismo e ao clientelismo presentes no município e na garantia da 

construção coletiva de condições de trabalho para os docentes.  

7.2 A arquitetura democrática em Várzea Paulista: o início da construção do fazer “com 

o outro” e o ofuscamento do fazer “para o outro” 

 No capítulo que contextualizou o campo desta pesquisa, foram apresentadas as 

características do município de Várzea Paulista, entre elas a dependência cultural e econômica 

da cidade de Jundiaí, que perduram mesmo após 50 anos de sua emancipação político-

administrativa, favorecendo, assim, a ausência de políticas públicas e os continuísmos 
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patrimonialistas e clientelistas, além de dificultar ações democráticas no interior da 

administração pública, ainda que, concernente à educação, a gestão democrática seja um 

princípio constitucional. Desse modo, ao entrevistarem-se os participantes da pesquisa, 

observou-se que uma das primeiras ações da administração d2005-2012 citadas por eles foi a 

construção de um Estado como solução para os problemas sociais encontrados, em busca de 

romper com as características patrimonialistas e clientelistas presentes até então.  

 Tendo como uma de suas prioridades elevar a participação popular e desconstruir as 

relações domésticas de administração da cidade de Várzea Paulista, exigiriam que a nova gestão 

construísse relações de autoridade partilhada (SANTOS, 2016) e um outro Estado possível. A 

concepção de Estado necessário adotada ancorou-se nas considerações de Humberto Falcão 

Martins (2004 apud MALDONADO, 2013), em que o autor contrapõe as premissas neoliberais 

das reformas de Estado vigentes propostas pelo Consenso de Washington e busca, como 

contraponto, o fortalecimento do Estado direcionando-o à resolução dos problemas, sendo o 

indutor do desenvolvimento de políticas sociais e econômicas sustentadas na participação 

popular. O Quadro 3 que segue sintetiza as diferenças entre os modelos de gestão. 

Quadro 3 - Reforma do Estado x Fortalecimento do Estado 

 Reforma do Estado Fortalecimento do Estado 

Conteúdo - O Estado como problema. 

- Orientação fiscal. 

- Agenda negativa. 

- O Estado como solução. 

- Orientação para o 

desenvolvimento. 

- Agenda positiva. 

Processo - Soluções em busca de 

problemas. 

- (pseudo) pragmatismo em busca 

de resultados. 

- Baixa participação. 

- Problemas em busca de 

soluções. 

- Construção de consenso para 

sustentabilidade. 

- Alta participação. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Martins (2004 apud MALDONADO, 2013). 

 Assim, mesmo antes de tecer considerações sobre as políticas públicas educacionais – 

objetos centrais da análise –, os participantes da pesquisa (tanto os gestores quanto os 

professores) relataram a ausência de uma política pública que garantisse e regulamentasse 

horários de estudo remunerado e formação continuada em serviço, que, via de regra, eram 

oferecidos para alguns poucos privilegiados no município, sem a publicização de critérios e 

distantes da análise dos Conselhos de Educação. Sobre esse colegiado, o seu funcionamento 

ocorria pró-forma, não incomum a maior parte dos integrantes serem conselheiros indicados 

pelo governo vigente. 

 A falta de transparência nos critérios para atender às demandas da creche, a distribuição 

de resíduo financeiro oriundo do Fundef, bem como o conflito entre diferença salarial que havia 
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entre os professores municipalizados168 e os professores da rede foram demandas emergentes 

que pululavam nos corredores das escolas e pressionavam a administração pública por soluções.  

 O gestor PG1 apontou suas primeiras impressões na gestão, bem como o diálogo como 

meio de compreender o contexto inserido a partir das vozes dos sujeitos do processo:  

O que nós tínhamos de política pública? Que projeto nós queremos construir que vá dar 

conta das demandas que as pessoas levantam, que os professores levantam... Pra gente 

poder dar conta disso aí. Quais eram as necessidades? Então, de início, nós já percebemos 

que não tinha uma política clara. “Olha, nós queremos isso, isso e isso com a educação”. 

Não tinha essa clareza. Então, o desafio primeiro da equipe foi apagar os “incêndios”. Nós 

estamos assumindo a Secretaria e buscando trabalhar por outro viés. Então, fomos ouvindo 

outras pessoas a partir daqueles que estavam na rede, e tentar resolver os problemas iniciais. 

(PG1). 

 Diante desses problemas apresentados, a gestão que assumira lançou mão da concepção 

de Estado necessário à realização de direitos implantados por políticas públicas 

(MALDONADO, 2013) que foram construídas com a participação dos sujeitos envolvidos, 

iniciando uma ruptura com o patrimonialismo e o clientelismo presentes. Haveria de florescer 

“um diálogo permanente com os operadores das políticas públicas” (PG3), tendo o Estado 

como solução e articulador da participação popular nas decisões de interesse público. Foi dessa 

maneira que se apresentaram os primeiros debates em torno das demandas cotidianas dos 

professores, outrora relegadas a espontaneísmos de gestores para as possíveis resoluções. 

 O isolacionismo conservador do município no cenário do aglomerado urbano, o traço 

patrimonialista presente e o peso autoritário da administração central dificultavam a construção 

de outro Estado (MALDONADO, 2013), por consequência de outra concepção de Educação 

que democratizasse as relações verticais que vigoravam “naturalmente” na cidade de periferia, 

que, por sua vez, também carecia de uma identidade positiva que elevasse a autoestima de seus 

cidadãos.   

 Assim, diante do anseio de uma proposta de “educação participativa e democrática 

para o município com vista a construir uma identidade educacional que fortalecesse a 

identidade varzina” (PP1), relatado pelo referido gestor, o passo inicial dado pela administração 

da educação foi ouvir as demandas dos professores, mapear os problemas e as soluções por 

meio do diálogo com quem pertencia à Rede Municipal de Educação. Iniciava-se, assim, um 

processo de democratização das relações ainda não experienciado no município.   

 
168 Os professores municipalizados são aqueles que pertenciam à Rede Estadual de Ensino e, após a 

municipalização do Ensino Fundamental das séries iniciais, permaneceram no município.  
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 Nesse caminho, o primeiro tema emergente que gerou um debate caloroso na rede foi o 

processo de atribuição de aulas para docentes que ocorria ao final do ano letivo. Até então, 

segundo o gestor PG1, as regras estabelecidas para o processo eram obscuras. Contudo, a 

iniciativa de debate e discussão, articulando mecanismos representativos e participativos, 

coadunaram com a perspectiva de um modelo democrático de educação desejado pelo gestor 

PG1. 

Os professores apresentaram o problema e viviam apresentando reclamações. Eu então 

chamei a equipe e pensamos: o que a gente pode propor? Vamos ouvir as demandas dos 

professores. A partir disso, vamos preparar uma proposta e iniciar a discussão. Assim, 

demorou um tempo para colher as ideias nas escolas que elegeram participantes para 

participar da discussão e trazer ideias. Foi feito um compilado das ideias que foram trazidas 

para o debate. Fizemos uma reunião com os representantes das escolas, e colocado: o que 

for decidido coletivamente diante de um consenso nós vamos acatar. O que estiver dentro 

da lei e não tiver nenhum problema legal, nós vamos acatar. A atribuição não é algo da 

Secretaria, a atribuição refere-se à vida de vocês. Então é importante esse debate. Para mim, 

inicialmente, esse foi um dos processos mais ricos que se teve. Por quê? Porque foi uma 

decisão coletiva. Alguns professores diziam: “Olha, isso aqui não era o que eu queria!”; 

“Mas, olha, então: foi uma decisão que o coletivo decidiu”. Então a gestão democrática 

pressupõe isso: nem sempre o que eu quero estará lá. Talvez tenha sido a experiência mais 

rica e participativa. (PG1). 

 Diante da ideia de conceber-se um Estado necessário, o novo modelo de gestão tinha 

como proposta construir novos estatutos dos servidores consentâneos ao fortalecimento do 

Estado e à participação popular, organizando-se regras claras, impessoais e regidas por 

princípios constitucionais para a ordenação da vida profissional dos servidores. Entre estes se 

encontravam os professores, que demandavam um estatuto em acordo com as especificidades 

da área, dando destaque a um plano de carreira que lhes dispusesse um sistema de progressões 

ao longo do efetivo exercício da função, com uma definição de cargos e de vencimentos, além 

de um programa de desenvolvimento e de capacitações em horário de serviço que lhes 

garantissem melhores condições para o aperfeiçoamento profissional. No entanto, tais 

demandas chocavam-se com um antigo benefício financeiro recebido pelos professores da rede 

ao final de cada ano letivo: o resíduo financeiro oriundo do Fundef, rateado entre os docentes, 

decorrente da não utilização mínima de 60% da administração com salários de professores 

durante o ano. 

 Compreendendo o Estado como indutor do desenvolvimento social e provedor de 

direitos com seriedade fiscal e planejamento estratégico para atender às demandas da população 

(MALDONADO, 2013), entre eles uma educação de qualidade que contasse com professores 

de diversos campos curriculares e com um plano de carreira atrativo para o ingresso e a 

permanência na Rede Municipal, tal concepção não abriria espaços para dividir entre os 
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docentes o remanescente financeiro do fundo, sobretudo se entender que isso é a marca da falta 

ou erro de planejamento administrativo. Eis então uma segunda questão emergente logo no 

início da administração. 

 Foi dessa forma que se lançou mão do debate para estabelecer articulações entre as 

propostas da gestão e as demandas dos professores. Contudo, romper com o traço clientelista 

que fora estabelecido entre Secretários de Educação e professores, que ainda hoje endeusam 

alguns gestores da época em que recebiam o “abono” salarial, exigiu um debate robustecido 

pela formação sobre a temática em discussão. Observe o que apontam os gestores da educação 

que estavam no início do processo de mudança para uma nova forma de gerir o município: 

[...] os professores estão enraivecidos porque o Maldonado169 tirou o resíduo que 

acostumava acontecer no final do ano por falta de aplicação correta do Fundef. Porque não 

se aplicava. Não tinha planejamento a Secretaria, então sobrava uma coisa e como não 

podia ser gasto em outra coisa, rateava o resíduo com os professores. Então eles achavam 

ótimo. Aí quando o Maldonado tentou explicar e dar um aumento real, fazendo com que o 

resíduo se incorporasse ao salário, foi uma loucura! Mas isso faz parte da gestão 

democrática, tem que discutir com o pessoal. Tem que fazer entender como é que funciona 

o Fundeb. Tem que ter um plano de carreira. Quer dizer você tem que legislar sobre isso, 

não tinha legislação. (PG3).   

E eu peguei bem o período que transitou do Fundef para o Fundeb, que foi até um debate 

difícil como os professores, porque a cultura que se tinha é que no Fundef tinha um bônus 

para os professores. Tinha um chamado “bônus”. E nós fizemos vários debates com os 

professores discutindo para incluir esse bônus no salário – “Em vez de você ganhar 6 mil 

no começo do ano isso vai diluído durante o ano, mas vai estar lá!”. Esse foi um processo 

de valorização. Um processo até tenso para a gente resolver, mas depois as pessoas 

compreenderam que era muito mais vantajoso eu ter no salário aquele valor que será 

garantido para a vida toda, do que um bônus todo ano. (PG1). 

 Nesse ínterim de discussão inicial sobre a carreira docente e os padrões de vencimento, 

havia um desdobramento delicado a ser resolvido: a situação salarial dos professores 

municipalizados e o resíduo que não chegava até eles.  

 Diante da municipalização do Ensino Fundamental na cidade, iniciada em 1997, e a 

consequente desativação das salas de aula que pertenciam ao Governo do Estado, os professores 

que eram efetivos do sistema estadual passaram a compor o quadro de docentes do município. 

Contudo, sob o regime jurídico de trabalho destoante ao exercido no município, havia a 

diferença salarial entre professores da Rede Municipal e professores municipalizados, sendo o 

salário destes inferior. Tal situação gerava descontentamento daqueles que recebiam menos 

para o mesmo trabalho, ainda mais se levar em conta que o resíduo financeiro se destinava 

 
169 Secretário Municipal de Gestão Pública (2005-2012). 
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apenas aos docentes da Rede Municipal. Mais uma vez a participação, o debate e a formação 

foram a tônica do processo: 

Foram, foram...os professores foram chamados, eu não vou lembrar, se foram todos ou se 

foram representantes, teve um momento, acho que um momento de reunião com todos, mas 

aí foi o Doutor Edson170, porque tinha que ter a parte jurídica...alguém do DP para explicar 

de onde ia sair o dinheiro... e os próprios professores, que foram...então quem, era o 

Secretário de Educação, o Maldonado e acho que do Jurídico o Doutor Edson. E nesses 

primeiros quatro anos, o Eduardo ele esteve muito presente em tudo, então todas, ele ia 

bastante em reunião, ele esteve muito presente, então ele sempre estava conversando com 

as professoras e tudo [...]. (PG4). 

 Esses debates iniciais apontam para um possível e ainda incipiente estreitamento nas 

relações entre administração pública e professores, que participavam das decisões que lhes 

afligiam ao passo que, por meio de políticas públicas, se constituísse um Estado como solução 

aos problemas enfrentados e rompesse com o traço patrimonialista e clientelista que estavam 

no âmago de muitos docentes que se agarravam na manutenção do resíduo financeiro.  

 A característica clientelista presente também foi sentida pela professora PP2, que atuou 

à época como coordenadora de creches no município e esforçou-se para estabelecer critérios 

claros e públicos à população diante de uma demanda por vagas que o município não conseguia 

atender. De acordo com a professora, a criação de uma ficha de inscrição que estabelecia  

pontuações mais elevadas para famílias em situações de maior vulnerabilidade social foi o 

ponto central para debater e convencer vereadores que insistiam em “arranjar” vagas como um 

favor pessoal para seu eleitor, fortalecendo o clientelismo que a nova gestão buscava 

desenraizar.    

 Como observa o gestor PG1, a transparência, o debate em várias esferas e o 

estreitamente das relações, legitimavam o processo de atribuição de vagas nas creches:  

[...] quando você abre a Secretaria, quando você cria políticas transparentes de inscrição de 

creche e é sincero com o pai e fala: “Olha, tem um fila! Não adiante você vir o vereador 

falar para passar na frente que não vai passar”. Não adianta vir o Ministério Público, tem 

que passar na frente que nós vamos promover o debate com ele. E isso a gente conseguiu 

fazer. (PG1). 

 Ainda que o direito à vaga nas creches para todos aqueles que o demandassem é um 

aspecto impeditivo da democratização do acesso à educação, princípio educacional caro à 

gestão educacional analisada, em concomitância aflorava-se uma gestão democrática com 

participação popular, outro princípio balizador nas proposições daquela administração. A 

 
170 Os nomes citados dizem respeito ao Secretário de Assuntos Jurídicos, Secretário de Gestão Pública e Prefeito 

do município. 
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possível desarmonia entre eles, sobretudo relativo à ampliação de vagas na creche, será uma 

questão retomada ao logo desta análise. No momento, cabe discorrer sobre os possíveis 

estreitamentos, a arquitetura democrática que foi se erigindo diante das primeiras demandas e 

as dificuldades que se apresentavam, em diálogo com a perspectiva da construção de um 

modelo de Estado necessário.  

 Para tanto, a gestão iniciou a construção de um novo estatuto dos servidores municipais 

que reparasse as inadequações e as distorções legais encontradas no documento vigente 

(MALDONADO, 2013) e, ao mesmo tempo, que refletisse as expectativas do novo modelo de 

gestão que trazia a participação como uma forma de fortalecimento do Estado e de mobilização 

da sociedade para os interesses públicos. Assim, os professores foram chamados para participar 

da construção do Estatuto do Magistério, atrelando-o às necessidades recorrentes por melhores 

condições de trabalho, entre elas: horários de estudo remunerados e a garantia de oferta contínua 

de programas de capacitação profissional. Nesse espaço, o regime jurídico de trabalho foi 

discutido em consonância à carreira dos trabalhadores da educação. 

 Para a discussão sobre o Estatuto, a estratégia de participação foi por representação das 

categorias. Ao todo 50 pessoas participaram diretamente da construção do Estatuto, sendo 25 

indicadas pelo governo, cinco pelo sindicato dos servidores da cidade e 20 de diversas áreas, 

inclusive os professores e os educadores da rede. Todos contaram com formação específica para 

discussão oferecida pela administração, em que ficaram estabelecidos 11 paradigmas do novo 

modelo de gestão presentes no Estatuto. Para os propósitos deste estudo, destacam-se: 

2. A desconcentração de poder, tendo em vista a prioridade de atendimento da 

demanda popular e a complexidade do trabalho público municipal que abrange 

diversos ramos de atividade; 3. Planejamento participativo, o controle público 

e social das ações e a valorização do servidor público municipal; 5. A adoção 

de sistema democrático de relações de trabalho destinado à gestão dos 

conflitos individuais e coletivos; 9. Investidura do cargo de provimento 

efetivo, condicionada à aprovação em concurso público e garantia do 

desenvolvimento do cargo, por meio dos instrumentos previstos nessa lei, 

adotando uma perspectiva funcional vinculada ao planejamento estratégico e 

ao desenvolvimento organizacional; 10. Garantia de oferta contínua de 

programas de capacitação, necessários à demanda oriunda dos servidores e 

dos munícipes e ao desenvolvimento institucional que contemplem aspectos 

técnicos, especializados e a formação geral. (MALDONADO, 2013, p. 50). 

 Diante da ruptura estabelecida em lei com a concentração de poder como dimensão do 

patrimonialismo, a elevação da participação e de relações democráticas entre administração e 

servidor, como também nas relações interpessoais entre os servidores, além da previsão legal 

de capacitação permanente dos servidores – opondo-se às práticas clientelistas em que apenas 
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alguns eram contemplados com a formação em serviço –, abriu-se um importante espaço para 

que professores tivessem, em sua carga horária de trabalho, um tempo destinado aos estudos, 

bem como formação específica para a atuação e o aperfeiçoamento docente.  

 A gestora PP5, que, à época da construção, era diretora de escola municipal, realçou o 

Estatuto com uma importante política pública, além da maneira como foi construído, seguindo 

preceitos democráticos:  

[...] o Estatuto do Magistério, que é um documento que tem que ter, mas a maneira como 

ele foi desenvolvido que eu, por acaso também participei, foi compartilhado, foi com 

participação, com encontros, com debates. (PG5). 

 Apesar de os avanços notadamente instituídos no ordenamento legal proposto pela 

administração e com a participação representativa dos servidores, a professora PP3 ressalvou: 

[...] eu acho que a gente devia ter tido um maior preparo, mais formação específica. Falar 

assim: “Pessoal, a gente vai fazer uma formação para capacitar vocês, porque o município 

precisa ter um Estatuto e o Plano de Carreiras, vivo, que seja atuante, que funcione, não 

para cumprir uma obrigação legal”. [...] mas aí. depois [da representatividade], acho que 

isso tinha que ter sido ampliado nas escolas, no horário de HTPC [horário de trabalho 

pedagógico coletivo], de alguma maneira ter sido levado. Não teve esse cuidado, então por 

exemplo, era uma coisa, assim, voluntária, eu estava lá participando, se eu quisesse eu 

levava, se eu não falasse nada, como eu sei que aconteceu em algumas escolas, o grupo 

ficava meio que sem saber, ficava “pescando” no ar o que estava acontecendo. Mas, 

enquanto documento, enquanto construção, foi muito válido e aí depois já comecei a 

participar dos conselhos [...]. (PP3). 

 Observa-se, no entanto, que a metodologia de elaboração participativa 

(MALDONADO, 2013) proposta para a construção do estatuto previa que, após a apresentação 

e a ampla divulgação do texto estatutário construído pelos representantes aos demais servidores, 

estes poderiam propor emendas avulsas para serem debatidas em uma segunda leitura do texto-

base, havendo ainda um terceiro momento de leitura e debate das propostas antes de o texto 

final do Estatuto ser encaminhado para a apreciação e discussão do Poder Legislativo.  

 Se, no âmbito das estratégias utilizadas pela administração para que se articulasse 

procedimentos da democracia representativa e da democracia participativa, apontavam com 

estreitamentos nas relações entre poder público e servidores, no “chão” das escolas, conforme 

o relato da professora PP3 referida anteriormente, esses procedimentos perderam-se em algum 

lugar do caminho. 

 Pode-se inferir que, diante da ausência de políticas públicas vigentes até o momento que 

garantisse e regulamentasse o horário de estudo remunerado em serviço aos docentes, atrelado 
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ao breve curso de formação171 oferecido pela administração aos representantes sobre os 

conteúdos a serem debatidos, as aproximações entre os envolvidos foram dificultadas, não 

obstante ela tenha ocorrido em certa medida com os eleitos para participar da discussão e da 

construção do Estatuto. Ou, ainda, conjectura-se que, apesar de a gestão ter um projeto de 

governo participacionista, faltavam ações para aproximar-lhes um pouco mais das escolas. 

 Nessa perspectiva, em 2007, a gestora PG5, a convite do prefeito, assumiu um cargo de 

chefia na Secretaria de Educação, segundo ela, pelo alinhamento ideológico com o chefe do 

Executivo, mas, sobretudo, devido ao seu perfil profissional, que buscava aproximar a 

Secretaria das escolas, resolver problemas e construir soluções com “o outro”, estabelecendo 

relações mais horizontalizadas entre o poder público e os trabalhadores da educação. 

Então, assim, eu meio que cheguei, entrei nesse movimento porque eu também acredito 

nele (formação e participação como aspectos indissociáveis à democratização), o que eu 

acho que foi um diferencial, que é muito meu perfil de trabalho na gestão pública e que 

isso eu acho que tinha pouco lá, mas tinha pouco em todo lugar que eu já trabalhei, que é 

uma proximidade maior entre o núcleo central e a ponta. Em geral, quem está na Secretaria 

fica muito “encastelado”, e eu tenho uma outra perspectiva de trabalho. Desde quando eu 

assumi aqui em 2001, em Campinas, eu sempre fui uma pessoa de ir para a escola; então, 

tem algum problema na escola? Eu vou lá. Eu vou lá na escola discutir o problema, então 

eu acho que, assim, esse é um tom que eu sempre tive no meu trabalho, eu acredito nisso, 

eu acredito que isso faz parte do processo democrático e de democratizar as relações, que 

é você desconstruir alguns mitos, por exemplo, que quem está na Secretaria está lá só para 

ficar mandando em quem está na escola, [...] porque é esse o papel da Secretaria, é fazer 

essa interface, é aproximar quem está na escola de quem está na Secretaria. Então, eu acho 

que isso foi um tom diferente que foi fundamental para a democratização das relações, 

porque você só pode falar em gestão democrática quando você democratiza as relações [...]. 

(PG5). 

 O decurso feito até aqui apontou que, diante das primeiras demandas que se impunham, 

a administração que acabara de assumir o governo buscou articular elementos da democracia 

representativa e da democracia participativa na discussão das necessidades emergentes 

apresentadas pelos professores.  

 O diálogo e a escuta profunda (SANTOS, 2018b) dos problemas que estavam enraizados 

em um contexto patrimonialista e clientelista estiveram em consonância à proposta de um novo 

modelo de Estado, que rompesse com tais relações domésticas impregnadas nas ações 

cotidianas dos professores e aflorasse como a solução aos problemas encontrados. Para tal, 

lançou-se mão da participação dos servidores públicos para decidirem os rumos do seu 

exercício profissional. Nesse processo, elevou-se a democracia como um valor que envolveu o 

debate, a argumentação e a compreensão das expectativas e dos anseios de outros sujeitos do 

 
171 Expressão usada exatamente como consta no texto de Maldonado (2013), apontado nas referências 

bibliográficas. 
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processo, além de um incipiente estreitamento das relações entre governo e servidor, gestores 

da educação e trabalhadores da educação. 

 Se a etimologia do termo “arquitetura” provém do grego arkhitékton e significa “o 

principal”, a junção com a palavra democrática, entendida em sua raiz grega como o poder do 

povo e para o povo, alarga o sentido para uma relação horizontalizada que foi sendo tecida entre 

administração e trabalhadores da educação. O “principal”, nesse caso, é o trabalho coletivo e 

democrático, em contraposição à centralização administrativa e o individualismo imperante.   

 Havia em curso uma arquitetura democrática tecida com o outro, que foi edificada com 

as formações profissionais oferecidas pela administração, aspecto que se observará como 

fundamental para elevar a participação na construção coletiva do Referencial Curricular e do 

PME, bem como na busca pela construção de uma identidade educacional que fortalecesse a 

identidade varzina. 

7.3 O cariz democrático das políticas públicas educacionais 

 Após ter-se emoldurado nas trajetórias pessoais dos participantes da pesquisa e 

adentrado as primeiras ações, impressões e propostas do governo que iniciara, passou-se a 

questionar os participantes gestores e professores sobre as políticas públicas educacionais: o 

Programa de Formação “Construir o Aprender”, a construção do Referencial Curricular e o 

Plano Municipal de Educação, objetos centrais da análise deste estudo. 

 Nesse momento do trabalho, pode-se observar que a “construção” (termo utilizado no 

contexto das políticas educacionais por todos os participantes durante as entrevistas), 

aproximou-se de sua raiz etimológica construere (latim): com=junto e struere= edificar, tendo 

em vista que os relatos apontaram para a participação nos espaços em que os trabalhadores da 

educação e comunidade puderam decidir coletivamente, dentro dos limites legais e em 

regulamentação estabelecida, os rumos da educação no município.  

 Cabe sublinhar que o objetivo aqui não é discutir a qualidade da participação que 

houvera, tampouco aspectos técnicos, organizacionais-didáticos das políticas educacionais 

analisadas, mas, sim, indicar, por meio das evidências empíricas, aporte teórico e documentos, 

se houve a participação dos sujeitos da educação e de outros envolvidos na construção dos 

objetos de estudo, sob quais condições materiais e imateriais isso ocorreu e se ocorreu a cessão 

de poder da Secretaria de Educação aos envolvidos; enfim, se foi uma experiência democrática 

vivida por gestores e professores no município de Várzea Paulista durante a gestão de 2005 a 

2012.  
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 Essa concepção participacionista ancora-se na democracia participativa concebida por 

Santos (2002, 2016, 2018b), sendo uma possibilidade para transformar relações desiguais de 

poder em relações de autoridade partilhada (SANTOS, 2002, 2016, 2018b), em um processo de 

democratização permanente que não se contenta em democratizar o Estado, mas também para 

tantos espaços necessários em que o poder hegemônico silencia, marginaliza e invisibiliza as 

práticas de grupos sociais alijados por esse poder. Assim, o espraiamento do processo de 

democratização para outros espaços, além da educação e a articulação de formas e 

procedimentos democráticos, também será considerado na análise; afinal, são elementos caros 

à democracia de alta intensidade. 

 Aponta-se de antemão que a formação emancipatória172, em consonância a um projeto 

de educação emancipatória concebido pela gestão (AZEVEDO, 2011), foi elementar para o 

cariz democrático. Aspecto evidenciado nos relatos dos participantes na construção do 

Referencial Curricular e do PME. Reconhecer e valorizar políticas construídas de cariz 

democrático trilham caminhos rumo a uma democracia de alta intensidade. Compreender os 

elementos que elevaram a participação e a disputa do poder político com outras epistemologias 

que a relegaram credibilizam as experiências sociais deste lado da linha abissal173. 

7.3.1 Uma educação emancipatória exige formações emancipatórias: as formações continuadas 

como ponto chave na participação 

 A concepção de uma educação emancipatória para o município destacada no texto 

introdutório do periódico “Cadernos Construir o Aprender” (AZEVEDO, 2011) idealizava 

mudanças com a concepção hegemônica de educação centrada nos conteúdos estreitados pela 

pressão no desempenho das avaliações externas, anunciando outra que promovesse a interação 

social, a ressignificação do papel do educador, a participação ativa da comunidade nas escolas, 

visando promover a ação coletiva e superar as desigualdades sociais com vista a uma sociedade 

justa e solidária (AZEVEDO, 2011).  

 Diante do exposto, os gestores da primeira gestão (2005-2008) relataram a importância 

de uma formação continuada que atendesse aos anseios dos professores, ao passo que estivesse 

em consonância a um projeto de educação emancipatória, participativa e democrática (PP1).  

 A gestora PG5 realçou a dimensão formativa como uma característica importante da 

gestão que buscava estreitar as relações com os sujeitos da educação: 

 
172 Conceito que será definido na sequência. 
173 Termo utilizado por Boaventura de Sousa Santos nas suas produções bibliográficas referidas na bibliografia 

utilizada nesta Tese; nesse caso, referindo-se ao município de Várzea Paulista. 
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Então eu acho que isso foi um diferencial importante para a gente poder trabalhar nessas 

duas perspectivas de democratização que é a participação, ao mesmo tempo, com uma 

formação que contribua para essa participação, isso foi muito importante. (PG5). 

 Com a criação do Programa de Formação “Construir o Aprender”, que tinha como uma 

de suas diretrizes propiciar formações que não se restringissem a como ensinar, mas, sim, que 

problematizasse o conhecimento e a realidade inserida – desembutindo as teorias das práticas 

dos professores, ao mesmo tempo que valorizasse os saberes presentes na escola  e 

ressignificasse o papel do professor como sujeito do conhecimento (AZEVEDO, 2011) –, e a 

promulgação do Estatuto do Magistério, que garantia horários de estudo remunerado aos 

profissionais da educação, estabeleceram-se como os pilares para sustentar uma participação 

deliberativa. 

 Em consonância à proposta de um Estado necessário, o convênio estabelecido com a 

Unesp e a Unicamp para as formações dos professores transpôs o muro burocrático e moroso 

que havia no processo de licitações de todas as prefeituras (PG6). Além, disso, constituiu um 

conjunto de formações em serviço que dariam condições aos sujeitos da educação de participar 

sob um olhar mais amplo das políticas públicas e, assim, vislumbrar caminhos mais amplos 

rumo a uma educação emancipatória e democrática.  

 A formação como ponto central da participação também era a compreensão de um gestor 

de outra pasta que foi um dos ideólogos do estatuto dos servidores, como relatou a PG3:   

Ele falava assim [Secretário de Gestão Pública]: escuta como é que a gente vai debater 

participação se eles não sabem nem o que é participação? Nós temos que formar, gente! 

Senão ocorre um debate de surdos e mudos, como é que você faz? Você tem que fornecer 

o parâmetro para que a pessoa se assenhorear desses parâmetros e depois enxergar a 

realidade e ir para a participação [...]. Então, tinha essa perspectiva na administração 

que é a seguinte: você precisa formar para que a participação se dê, porque ninguém 

nasceu sabendo participar; ao contrário, nasceu sabendo abanar a cabeça, cumprir 

ordens ou então interpretar aquela ordem de uma forma absolutamente canhestra, 

de acordo com seu repertório individual. Então, precisa criar mecanismos de gestão 

que preveem essa formação. Por isso que eu acho legal a nossa experiência lá, que foi 

exatamente isso: vamos formar para que isso seja democrático. Para que a gestão seja 

compartilhada e que não seja só a responsabilidade do governo, que seja a responsabilidade 

de tudo, do governo e dos seus operadores (PG3, grifo nosso). 

 Fomentar a participação dos educadores com vista a uma educação que supere as 

desigualdades – projeto educacional da gestão (AZEVEDO, 2011) – só poderia ocorrer se 

houvesse formações que dessem condições para ampliar as possibilidades argumentativas e 

decisórias dos professores, como sublinha a gestora, em consonância com a garantia de horários 

de estudo para tal, previstos estatutariamente.   
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 Assim, a participação dos sujeitos da educação foi sendo tecida nas formações 

continuadas e na garantia legal do tempo para que houvesse formação que robustecesse as 

possibilidades participacionistas, argumentativas e decisórias, ainda que, como observou a 

gestora PG6, os espaços para formação disponíveis no município eram precários e geravam 

reclamações entre os docentes. Não obstante, por muitas vezes, a qualidade do processo se 

sobrepujasse às dificuldades estruturais. 

 Cabe sublinhar que uma análise açodada do excerto destacado do relato da gestora PG3 

pode levar a crer que as formações estivessem sob o alinhavo dos cânones científicos 

hegemônicos produzidos em laboratórios de grandes universidades, relegando os saberes da 

rede, as práticas sociais já existentes, “o repertório individual”, nas palavras da gestora, 

conotativamente, como algo de menor valor. Contudo, não é bem assim. 

 A própria concepção de elevação da participação adotada pela gestão tem na sua gênese 

outras vozes, outros grupos, outras demandas que, por vezes, não repousam suas expectativas 

sobre a racionalidade científica do ocidente e coexistem, ainda que não credibilizadas, com a 

forma hegemônica de explicar a realidade. Negar outras formas de saber seria incorrer na 

injustiça cognitiva e promover a injustiça social (SANTOS, 2018b), contrária à proposição 

educacional da gestão. 

 Ademais, como sublinha Azevedo (2011), o Programa de Formação tinha como 

horizonte a ressignificação dos saberes existentes na rede, a aproximação com as unidades 

escolares, de modo a reconhecer e valorizar os saberes do contexto inserido, sustentadas no 

diálogo permanente sobre as dificuldades presentes no cotidiano pedagógico. O próprio lema 

do Programa “A participação e valorização das identidades profissionais” (AZEVEDO, 2011) 

sinaliza com a proposta de formação em vigor. No entanto, haveria sim de ter uma formação 

que ampliasse os saberes presentes na rede e os colocasse em disputa com tantos outros com 

vista à educação almejada.  

 O tensionamento do debate epistemológico proposto pelo grupo gestor da Secretaria de 

Educação pode ser visto no excerto que segue:  

Nós tínhamos que pensar em como avançar nesse processo democrático, nesse processo 

participativo. Então surgiu a questão do referencial, tendo em vista que nós não tínhamos 

uma proposta pedagógica, uma diretriz curricular estabelecida. Pensamos então: vamos 

construir junto. Mas, para isso acontecer, precisava trabalhar e qualificar o professor. 

Ele já carrega sua formação, mas eu preciso subsidiá-lo a partir de questões que o 

levem a pensar uma proposta curricular. Então, nesse meio tempo, procuramos 

iniciativas de formação. A estratégia inicial foi trazer grandes nomes da educação 

nacional para falar de educação. Na verdade, qual era a estratégia desse primeiro 

momento? Era criar o debate. Porque assim, quando eu trago grandes nomes de 
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diferentes referenciais para falar com os professores, era para provocar o debate. A 

pessoa pensa, vem um cara pensa de um jeito, vem outro pensa de outro, isso leva o 

professor a refletir. (PG1, grifo nosso). 

A intenção declarada do gestor em promover a diversidade de conhecimentos sob várias 

perspectivas, a fim de fomentar o debate docente e subsidiá-los na construção do Referencial 

Curricular, indica que tais concepções tinham como premissa democratizar o conhecimento e 

as epistemologias que o sustentam com o intuito de promover a justiça cognitiva (SANTOS, 

2011, 2018b) e, no âmbito das políticas curriculares, elevar a dimensão do conhecimento da 

justiça curricular (PONCE, 2016). Sob essa óptica, só se superaria as desigualdades 

ultrapassando a monocultura dos saberes (SANTOS, 2010), que impedem que haja justiça 

social.  

 Além do mais, observa-se que a elevação da participação como uma forma de governar 

e a formação continuada caminharam juntas desde o início das ações da gestão analisada, sendo 

a formação a condição elementar da participação dos professores na construção do Referencial 

Curricular. Aspecto que, segundo o gestor PG1, foi uma das marcas principais da gestão quando 

ocupou o cargo de Secretário de Educação, entre os anos de 2005 e 2008: 

Uma das coisas que me estimula muito é essa coisa do investimento na formação dos 

professores. Acho que isso nós não medimos esforços para investir, para contratar empresa, 

nós vamos fazer e vamos fazer! Acho que isso foi uma outra coisa que ela não aparece, 

mas... os professores construíram o currículo. Então, o processo para frente foi pelo que se 

iniciou lá atrás. Se não tivesse iniciado esse trabalho lá atrás, talvez a gente não teria um 

currículo, não teria um Plano Municipal de Educação com tanta participação, tão efetivo 

nesse formato. Então, acho que isso foi muito rico! Muito rico mesmo para o trabalho! Aí 

tem as coisas pontuais, que também ficam como marcas, e eu vejo como marcas 

importantes, mas, para mim, essa coisa da participação, da abertura da Secretaria e da 

formação dos professores [...]. (PG1). 

 Essa diversidade de conhecimentos presentes nas formações atrelada à identidade 

docente e a realidade concreta a que pertencia aparecem na linha formativa do Programa de 

Formação “Construir o Aprender”. A gestora PG3 referiu-se a isso, evidenciando o surgimento 

de outras vozes no processo formativo dos sujeitos da educação:  

Então, por exemplo, uma linha muito interessante, eu não lembro o ano, que era: 

“Construindo nossas Identidades com respeito às diferenças”.  Que a gente fez? A gente 

fez formações para gestores, para professores... É de alto a baixo assim, trabalhando a 

questão da deficiência mental e intelectual, a questão da negritude, a questão de gênero, de 

mulher, a questão de classe, afinal nós estamos trabalhando com classes trabalhadoras! 

(PG3). 

 Apesar de os gestores da Secretaria de Educação terem um horizonte comum para as 

formações e a educação escolar vislumbrada, de acordo com a PG3, no próprio grupo gestor, 
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havia divergências epistemológicas, destacando uma possível ruptura com metanarrativas que 

determinam uma verdade única e universal: 

[...] porque ele (outro gestor) tinha uma visão, vamos dizer, assim entre aspas, “antiga”, 

muito ligada ao marxismo tradicional, luta de classes e etc. E eu tinha uma visão muito 

mais ligada à Dulce, ao Romualdo, que é uma visão quase chegando no culturalismo, é 

uma...é uma mistura, é o Paulo Freire, entendeu?! É uma coisa mais aberta, você constrói 

com quem tem, você não tem a verdade... a verdade vai surgindo conforme vai “rolando”. 

É mais importante o processo, que você desencadeia, do que efetivamente o produto final. 

O importante é o processo que você desencadeou e o programa de formação tinha isso, 

você desencadeia um monte de formação tudo junto...começa a “pipocar” coisas que você 

nunca viu [...]. (PG3). 

   Como destacam Silva, Azevedo e Ortiz (2013), o eixo de orientação do trabalho da 

Secretaria de Educação nas formações consistia em reconhecer as diferenças no processo 

formativo dos educadores diante da realidade de cada um, criando um espaço de reflexão que 

assentasse na incompletude do conhecimento. Para os autores: “A proposta era partir de uma 

concepção de educador e educando não idealizados - reconhecendo nossa precariedade, que 

não é negativa, é a condição humana” (SILVA; AZEVEDO; ORTIZ, 2013, p. 19-20). 

 Observa-se, até aqui, que o reconhecimento e a valorização da diversidade de 

conhecimento empunhadas pela gestão foram uma ação contínua no processo formativo dos 

educadores. Entretanto, Paulo Freire foi um dos alicerces teóricos do processo de formação, e 

sua concepção emancipatória de educação foi levada para o Referencial Curricular, como 

também foram aspirações da construção do PME. Dessa maneira, quando perguntado ao PG1 

por que Freire e se isso tinha sido solicitado pelos professores, o referido gestor não se contradiz 

em seus pressupostos democráticos; ao contrário, alinhava-os aos do Patrono da educação 

brasileira: 

Eu acho que pela própria trajetória das pessoas que estavam no governo tinham muita 

afinidade com Paulo Freire. Seja pela vertente que ele tinha com a igreja, seja pela 

influência de pessoas que tinham conhecido Paulo Freire, tinham sido influenciados por 

ele. E eu acho que ele é um referencial importante para o debate, para a construção, porque 

parte das premissas do diálogo, da construção do conhecimento, das pessoas como sujeitos 

históricos, ou seja, ninguém é objeto nesse processo. (PG1).  

 Na sequência desse questionamento, o PG1 teceu considerações sobre outras 

epistemologias trazidas pela administração para os espaços formativos, a possível comparação 

e a confrontação de tais saberes pelos sujeitos históricos e a tentativa de tradução (SANTOS, 

(2007) de conceitos, buscando inteligibilidade, intersecções e a promoção do debate entre os 

conhecimentos que tinham como horizonte uma educação emancipatória, ainda que não 

estivessem em consonância aos meios para alcançá-la. 
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Então, essas divergências que nós trazíamos eram importantes. Por quê? Para mostrar para 

as pessoas e provocar o debate. Por que nós vamos pensar a questão da pedagogia histórico-

crítica em outra vertente? Mas no fundo ela acaba buscando em Paulo Freire algumas 

questões importantes. Quando a gente trouxe o José Pacheco da Escola da Ponte com um 

viés completamente diferente, era justamente isso, o que nos embasa de verdade? Para 

mostrar que essas pedagogias, essas propostas, elas podem se conversar, porque todas elas 

pensam a melhoria da qualidade da educação. Pensar uma educação cada vez melhor. Então 

para nós pensar Paulo Freire vem desse princípio. Talvez também da nossa trajetória... Mas 

por pensar assim: numa cidade operária, numa cidade trabalhadora, em que a grande 

maioria da população é trabalhadora, e Paulo Freire conversa muito com isso. De pensar 

que não é o trabalhador, é um sujeito histórico que tem uma história! (PG1). 

 Para além dos ideais democráticos freirianos, que se consubstanciarem aos da trajetória 

do gestor, os ideais epistemológicos do educador brasileiro abriram os horizontes para que o 

gestor conhecesse o universo cultural (FREIRE, 2014) que estava imerso e os saberes de cidade 

operária e de periferia por meio do diálogo com os professores, que foram fortalecidos pelo 

processo formativo sustentado na diversidade epistemológica, que, por sua vez, ensejou e 

fortaleceu os espaços argumentativos e decisórios. 

 Ao mesmo tempo que a formação foi um elemento importante para elevar a participação 

dos sujeitos da educação na construção das políticas educacionais, carregava em suas propostas 

práticas uma constelação de conhecimentos científicos e saberes do cotidiano docente e não 

docente, consistindo, assim, um incipiente processo de ecologia dos saberes (SANTOS, 2018b) 

e de democratização do conhecimento. Formação e participação ocorrem em concomitância e 

se fortaleceram no trabalho envidado pela gestão em articular e criar inteligibilidades entre os 

saberes presentes, com vista a uma concepção de educação emancipatória. 

 O modelo participacionista proposto, alicerçado em uma formação pensada a partir das 

diversas formas de conhecer a realidade e as nuances pedagógicas, ousou lançar mão de um 

procedimento sociológico transgressivo (SANTOS, 2007), ampliando o presente às 

experiências sociais de grupos que são sistematicamente emudecidos. Esse aspecto foi 

ressaltado nas considerações de algumas das professoras entrevistadas: 

Então, hoje, vendo de outra maneira, porque eu acessei outras coisas, eu pude me 

aprofundar em outras coisas, talvez não tão aprofundado, mas ampliou algumas questões 

[visão sobre o governo da época], então a gente consegue perceber esse sentido de dar voz 

ao sujeito, de valorização das identidades. Eu lembro que a gente chegou a iniciar a 

formação de um grupo, na época a gente tinha dado o nome de “GEPACA”, que era um 

grupo de pesquisa de apoio à criança e ao adolescente; então, ali a gente estava começando 

a fomentar discussões de gênero, discussões raciais [...]. (PP1). 

[...] chegar aqui em um governo em que eu tive oportunidade de participar, e participar 

efetivamente, sendo eu, certa ou errada. A proposta vinha, eu realmente refletia aquela 

proposta e falava o que eu estava pensando e eu acho que isso que é legal, uma formação 

aberta. (PP3).  
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 O destaque na fala da professora PP3 fica por conta da formação aberta às divergências, 

incidindo na efetividade de sua da participação e dando sinais de estreitamentos entre a 

Secretaria de Educação e os professores, que foram sendo construídos com a valorização e os 

reconhecimentos dos saberes presentes na Rede Municipal e a ampliação e a articulação destes 

com as formações continuadas, como expostos anteriormente. 

 Conforme reafirmam as gestoras PG3 e PG5, com o texto Relato de uma experiência de 

gestão de programa de formação de docentes em processo (SILVA; AZEVEDO; ORTIZ, 

2013), a gestão buscava uma proposta de formação que se alinhasse às demandas da rede, 

sustentada no diálogo e na construção conjunta e democrática de uma nova educação, centrada 

na criança. 

 As formações oferecidas pelo Programa “Construir o Aprender” elevaram e 

fortaleceram a participação dos educadores ao ter como direção das práticas formativas a 

diversidade epistemológica que deveriam se assentar, trazendo à discussão temas sociais 

silenciados pelo poder hegemônico, tornando-os parte dos tempos de formação e debates com 

os educadores, ascendendo, assim, relações emancipatórias em um espaço historicamente 

marcado pela imposição da monocultura do saber científico e da alta cultura. 

 As “Jornadas de Educação”, evento que ocorria anualmente para os educadores 

apresentarem suas práticas pedagógicas aos profissionais da educação do município, 

demonstravam, segundo Silva, Azevedo e Ortiz (2013), a valorização docente em um espaço 

de troca e de ressignificação de saberes da rede, indicando que os educadores eram os sujeitos 

da educação e não objetos, como desejava o gestor PG1.  

 Denomina-se como “formações emancipatórias” a forma de conceber o processo 

formativo, tratando de democratizar os saberes sob o prenúncio da democratização das 

epistemologias que eles estão assentados. Sobre esses alicerces, eleva-se e fortalece-se a 

participação de outros grupos sociais, aproximando-se de uma democracia participativa.  

 Por essa via, a democracia emoldurou todo o processo de formação, tanto no conteúdo 

das formações como no seu exercício participativo de debate e de reflexão. Essa diretriz de 

política formativa de educadores pode constituir-se em um espaço privilegiado de seleção de 

saberes pragmáticos para resolver questões das práticas curriculares que obstaculizam uma 

educação emancipatória. Esse postulado acena para investigações posteriores sobre a ecologia 

de saberes (SANTOS, 2007, 2018b), que esteve presente durante o Programa de Formação 

“Construir o Aprender” e ousou adentrar os espaços escolares durante a gestão analisada.     
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 Em curso, ocorrera uma incipiente primazia ao conhecimento-emancipação (SANTOS, 

2011), pois a trajetória de formação proposta pela Secretaria de Educação, ao considerar o outro 

como sujeito de saberes, ascendeu de um estado de ignorância-colonialismo para um estado de 

saber, designado como solidariedade (SANTOS, 2011), que fora construída no reconhecimento 

dos saberes do outro nas formações.  

 A ruptura com o paradigma dominante do conhecimento e a emergência de um outro 

(SANTOS, 2011), como apontado no terceiro capítulo deste texto, é um princípio fundamental 

na reinvenção da democracia, bem como a luta contra o poder desigual presente nos diferentes 

espaços, em um processo contínuo de democratização. 

 No caso das formações emancipatórias promovidas pela gestão, a luta deu-se ao 

compreender e pôr em movimento que a participação dos sujeitos da educação apenas seria 

possível robustecida na formação permanente de educadores, ao passo de tecê-la sob os 

auspícios da diversidade nas formas de compreender a educação, e, assim, as relações de poder 

desigual foram se horizontalizando. Esse é o caminho da democracia anunciada por Boaventura 

de Sousa Santos. 

7.3.2 Os acenos à democracia participativa na construção do Referencial Curricular e a busca 

pela construção de uma identidade educacional 

 A partir de 2007, iniciou, na rede, a construção do Referencial Curricular que 

direcionaria o trabalho pedagógico dos docentes, anteriormente apoiados em documentos que 

traziam contradições teóricas sobre o currículo e a didática, além da ausência das 

especificidades locais. Ademais, à época, não havia um documento curricular construído 

coletivamente, sendo comum estabelecer-se um rol de conteúdos divididos por bimestre, 

encaminhado pela Secretaria de Educação às unidades escolares. 

 Diante de uma concepção de educação emancipatória da gestão 2005-2012, buscava-se 

valorizar e reconhecer os saberes da realidade; por conseguinte, haveria de construir-se um 

Referencial Curricular com base nas necessidades dos sujeitos do município, pautado na 

construção coletiva que fortalecesse a gestão democrática (TREVISAN et al., 2011).  

  Na mesma época, a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006b), 

determinava a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula 

de crianças de seis anos de idade nessa etapa de ensino, além de estabelecer prazo de 

implantação dessa nova estrutura até o ano de 2010, o que levou a Secretaria de Educação a 
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repensar toda a organização que havia na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, como se observará ao longo deste texto.   

 Apresentar-se-ão, ainda, os relatos e as nuances do processo participativo ocorrido 

durante a construção do Referencial Curricular e a busca por uma identidade do município 

atrelada ao currículo escolar em consonância às aproximações com as dimensões do 

conhecimento, do cuidado e da convivência, que compõem as dimensões da justiça curricular 

proposto por Ponce (2016, 2018). Assim, os gestores que ocuparam os cargos nos primeiros 

anos e os professores que fizeram parte do processo, ao serem questionados sobre a construção 

do Referencial Curricular, relataram que a exigência em âmbito federal da ampliação 

obrigatória para nove anos no Ensino Fundamental foi o impulso necessário para repensar a 

identidade curricular do município, ao passo que ensejou um processo de construção de uma 

política pública – o currículo escolar – que tinha na participação e na aspiração democrática das 

relações um alicerce da gestão (PG1, PG3, PG5).  

 Dessa maneira, mesmo antes de tecerem considerações sobre a construção do 

Referencial Curricular, os participantes (gestores e professores) fizeram questão de ressaltar a 

ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos como o início do processo da constituição coletiva 

de um currículo escolar que direcionasse as ações docentes e, desse “forma”, a identidade 

educacional do município.  

 Entre os gestores que participaram da primeira gestão (2005-2008), foi comum 

apontarem as dificuldades da falta de equipamentos públicos e recursos para atender a mais um 

ano de escolarização obrigatória, havendo a necessidade da reestruturação predial, mobiliária 

do município, além de um currículo que fosse a expressão do novo modelo de gestão que 

abrangesse todas as etapas de ensino atendidas pela Rede Municipal.  

  Como relatou a gestora PG5, a ideia a partir disso não era refazer o currículo pré-

existente, mas, sim, criar um outro referencial de forma coletiva e com formações que dessem 

as devidas condições de fomentar o potencial criativo da construção entre os envolvidos. 

[...] o que aconteceu em 2007 foi uma articulação dessa formação com a questão do 

currículo, porque nós tínhamos que inserir as crianças de seis anos no Ensino Fundamental 

[...]. E a gente chegou à conclusão, na Secretaria, pelo conhecimento que a gente tinha de 

Educação, de currículo, que a gente não podia fazer isso com o currículo que a gente tinha, 

porque não era a gente criar mais um ano naquele currículo, não era a gente colocar as 

crianças de seis no lugar das crianças de sete, era a gente criar um outro Ensino 

Fundamental dos anos iniciais [...]. Nós começamos o movimento de criação curricular, 

porque nem foi muito refazer, o currículo, mas foi mesmo criar um currículo próprio para 

atender às crianças de seis anos no Ensino Fundamental e transformar aquele Ensino 

Fundamental que era de quatro em cinco anos e a gente articulou isso com a formação que 

já vinha sendo feita. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer de uma forma 
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coletiva e, ao mesmo tempo, fortalecendo a formação; então, agora a gente vai colocar 

a formação a serviço dessa construção curricular e foi esse movimento que nós fizemos 

[...]. (PG5). 

 Como apontado no capítulo que se apresentou a construção do Referencial Curricular, 

as formações abarcaram inicialmente questões gerais ligadas ao currículo e, mais à frente, às 

especificidades dos componentes curriculares, bem como às questões didáticas e aos processos 

e instrumentos de avaliação.  

 Nesse movimento formativo da construção curricular, a diversidade epistemológica 

manteve-se como a tônica do processo, como apontaram os gestores PG1 e PG3. E, apesar de 

o Ensino Fundamental de 9 anos ser uma determinação legal, a forma como ele seria concebido 

dependeria de cada Sistema Municipal de Educação, como destacou a gestora PG4 no excerto 

a seguir. A gestão democrática com participação popular robustecida por uma formação pautada 

na democratização dos conhecimentos foi novamente trazida à cena. 

[...] por que o referencial? Para garantir, lá, um dos princípios, que era a qualidade de 

educação. Então vamos ter um referencial, onde nós vamos nos sentar com os 

professores e discutir o que é que nós queremos, o cuidado que a gente tem com as 

nossas crianças, nós vamos cuidar, mas nós vamos ensinar. Então, como que a gente 

vai ensinar? Então vamos pensar, o que é que cada um vai fazer como lhe cabe? O que as 

crianças, o que é que...as crianças de zero, da creche vão fazer? O que as crianças do “Pré” 

vão fazer? E do Fundamental vão fazer? (PG4). 

 Além do caráter democrático observado na fala da gestora, a referência ao princípio 

“qualidade da educação”, pautando o cuidar indissociável do ensinar, indica que a qualidade 

educacional vislumbrada no Referencial Curricular evocava as dimensões da justiça curricular 

propostas por Ponce (2016, 2018). 

  Eleva-se, no relato, o cuidado necessário com todos os sujeitos do currículo, dando 

primazia a sua função política da garantia do direito de ensinar e aprender, enredada à dimensão 

da convivência democrática, do tecer junto para uma educação de qualidade e a do 

conhecimento sustentado na diversidade dos saberes docentes. 

 Pode-se considerar que o princípio da qualidade educacional, relatado pela gestora, 

esteve em consonância com as diretrizes gerais do Partido eleito para governar o município e 

estabeleceu aproximações com as dimensões da justiça curricular. Ao destacar que a gestão 

deveria “sentar com os professores e discutir o que é que nós queremos”, a gestora aflora um 

cuidado com o professor diante de seus saberes, distanciando-o de um mero executor de tarefas 

concebidas por outrem que o concebe como funcionários de uma proposta curricular (PONCE, 

2018) e aproxima-o de ser o sujeito do currículo, capaz de cuidar e ser cuidado, ensinar e 

aprender, fortalecido pela convivência participativa e democrática de alta intensidade.  
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 Seguindo na mesma esteira dos gestores anteriores, o PG1 elevou a formação como um 

elemento importante da participação dos professores na construção curricular. Ele enfatizou o 

empoderamento desses professores na construção do currículo, indicando que o processo de 

construção participativa era um valor fundamental, “rico”, expressão utilizada pelo próprio 

gestor:  

A partir disso [formações continuadas], que a gente começa a elaboração de um currículo. 

Esse foi o caminho. Um processo longo, de quatro, cinco anos de construção de um 

currículo, e isso é rico, porque é um processo participativo onde quem discutiu o currículo 

foi o professor, foi a ponta. É ele que vive o dia a dia, é ele que sabe as realidades. Mas 

essa discussão subsidiada pelo processo de formação que estava acorrendo. Eu acho que é 

isso um ganho. Então, é um processo interessante de debate, que talvez não tenha 

atingido a população. Talvez não tenhamos conseguido discutir na escola, com a 

população, o currículo. Não chegamos nesse ponto. Mas ele já foi rico, o professor se 

sentiu empoderado nessa construção. Ele construiu. (PG1).  

 A valorização da construção participativa e coletiva do currículo coaduna-se à dimensão 

da convivência democrática da justiça curricular estabelecida por Ponce (2016, 2018), de modo 

a promover uma cultura de debate, de participação e de respeito aos saberes do outro, 

elementos primorosos na reinvenção da democracia.  

Os apontamentos dos gestores estão enredados ao adensamento da dimensão da 

convivência democrática proposta por Ponce e Araújo (2019). Segundo os autores, para 

estabelecer políticas curriculares à guisa da justiça curricular sob a dimensão da convivência 

democrática, considerar-se-á a democracia participativa como um aspecto central da 

organização política, sendo um valor a ser elevado na construção de políticas curriculares, que, 

por sua vez, estejam assentadas na diversidade e no reconhecimento dos saberes dos sujeitos 

do currículo. A participação e a democratização dos conhecimentos que a elevam e a fortalecem 

são, portanto aspectos indissociáveis. Sobre isso os autores ressaltam: 

A democratização das práticas sociais não é o bastante se o conhecimento que 

as orienta não é democrático. Os conhecimentos presentes no currículo devem 

ensinar-aprender a participar e constituir energias emancipatórias para lutar 

contra toda e qualquer forma de opressão. Devem ensinar o valor democrático 

guiado pela diversidade epistemológica. Nessa óptica, as políticas curriculares 

e o currículo em ação são construídos de “dentro para fora”, de forma a 

democratizar o conhecimento e as práticas pedagógicas que dele emanam. 

(PONCE; ARAÚJO, 2019, p. 1066). 

 Há de observar-se, no excerto anterior do gestor PG1, suas lamentações em relatar que 

o processo participativo na construção do currículo não ter envolvido a população, fragilizando, 

assim, uma prática de construção de uma política educacional fundamental nas aspirações da 

gestão em estabelecer um modelo participativo e democrático da administração. Aspecto que 
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também foi corroborado quando se perguntou à gestora PG4 sobre a participação de não 

docentes na construção do Referencial Curricular. 

 Assim, o impulso participativo e formativo na construção do Referencial Curricular 

coletivo não “saiu das escolas”, como indicou em lamentações o gestor, não estreitando por 

essa via fundamental as relações entre a Secretaria de Educação e a comunidade. Talvez porque 

pairasse sobre os sujeitos da educação e os gestores a impossibilidade de articular os 

conhecimentos técnico-científicos planificados por especialistas que devem estar no currículo 

escolar com outros tantos saberes populares, das vivências cotidianas, do senso-comum. Por 

mais que tais considerações sejam a marca do pensamento freiriano, principal referencial 

teórica do Referencial Curricular. Talvez, ainda, porque era a democracia possível naquele 

momento, que apresentava práticas participacionistas, de debate e de formação emancipatória 

até então não vividas no município.  

 O gestor PG2 retratou um pouco dessa nova forma de administrar a educação, o que 

causava um certo estranhamento entre os docentes que ecoava nos corredores das escolas diante 

do ineditismo de participar na construção do currículo do município. 

Às vezes, eu até me lembro que alguns professores não entendiam e acho que queriam 

alguma coisa pronta, às vezes a gente pega os modelos de ensino, talvez da rede particular... 

Eu acho porque não vivenciaram, penso eu, esse momento de construção, então a pessoa 

acha que andar com uma muleta dá mais segurança do que caminhar com as próprias 

pernas, mas porque nunca caminhou sozinho com as próprias pernas então... talvez tenha 

essa insegurança, mas, quando ela começa a caminhar com as próprias pernas, ela percebe, 

realmente, que aquela muleta é um peso, atrapalha ela, ela não precisa daquilo, então eu 

percebi que isso foi decisivo nessa caminhada com as próprias pernas, dos professores. 

(PG2). 

 Ainda que nesse momento da construção curricular a democracia participativa “não 

tenha saído” das escolas, afirma-se que ineditamente ela adentrou seus espaços e buscou 

construir um currículo a partir das vozes de seus sujeitos, de forma a reconhecer e democratizar 

o conhecimento que emergia nos espaços escolares. Nesse processo, cuidava e valorizava os 

sujeitos do currículo como produtores de saberes, tecidos por meio da convivência democrática.  

 A aventura do processo criativo de construção coletiva do Referencial Curricular pode 

ter gerado insegurança e receio entre os professores, afinal era um novo modelo de Estado que 

buscava romper com o centralismo vigente e constituir amplos espaços de participação. No 

entanto, quando se lança ao processo criativo sustentado em formações emancipatórias e na 

construção coletiva e democrática, compreender-se-á que as “muletas pedagógicas” são um 

peso, como retrata o gestor, algo que impede os educadores de Ser mais  (FREIRE, 2014). 



230 
 

 
 

  Durante o processo de construção do Referencial Curricular, articularam-se elementos 

da democracia representativa e da democracia participativa. Assim, alguns professores 

polivalentes foram escolhidos como representantes por seus pares nas escolas em que atuavam 

para discutir o currículo escolar com os representantes da Secretaria de Educação. O texto 

elaborado era encaminhado para as escolas para discussão e debates em horários de estudo, que, 

no momento seguinte, retornava com sugestões para a discussão com os representantes da 

Secretaria e das escolas. Essa articulação entre esses procedimentos democráticos permitiu a 

participação direta e indireta de mais de 800 educadores.  

[...] cada escola mandou um professor de cada série, de cada ciclo, para a Secretaria de 

Educação, porque...tudo era muito novo, para nós também174, era novo, então o que a gente 

colocou para esses representantes? “Vocês vão ter que nos representar dentro da escola, só 

que nós não sabemos, nós vamos estudar juntos. Nós vamos ver tudo o que a gente possa 

fazer, ensinar, melhorar, receber...”, então, nós estudamos juntos, foi bem democrático. 

“Então vocês dão as ideias, a gente vê o que a gente pode fazer, vamos aprender juntos, 

vamos estudar juntos”. (PP2). 

 A professora ressaltou de sua experiência a possibilidade ensejada pela administração 

de conhecerem-se e reconhecerem-se os saberes das educadoras do ensino infantil em 

consonância àquilo que faziam os professores de outros segmentos. Cabe ressaltar que não há 

obrigatoriedade no município de as educadoras terem formação superior em Pedagogia, o que 

aponta para a diversidade de saberes, técnicos e não técnicos, que permeavam os momentos de 

discussão, malgrado ocorreram apenas uma vez. Segundo a professora: 

Lá na Câmara, por exemplo, a creche, que sempre em toda época é muito afastada da 

Educação...na época, ela foi chamada e respeitada como tal. Então, a creche estava ali 

presente, para trazer os seus conhecimentos, suas riquezas, que as meninas têm um trabalho 

muito bem feito. A educação infantil estava ali presente, para saber como era esse trabalho 

na creche. E o ensino fundamental também estava ali presente, então todos podiam discutir 

os seus segmentos e conhecer um pouco a história daquela criança que continuava, porque 

você ficava na creche, mas a criança ia para a educação infantil; você ficava no ensino 

infantil I, mas a criança ia para o ensino fundamental, então todos podiam conhecer um 

pouco o segmento, respeitar os trabalhos de cada segmento e também conversar sobre. 

Então teve, assim, uma riqueza muito grande de todos os segmentos da prefeitura, eu acho 

que a única vez que as pessoas sentaram, realmente olharam umas para as outras e falaram 

assim: “Meu trabalho é esse, eu preparo essa criança para que ela vá até você e que você 

dê continuidade naquilo que eu preparei”, e assim por diante [...]. (PP2). 

 No caso dos componentes curriculares específicos, esse processo de elaboração do 

currículo das respectivas disciplinas ocorreu preponderantemente com participação direta dos 

professores, precedida, como as demais áreas, de formações que aliassem teorias, práticas e 

saberes presentes no cotidiano dos docentes.  

 
174 A professora era coordenadora de creche à época. 
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  Nesse caso, acredita-se que a participação direta tenha ocorrido devido ao número 

reduzido de professores de cada componente e as possibilidades diante da estrutura física da 

Secretaria de reunir todos em um mesmo local. Ainda assim, alguns representantes escolhidos 

entre seus pares fizeram a compilação e a organização dos assuntos debatidos e as estruturaram 

em um texto em acordo com a formatação de um currículo escolar, que seguia a dinâmica de 

novamente ser discutido com todos os professores de cada componente curricular, como pode 

ser observado nas notas de rodapé do documento Proposta Curricular de Várzea Paulista (SP): 

em busca do inédito-viável (VÁRZEA PAULISTA, 2012).    

 A professora participante PP1, que à época participou das discussões da construção do 

componente curricular de Educação Física, tece considerações desse processo:  

Depois [discussão do ensino de 9 anos com os professores da rede], nós tivemos um 

momento, também, do currículo de Educação Física, do referencial curricular, que foi 

também muito rica a contribuição dos professores, cada um com seu embasamento teórico, 

vindo de escolas diferentes, algumas pessoas não quiseram discutir, levar a sua proposta 

adiante... outros já estavam no outro sentido, de querer construir o currículo, de querer fazer 

ele vivo, mesmo, nas ações, enfim. Naquela época, ainda, não sei se nesse ano ou um ano 

depois, a prefeitura, inclusive, cedeu transporte para nós professores de Educação Física, 

para participar de formação na USP.... Então, foi um momento muito feliz, assim, que a 

gente tinha um momento para reunir, para discutir teoria porque a prática ela nasce em 

algum lugar, ela vem de uma teoria, porque se acredita em um certo sujeito, outra teoria 

acredita que vá...construção de outro. Mas, assim, era um momento que tinha esses 

encontros para pensar teoria. Para pensar prática, também! Mas a gente tinha um momento 

de fundamentação. (PP1). 

 Esses momentos de discussão, debate e reflexão propiciadas pelas formações, de acordo 

como Moraes (2013) – coordenadora pedagógica dos componentes curriculares específicos 

naquele momento –, compreendiam que a participação dos professores no processo 

possibilitaria a coautoria e o reconhecimento de si próprio no trabalho de construção do 

Referencial Curricular. 

  A ementa do curso do formador externo contratado para estruturar o Referencial 

Curricular em Educação Física dá o tom da concepção de democracia presente: 

A dinâmica de funcionamento pretendida (da formação), onde a incompletude do plano de 

curso automaticamente cria a necessidade da participação ativa de todo o grupo para o seu 

fechamento. A intenção, ao se propor tal estrutura, era de poder fazê-los 

(professores/alunos) vivenciar a experiência de ter suas vozes legitimadas ao longo da 

formação, já que a proposta curricular fundada nos princípios dos estudos culturais e do 

multiculturalismo crítico tem como princípio estrutural a criação de espaços de legitimação 

às vozes silenciadas pelas representações hegemônicas encontradas no processo de 

escolarização da escola contemporânea. (RODRIGUES, 2009 apud MORAES, 2013, p. 

121-122). 
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 Embora tenha havido uma emergente elevação da participação na construção do 

Referencial Curricular, apontou-se, de forma geral, entre os participantes, que não houve uma 

aproximação direta com a população para discutir os conhecimentos que deveriam ou não fazer 

parte do conjunto de experiências educacionais a serem oferecidas para os estudantes e, 

também, para qual sociedade aqueles conhecimentos seriam fundantes.  

 A professora PP3 fez ponderações sobre a construção do Referencial Curricular. Para a 

docente, o processo foi açodado e não contou com ampla participação dos envolvidos, não 

obstante ressalte as ações da administração para fomentar a participação:  

Foi muito rápido, sabe?! E ficou muito nessa revolta e faltou o diálogo, o esclarecimento 

do que é que era aquilo e para quê. Para que estava acontecendo isso e por que essa 

mudança? Que veio de lá de cima. Tudo que vem de cima para baixo é difícil de engolir, 

tudo. (PP3). 

Eles tiveram essa preocupação [a administração], porque era em horário de trabalho, a 

gente era dispensada para poder participar, o que foi um grande ganho e uma pena que, 

mesmo assim, teve pouca participação... Na época foi legal a construção, embora eu acho 

que tinha que ter uma participação maior, mas eu não sei como se faria isso. (PP3). 

 Quando a professora afirma que “tudo que vem de cima para baixo é difícil de engolir”, 

ela está se referindo à Lei Federal que ampliou o Ensino Fundamental para 9 anos de 

permanência – Lei No 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 –, advertindo que, em âmbito 

municipal, não houvera as devidas formações que esclarecessem a nova realidade educacional 

que se apresentava com a Lei.   

 Em relação ao contexto da “pouca participação” colocado pela docente, observa-se que 

ela se refere aos professores da Educação Infantil que não tinham, até meados de 2009, horários 

de estudo garantido na sua jornada de trabalho, portanto a participação ocorreu por 

representação de pessoas que eram dispensadas de ministrar aulas para comparecer às 

formações e às discussões que debatiam os conhecimentos que deveriam fazer parte do 

currículo escolar, bem como às demandas curriculares das unidades escolares que eles 

representavam.  

 A promulgação estatutária estabelecida em 2007, que garantiu a todos os docentes a 

ampliação da carga horária, visando com isso definir nas jornadas de trabalho de cada um 

horários de estudo remunerado, foi uma condição fundamental para possibilitar uma maior 

participação dos envolvidos, ainda que alguns docentes se valeram do direito individual de 
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manter uma jornada de trabalho sem a previsão de  horário de estudo175.  Sobre isso, a professora 

referida anteriormente considerou: “Mas eu acho que é por conta da falta desse tempo, porque 

tem gente que é proativa, que vai, mas você sabe, a gente tem um monte de professor que não 

tem isso, então tem que oferecer” (PP3). 

 Assim, como a implantação do ensino de 9 anos na rede foi realizada em 2008 (dois 

anos antes do prazo final estabelecido por lei) e os professores de Educação Infantil não tinham 

as devidas condições de participação diante da jornada de trabalho, houve acenos da 

administração para que esses professores participassem. Alguns docentes acenaram aceitando 

o convite, outros não tiveram condições favoráveis, e alguns, mesmo diante da nova 

configuração da jornada de trabalho, optaram por não fazê-lo. Aspecto que pode ser observado 

nas referências de coautoria inseridas na proposta curricular do município.   

 Nesse trabalho, além da criação de um novo currículo para todos os segmentos, a 

administração deparou-se com a necessidade de adquirir mobília adequada, de contratar 

professores, de construir e ampliar escolas; enfim, aspectos estruturais, administrativos e 

pedagógicos que concorreram e obstaculizaram, mas não impediram, a consecução da 

ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos de permanência com a participação dos 

envolvidos, ainda que, em algum momento do caminho, isso possa ter ocorrido de forma 

açodada, impedindo, assim, um processo formativo que garantisse condições de participação a 

todos, como alertado pela professora PP3.  

 Segundo as professoras PP2, PP3, PP4 e a gestora PG3, as mudanças geradas com a 

ampliação do Ensino Fundamental suscitaram tensões e angústias entre os professores, que, 

apesar de “não se contraporem ao direito do acesso e permanência dos alunos” (PG5), sentiam 

a insegurança de desenvolver o seu trabalho pedagógico com crianças um pouco mais novas.  

  O que fica claro com a ampliação do Ensino Fundamental bem antes do prazo 

estabelecido em Lei Federal é que essa iniciativa veio ao encontro do princípio  democratização 

do acesso e permanência, acenando, assim, para que se garantisse o acesso ao pleno direito à 

educação de qualidade social, como recomenda Ponce (2018) na dimensão do cuidado da justiça 

curricular.  

 Tanto os relatos dos gestores quanto dos professores participantes deste estudo 

indicaram ações e inspirações para se construir um Referencial Curricular com a participação 

de muitos sujeitos envolvidos, radicalizando as possibilidades democráticas do momento. Ao 

 
175 Com a Lei Federal No 11.738, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008b), e sua regulamentação municipal em 

2014, atualmente todos os docentes têm no mínimo 1/3 da carga horária de trabalho destinado a estudos e 

pesquisas. 
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considerarem-se os saberes presentes na rede para a formação e a construção do Referencial 

Curricular, fomentando a participação mediante a diversidade epistemológica e a garantia de 

horários de estudo, a Secretaria de Educação estreitou a relação entre os educadores, 

constituindo uma incipiente relação de autoridade partilhada, que comungava ainda o anseio de 

se construir uma identidade educacional que elevasse a identidade do município. Os 

participantes observaram:  

E a cidade conseguiu naquele período criar uma identidade. Talvez uma das coisas mais 

marcantes, não é? Criou uma identidade de cidade. E na educação isso aconteceu também. 

(PG1). 

Eu sentia: nossa rede está tendo uma identidade e isso valoriza, valoriza o professor, 

valoriza o trabalho do professor e é claro que acarreta o quê? No bem do aluno, da 

educação, da criança que é o sujeito de tudo isso. (PP2). 

[...] era fazer algo de diferente no município de Várzea Paulista, é criar uma identidade para 

esse município, eu acho que esse era o mote, criar... o Plano Municipal seria o carro-chefe 

para a gente ter uma perspectiva do que é que é a cidade, do que é a educação em Várzea 

Paulista. Então, a gente tinha muito caro isso, para gente criar... e como a cidade estava 

criando uma identidade, a Cidade das Orquídeas e tal, a gente queria ter uma identidade, 

uma cara para a educação, de as pessoas falares: “Não, aquela é a educação de Várzea”, 

entendeu?! (PG6). 

 Ter uma identidade educacional dependeria de políticas públicas educacionais, sob uma 

perspectiva democrática, que fosse construída pelos sujeitos do currículo inconformados com 

a subalternidade, com a dependência cultural e econômica da matriz urbana e com a 

caricaturização atribuída aos varzinos. Sujeitos que ansiavam por serem reconhecidos como tal.  

 Com vista a esse horizonte que ocorreu a construção do Referencial Curricular, 

permitindo aos educadores e a Secretaria de Educação vislumbrarem a criação, por meio da 

educação, de uma outra identidade, que reconhecesse as diversidades e as belezas deste lado da 

linha abissal (SANTOS, 2018b), credibilizando práticas sociais de grupos excluídos e 

experimentalismos democráticos  que logram disputar o poder político com práticas 

hegemônicas que “fabricam” currículos nos moldes de produtos inanimados para serem 

comercializados em qualquer contexto.  

 A construção de uma identidade forrada no berço da democracia, que tem como fim a 

superação das desigualdades – apontada pelos participantes da pesquisa e estabelecida como 

projeto educacional do município – era incompatível com tais universalismos, assim como o é 

a concepção de justiça curricular. Dessa maneira, foi preciso iniciar um movimento de ruptura 

com as monoculturas, de reconhecimento e de valorização dos saberes e de seus sujeitos e de 

elevação da participação com as devidas condições materiais e imateriais para a construção 
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coletiva do Referencial Curricular. Foi preciso democratizar para além de procedimentalismos 

eleitorais. 

 A construção coletiva do Referencial Curricular ampliou os cânones democráticos 

vigentes no município e ascendeu, entre os sujeitos do currículo, uma nova forma de conceber 

a democracia. Uma forma ainda embrionária, experimental, mas que os considerava como 

sujeitos do processo, sendo possível estabelecer relações mais horizontais entre os envolvidos.   

7.3.3 A construção do PME como epicentro democrático 

 As discussões sobre o PME do município iniciaram em 2009, tendo na I Conferência 

Conjunta de Educação um grande evento regional ocorrido na cidade. Nela, foram discutidas 

as dificuldades e os avanços da educação das cidades da região, bem como se estabeleceram as 

primeiras reflexões e prioridades para a construção de um plano decenal como política de 

Estado para Várzea Paulista.  

 De acordo com a gestora PG6, o ineditismo da I Conferência de Educação na cidade 

abriu as portas para a participação de muitos setores, e, atrelado ao lastro participativo iniciado 

com as formações emancipatórias e a construção coletiva do Referencial Curricular, foi basilar 

para o processo participativo ocorrido na construção do PME. Para os gestores entrevistados, 

essa política educacional também foi o epicentro democrático da gestão, espraiando as 

formações oferecidas e decisões para além dos muros escolares. É o que será apresentado neste 

momento.   

 O projeto participacionista e de construção coletiva em vigência na construção das 

políticas públicas daquela gestão, como pode ser observado na constituição do Estatuto do 

Magistério e no Referencial Curricular, dava o tom da perspectiva que se buscaria criar um 

PME para a cidade. Como referiu o gestor PG1, na época da construção do Plano, ele não 

exercia nenhuma função na Secretaria de Educação.  

Não se discutiu o Plano naquele momento, mas ele começou a ser gestado [o PME], pois 

esse processo de discussão de currículo, de formação de professor, faço outros caminhos, 

até o próprio Orçamento Participativo que era algo do governo em geral, leva um debate 

de um Plano de Educação para a frente... essas coisas vão se cruzando. (PG1). 

 A exemplo do que ocorrera com o Referencial Curricular, era consenso entre os gestores 

da Secretaria de Educação que o PME deveria ser construído pelos educadores e, para essa 

política pública, era imperativo que também envolvesse a comunidade escolar (PG2). Assim, 

como era ponto em acordo a importância de uma formação técnica e política que contemplasse 
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todos os envolvidos, tendo em vista que, “para que as pessoas pudessem participar ativamente, 

elas tinham que saber do que se estava falando” (PG4).  

 Observe o que a gestora PG3 disse a respeito:  

Se a gente construiu um currículo, se a gente construiu os programas, se a gente construiu 

tudo isso de forma democrática, vai construir o Plano, vai trazer alguém para fazer o Plano? 

Não! (PG3). 

 Desse modo, a ideia da construção coletiva do PME foi ganhando a sustentação das 

formações em serviço que eram oferecidas para os educadores, e, nesse momento, também para 

a comunidade escolar. Como já se apontou, para haver a participação das pessoas, elas 

precisariam ter condições técnicas para a organização das metas e dos objetivos do documento, 

de políticas para debater os rumos da educação para a sociedade almejada e, também, condições 

estruturais como um espaço e tempo adequados.  

 No decorrer dos mais de sete meses de construção do PME, diante das reuniões, dos 

fóruns de discussão, das oficinas de formação e assembleia (descritas no sexto capítulo), além 

da garantia estatutária de horários para estudos dos profissionais da educação, observava-se a 

construção em curso de um Estado que pudesse ser a solução para os problemas educacionais 

diagnosticados na I Conferência Regional de Educação. Em concomitância, a administração 

pública aproximava-se dos sujeitos envolvidos sobre o objeto do plano – a educação escolar do 

município – apoiando-o em formações calcadas em outras ciências que não eram do domínio 

de parte dos educadores e da comunidade. 

  A Estatística, apresentada no Diagnóstico socioeconômico e educacional do município 

de Várzea Paulista (BIANCHINI, 2011) e discutida em formações nas escolas, e a Ciência 

Econômica aprofundaram a compreensão dos participantes sobre a complexidade que envolve 

a educação escolar pública, contribuindo no desenvolvimento das discussões.  

O que é que se colocam os desafios da educação e tal? Aí, o que é que a gente fez? Olha, 

oficina de financiamento da educação e essa relação com o orçamento municipal... As 

coisas que a gente quer na educação, precisam ser financiadas e tem dinheiro público para 

financiar. Então como é que a gente vai fazer? Nós temos que definir prioridades. Então a 

gente precisa saber como é que esse “negócio” de orçamento Municipal de Educação 

funciona. Então foi “um barato” isso aqui. Todo mundo, tinha gente que “caiu das nuvens”, 

assim: “Oh... como? Eu nunca pensei que a educação fosse tão complicada. Olha isso aqui, 

como é que faz para desenvolver, para mudar?”. Você entendeu?! Você vai mudando a 

perspectiva das pessoas...Foi um processo, quer dizer, primeiro você forma, depois essas 

pessoas dinamizam as discussões, aí outras pessoas surgem, aí depois vamos, vamos...até 

você tirar três pessoas de cada núcleo, com representatividade, com base na votação. (PG3). 

[...] um processo [PME] que deu muitas respostas para a gente. Essa é a primeira que, de 

verdade, você criando espaço a participação acontece, desde que você qualifique esse 

espaço também, não pode ser um espaço só que...tem que qualificar o espaço, qualificar o 
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debate, no sentido de você vai falar do financiamento da Educação? Há pais que não sabem 

o que é isso, então precisa ter uma clareza do que seria isso para depois você debater. A 

gente sempre pensou nisso, nunca você jogar o tema e aí, você tem que fazer a compreensão 

do tema para depois você debater o tema, para depois você pegar as considerações. (PG6). 

 Diferentemente do que houvera com a construção do Referencial Curricular, em que a 

comunidade não fora convidada para as discussões da construção desse documento, na 

construção do PME, além da articulação com outras ciências, houve a ampliação da 

participação para além dos sujeitos que construíram o currículo escolar. 

Para construir o Plano a gente precisaria da participação de todos os segmentos e as pessoas 

precisariam conhecer, que foi quando teve aquela formação, teve para professor, para quem 

era merendeira, para quem era porteiro, para os pais dos alunos, tudo...então as pessoas 

foram empoderadas a participar. Aí sim pensou-se em todos os segmentos, porque se você 

for pensar em construir um Plano Municipal de Educação, tem que ter desde o Secretário 

até o pai do aluno, e a gente tinha já na época o Brasil Alfabetizado e a gente convidou até 

aluno para garantir, porque tinha que ter aluno maior de dezoito anos, pequenininho não 

tinha...mas os alunos já do Brasil Alfabetizado tinham participação. (PG4). 

 O empoderamento referido pela professora seguiu os caminhos percorridos na 

construção do Referencial Curricular, uma formação capaz de elevar a participação, tendo como 

horizonte o reconhecimento e a valorização dos saberes presentes, de outras vozes e 

perspectivas sobre a educação.  

 Ademais, buscava-se com o Plano “construir uma identidade educacional para o 

município fundada em uma política de Estado” (PG6) e de um projeto de educação 

emancipatório que buscava espraiar a democracia participativa para além das escolas.  

[...] o Plano Municipal de Educação, a meu ver, ele foi, assim, ele foi o, parece que o elo 

condutor e no final ele foi um projeto, um produto que saiu, o Plano Municipal, fruto de 

várias políticas públicas ali articuladas, mas a principal não era só os profissionais da 

educação, a gente queria evolver a comunidade, a cidade, fazer a cidade pensar na 

educação. (PG6).  

 A professora PP1, quando questionada sobre a construção do Plano, não hesitou em 

afirmar que foi a grande marca democrática do governo, ressaltando a participação da 

comunidade e as idiossincrasias presentes:  

Eu acho que esse projeto de Plano, desde quando iniciou o Plano e: “Vamos fazer um Plano 

Municipal de Educação, o que a gente precisa?” e essas etapas todas, eu acho que foi uma 

grande marca, porque mobilizou muitos esforços nos bairros, porque as pessoas podiam 

participar, a comunidade podia participar. Às vezes eles trazem uma ideia, distorcem um 

pouco, mas ajuda a gente a olhar pelo ponto de vista de quem está recebendo a ajuda 

que a gente está propondo. (PP1, grifo nosso). 

 O excerto destacado indica que, diante da participação de outros sujeitos não 

especialistas em educação, emergiam outras expectativas para o objeto em análise, sustentadas 
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na diversidade do conhecimento que impeliam o coletivo a pensar a partir de outros pontos de 

vista e, quiçá, diante da ecologia de saberes (SANTOS, 2018b, 2019) em presença, buscar 

articulações possíveis, tendo em vista que a dinâmica de funcionamento da construção do Plano 

previa o debate em torno de metas e de objetivos nas escolas, que deveriam ser registradas e 

encaminhadas para a Secretaria de Educação para a compilação de todas as propostas 

elaboradas.  

 A tarefa de compilação foi exercida pelos delegados eleitos nas escolas, que também 

ficaram incumbidos de fazer a devolutiva das propostas estruturadas em acordo com as 

diretrizes de um PME para aqueles que as representavam nas unidades escolares. No decorrer 

da dinâmica, houve um processo de escolha entre os delegados que seriam os relatores do texto, 

definidos, desta vez, por regiões da cidade e não mais por cada escola, como ocorrera 

anteriormente. Por fim, entre eles, foram escolhidos os relatores finais do texto-base que foi 

apresentado em Plenária para discussão e aprovação do PME. Neste momento final, contou-se 

com todos os delegados eleitos e natos, representantes dos Conselhos de Educação da cidade, 

Associações classistas, instituições, entidades da sociedade civil, além dos Poderes Legislativo 

e Judiciário.  

 Esse trabalho de construção foi estabelecido pelo Decreto Municipal N° 4.086/2011 

(VÁRZEA PAULISTA, 2011a), que criou ainda um grupo de trabalho na Secretaria de 

Educação para direcionar o andamento do PME, como descrito no sexto capítulo. Observa-se, 

assim, que, na construção do PME, a administração municipal lançou mão de elementos da 

democracia participativa, oportunizando a todos uma atuação direta no debate e na proposição 

de metas e de objetivos concebidos nas escolas, os quais estiveram alicerçados em formações 

que contemplassem outros grupos além dos trabalhadores da educação. Além de elementos da 

democracia representativa, que incumbiam os eleitos de prestar contas in locu (nas escolas) 

sobre o trabalho realizado, dando maior transparência das ações e da legitimidade do processo 

que tinha toda a sua dinâmica de funcionamento respaldada no Decreto promulgado.  

 Se os elementos utilizados da democracia participativa permitiam a participação de 

outros grupos sociais que via de regra são colocados à margem das decisões políticas, os 

elementos da democracia representativa postos em ação viabilizaram a exequibilidade da 

participação pela representação de milhares de pessoas, ao passo que criavam meios de impedir 

o distanciamento com os representados. Esse aspecto notadamente enfraquece a democracia 

representativa.  
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 O gestor PG2, que era o Secretário de Educação à época da construção do PME, realçou 

os elementos da democracia e a articulação dos conhecimentos, legitimando-os em uma política 

pública educacional:  

[...] no Plano Municipal de Educação, eu acho que foi, eu digo, o momento mais importante 

de congregação, porque foi ali que a gente conseguiu não só externar, como também 

absorver todas as demandas, as demandas internas da Educação, dos professores, as 

demandas externas da sociedade como um todo, dos pais, dos alunos, da comunidade 

escolar como um todo. Eu acho que o Plano Municipal de Educação, ele conseguiu 

sistematizar em um documento, que eu acho que talvez é a parte mais, não é mais difícil, 

mas é difícil você pegar todas as demandas, pegar todos os segmentos, ouvir todo mundo 

e produzir um documento contemplando tudo isso. (PG2). 

  Há de sublinhar-se que, entre membros eleitos para serem os relatores regionais, tendo 

como função estruturar e organizar o texto a ser apresentado em plenária, havia professores, 

diretores, educador, conselheiro e membros do grupo gestor da Secretaria de Educação176, mas 

nenhum membro da comunidade. Pode-se inferir que a própria semântica da expressão 

“relatoria” soava como algo a ser feito por especialistas, aqueles sujeitos que compreendessem 

o ordenamento das palavras, como se elas fossem neutras e universais, e aquele espaço por 

significação dos vocábulos estivesse isento da luta política.   

 Talvez o próprio estatuto superior adquirido pela linguagem escrita em detrimento à 

linguagem oral e suas outras formas de construir o conhecimento (SANTOS, 2019) tenha 

contribuído para alijar outros grupos da participação na relatoria do documento, tensionando as 

proposições elaboradas em favor de conhecimentos avalizados pela ciência hegemônica e da 

alta cultura. O próprio espaço estrutural destinado à relatoria do documento-base do PME, com 

mesas, carteiras, lousas e afins, era um contexto que definia critérios para validação do 

conhecimento escrito; não obstante esses espaços estarem representados por propostas 

elaboradas coletivamente, por aspirações orais e não orais de milhares de educadores e da 

sociedade civil. 

  A professora P4, ao considerar que, apesar de as discussões sobre o Plano terem sido 

um momento de diálogo e debates muito interessantes sobre a educação almejada pelo 

município, relatou que houve pouca participação da comunidade em que estava inserida. A 

docente conjecturou: 

Não, eram mais os professores. Eu acho que até era convidada (a comunidade), mas não 

tinha participação. Não tinha, era uma escola que tinha uma diferença, hoje eu acho que ela 

está mais, talvez esteja, mais próxima da escola. Era um pessoal que, as crianças estarem 

 
176 Os registros que constam os nomes dos relatores estão sob o título “PME redação parcial” e foram 

disponibilizados para todos os relatores. 
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ali, era um ganho, a criança estar na escola era um ganho, você via que eles tinham muita 

confiança na escola e era uma escola muito precária também, o prédio muito precário. 

(PP4). 

 A escola que a professora se refere está localizada na região mais pobre da cidade, com 

uma elevada densidade demográfica e com a ocupação de áreas por moradias com dimensões 

reduzidas, que se encontram em condições precárias situadas em áreas com alta declividade e 

sem a infraestrutura adequada. 

 Tais questões foram regulamentadas com o Plano Diretor Participativo em 2006 e com 

o trabalho de urbanização desses locais, ocorridos a partir de 2005. Ainda assim, os 

equipamentos públicos, até hoje, não atendem em sua plenitude à demanda educacional, sendo 

prática recorrente os alunos serem alocados para outras unidades escolares distantes do bairro 

de que residem. Diante desse contexto, inclina-se a pensar que a baixa participação da 

comunidade ocorria pela confiança que tinham em relação à escola, como indica a referida 

professora, aos conhecimentos científicos ministrados pelos especialistas. Ademais, imerso a 

um contexto patrimonialista e clientelista, não há como deixar de observar-se que a “confiança 

na escola” próxima à residência soava como um “favor” concedido pela administração pública 

e não um direito social previsto em lei. 

 Ainda, se levar-se em conta que as reuniões e as formações dos relatores para a 

construção do PME ocorriam em horário comercial177, e atrelar a isso a falta de condições 

materiais e imateriais para a participação da comunidade, tem-se o cenário para uma 

participação aquém do almejado no local referido pela professora. Por mais que as formações 

emancipatórias e a construção de um novo modelo de gestão primavam pela participação e a 

inclusão de demandas sociais alijadas do debate das questões públicas, a possível ausência de 

capital cultural da comunidade da região periférica da cidade de periferia pode ter concorrido 

para a demasiada confiança na escola e o afastamento daquelas pessoas na construção do PME.  

 Aprovado o texto final do PME, sob debate e discussão em Plenária por mais de 1.200 

pessoas, o documento não tramitou como era esperado, deixando de tornar-se, assim, uma 

política de Estado e frustrando as expectativas, os anseios e as necessidades daqueles que o 

construíram. Somente em 2014, já sob outra administração municipal e com mudanças 

estruturais no texto aprovado em Plenária, o documento foi aprovado pelo Legislativo 

 
177 Os minifóruns, destinados aos delegados, ocorreram aos sábados, bem como a Conferência. Contudo, as 

reuniões e as formações dos relatores regionais ocorreram durante a semana em horário comercial, o que também 

ocorreu com as discussões ocorridas nas escolas. 
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Municipal, passando a vigorar sob a Lei Municipal No 2.225/2014 para o decênio 2014-2024 

(VÁRZEA PAULISTA, 2014). 

 Quando perguntado ao gestor PG2 sobre as razões de o PME não ter sido aprovado na 

gestão em que foi concebido, foram feitas as seguintes considerações: 

Porque como ele foi concluído muito próximo da eleição, do período eleitoral, então 

entendeu-se que, se votasse o Plano nas vésperas da eleição, poderia ter uma conotação 

política. Então a ideia era esperar passar a eleição para não ter esse envolvimento político 

eleitoral, com o passar das eleições, o governo foi derrotado, não fez o seu sucessor, a base 

de apoio na Câmara se desintegrou, por quê? Porque o próximo governo que foi eleito, que 

era a oposição, dialogou já com os vereadores que estavam no final daquele mandato e 

desarticulou essa aprovação, então o Plano ficou na gaveta, literalmente. (PG2). 

 Nas ponderações do referido gestor, que tinha um mandato vigente de vereador e, à 

época, ocupava o cargo de Secretário de Educação, alegou-se ainda que havia disputas internas 

no governo em torno de metas e de objetivos que exigiriam da administração municipal maior 

investimento financeiro na pasta. 

  Outro ponto em desacordo destacado pelo PG2 era sobre o ingresso de cargos de 

diretores de escola, que, para o gestor, deveria ser feito com eleições diretas envolvendo a 

comunidade. Nessa direção, a gestora PG3 lamentou a não aprovação do Plano como um projeto 

de valorização dos professores. Além das dificuldades financeiras, a gestora destacou as 

coligações políticas com interesses conflitantes, ambas dificultaram o andamento da aprovação 

do PME.  

[...] eu desejaria que aquele Plano Municipal tivesse sido aprovado na época do Eduardo, 

eu acho que facilitaria muito a vida de todos os professores da rede... Eu acho que houve 

uma questão técnica [referente à aprovação do PME], de finanças que já se avizinhava ali 

em 2009 para 2010 [escassez de recursos financeiros] e que algumas lideranças de dentro 

do governo colocaram para o Eduardo, mas que a força política não conseguiu mudar de 

rota, a prefeitura... porque o Eduardo se apoiou em forças muito díspares, foi quase igual à 

Dilma. Ele se apoiou em várias coisas que eram uma coisa reacionária... e ele não precisava, 

ele não precisava, ele podia ter radicalizado e trabalhado com outras forças, mas ele ficou 

pensando na governabilidade e na maioria da Câmara, mas não adiantou grande coisa. E 

mergulhou conforme esses interesses políticos, aí não deu certo. (PG3). 

 O PME aprovado em Plenária previa a valorização contínua dos professores e 

educadores por meio da oferta de cursos de Pós-Graduação e readequação da ambiência escolar. 

Estabelecia também como uma meta de médio prazo ampliar as escolas e criar um projeto piloto 

de educação integral. E, certamente, a meta mais ousada e polêmica foi ter estabelecido a 

previsão de ampliação dos investimentos constitucionais obrigatórios em 0,5% por ano ao longo 

do decênio, totalizando 30% de investimentos mínimos na educação. Isso implicaria retirar de 
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outras pastas percentuais de investimento municipal, o que pode ter gerado conflito entre os 

Secretários e as coligações políticas. 

 Não é objetivo deste texto conjecturar e escrutinar as razões da não aprovação do Plano, 

mas, sim, se todo o processo envolveu formas e procedimentos democráticos diante do contexto 

patrimonialista e clientelista que se apresentava e estreitou relações entre o poder público e 

cidadão e entre os próprios cidadãos com suas formas diversas de ver e compreender a 

realidade, trilhando, assim, caminhos rumo a uma democracia que extrapole os muros da escola 

e  do espaço estritamente político.  

 Desse modo, considera-se que houve um experimentalismo democrático na educação 

não vivenciado até aquele momento, mas que, ao não envidar os devidos esforços para aprovar 

o Plano, enfraqueceu suas possibilidades de transcender a periodicidade dos governos eleitos, 

pois, como alertam Avritzer e Silva (2009) nas experiências com o OP, as evidências apontam 

sobre a importância crucial dos resultados produzidos para sustentabilidade da democracia 

participativa. Assim sendo, os não-feitos, nesse caso a não consagração do PME como lei, 

podem solapar práticas sociais constituídas e ofuscar todo um trabalho democratizante e 

emancipatório. Por essa perspectiva, processo e produto são duas etapas indissociáveis na 

construção de uma democracia participativa sustentável.  

 Talvez o que tenha faltado para fortalecer a democracia e aprovar o PME fosse o 

procedimento de tradução interpolítica178 (SANTOS, 2016, 2019), ou seja, estratégias de 

aprendizagens mútuas entre as coligações políticas que traduzissem em pontos comuns suas 

aspirações e que convergissem na educação como a primeira das prioridades nas políticas 

públicas. Tal procedimento exigiria níveis de confiança recíproca e não a “canibalização” da 

identidade política divergente, aspectos nem sempre fáceis no cenário político nacional.  

 Por fim, assentam-se às últimas considerações desta seção, a resposta que Santos (2007) 

apresentou a um arguidor que levantou a falta de inovação apresentada pelo autor em articular 

elementos da democracia representativa e da democracia participativa: 

Quero avançar com aquilo que é possível em certo momento, procuro 

radicalizar as possibilidades do momento. E talvez não tenha dito tudo: eu me 

centrei nesse tema da democracia representativa e participativa com todos os 

problemas que há nele. Mas você tem razão quanto a isso não ser inovador, é 

bastante antigo. O problema é este: nossas soluções neste momento não são 

heróicas. Se vocês falarem com os movimentos populares, verão que não 

falam de socialismo. Alguns dirigentes fazem isso, mas, se a pessoa está 

morrendo de fome, quer que não haja desperdício não só da experiência mas 

 
178 Tradução intercultural e política são duas dimensões complementares; afinal, o procedimento “tradução” tem 

como fim articular saberes em vista à luta contra a opressão (SANTOS, 2019).  
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também do lixo de que se alimenta. Essa é a realidade neste tempo. Então, um 

pensamento heróico nessas condições é irresponsável, porque impede a 

possibilidade de mudança. Eu quero ser medíocre para radicalizar tudo o que 

existe e que pode se desenvolver.  (SANTOS, 2007, p. 107). 

 Radicalizar as possibilidades do momento em Várzea Paulista significou ir ao encontro 

da democratização do conhecimento e das epistemologias, acenando para criar inteligibilidade 

entre os vários saberes a serem considerados em relações horizontais entre a Secretaria de 

Educação e os educadores. Ao encontro, ainda, da democracia participativa, que elevou suas 

aspirações inclusivas, por mais que, nesse caminho, muitos saberes, algumas demandas e tantos 

silêncios não foram provocados, não foram ouvidos. Significou iniciar uma ruptura com o 

patrimonialismo e o clientelismo entranhados nas práticas dos trabalhadores da educação, por 

mais que tais aspectos sejam constitutivos da sociedade brasileira e enlaçam-se ao poder 

capitalista, colonial e patriarcal, aviltando e oprimindo os sujeitos, impedindo-os de sê-los.  

  Significou acenar para um conhecimento como forma de produção de uma vida digna, 

uma convivência escolar democrática e solidária, visando consolidar valores humanitários e 

uma cultura de debate e respeito ao outro. Além disso, o cuidado com todos os sujeitos do 

currículo para que se viabilize o acesso ao pleno direito à educação de qualidade social, 

considerações que Ponce (2016, 2018) denominou como as dimensões da justiça curricular – 

urgentes e necessárias na busca da justiça social.  

 Nas políticas educacionais analisadas, observou-se que elas estiveram alinhadas a um 

processo de democratização que buscou democratizar o conhecimento em concomitância à 

elevação da participação como forma de incluir demandas sociais alijadas com vista a uma 

educação de qualidade social, entendida como aquela que vislumbra a transformação da 

sociedade. Esses foram os princípios construídos no processo da prática coletiva da constituição 

das políticas públicas educacionais: Programa de Formação “Construir o Aprender”, construção 

do Referencial Curricular e o PME. Tais princípios estabeleceram um vínculo orgânico com 

outros – democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação e gestão 

democrática – estabelecidos na concepção e na implementação das políticas educacionais entre 

2005 e 2012. 

 No entanto, o processo de seguir princípios em toda a administração da educação é mais 

nuançado no cotidiano da vida coletiva. Exige-se, além de uma compreensão clara do que cada 

um significa, ações condizentes em todas às práticas de gestão. Aspectos que, por vezes, não 

são fáceis diante da complexidade que envolve a educação escolar e os projetos de sociedade 

em disputa que dela fazem parte. Assim, a fim de dar-se prosseguimento à credibilização da 
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experiência de gestão, busca-se compreender, na sequência, as práticas da gestão da educação 

balizadas pelos princípios educacionais adotados, para além das políticas educacionais 

analisadas. E, nessa esteira, ainda compreender as relações da Secretaria de Educação com os 

Conselhos de Educação da cidade. Ambas as subcategorias que seguem estão alinhavadas aos 

feitos e aos não-feitos, aprendizagens positivas e negativas; enfim, aos entraves e às 

possibilidades encontradas rumo a processos de democratização durante a experiência de gestão 

da educação em foco. 

7.4 A democracia possível para a sociedade desejável 

 Credibilizar uma experiência democrática em tempos de autoritarismo corrente e do 

individualismo mercantilista que disseminam o medo do outro, além da guetização de grupos 

sociais que são impedidos de “ser”, não significa ter a presunção de criar heróis, personificar 

feitos, tampouco constituir a gestão “Construindo uma vida melhor” como o baluarte da 

democracia. Tão somente se deseja apontar possibilidades de uma experiência que ousou 

fomentar uma cultura política participacionista e criar relações de autoridade partilhada entre o 

poder público e a sociedade civil. 

 Não há democracia em si como um projeto político “enlatado”, que pode ser espraiado 

para qualquer contexto, mas, sim, processos de democratização que visam democratizar os 

espaços onde imperam relações desiguais de poder (SANTOS, 2016). Essa é a perspectiva que 

segue nesta seção, que objetiva apresentar as nuances do processo de democratização de uma 

experiência de gestão que foi uma alternativa realista ao que imperava no município até então. 

 Como alternativa concreta, distancia-se de universalismos abstratos e aproxima-se dos 

sujeitos empíricos, com suas crenças, valores, trajetórias, explanados em excertos neste texto, 

em que se deflagram os conceitos, as práticas e as ambiguidades sobre os princípios – 

democratização do acesso e permanência, qualidade social da educação e gestão democrática 

com participação popular – estabelecidos para formulação e execução de políticas públicas 

educacionais, bem como os seus fragmentos conceituais que  chegaram ao “chão” das escolas 

e suas consequências práticas percebidas pelos professores participantes.  

  O caráter semiestruturado das entrevistas permitiu aos participantes relatar outras 

práticas da gestão que contribuem para o objetivo da pesquisa, sem, contudo, se referirem 

diretamente às políticas educacionais que tomou-se como objeto de pesquisa. Foi dessa maneira 

que os participantes teceram considerações sobre a atuação dos Conselhos Municipais de 

Educação, sua constituição e seu exercício cotidiano, além dos processos decisórios atinentes à 
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educação que, por vezes, passaram à margem das discussões e dos debates dos conselheiros. 

Observar-se-á que houve avanços tímidos em relação às possibilidades democratizantes, ainda 

que emblemáticos diante de atuação pró-forma dos Conselhos de Educação que ocorriam 

anteriormente.  

 Esta seção, intitulada “A democracia possível para a sociedade desejável”, abarca o que 

foi possível fazer em ações democráticas naquela experiência de gestão educacional, para além 

dos objetos selecionados, considerando: as ações dos princípios democratização do acesso e 

permanência, qualidade social da educação e gestão democrática com participação popular; 

e a atuação dos Conselhos e seu poder de debater e decidir diante da Secretaria de Educação.  

7.4.1 A prática cotidiana dos princípios: democratização do acesso e da permanência, qualidade 

social da educação e gestão democrática com participação popular  

 Democratização do acesso e da permanência, qualidade social da educação e gestão 

democrática com participação popular foram estabelecidos como diretrizes gerais da educação 

pelo PT ainda no final da década de 1980, e, em Várzea Paulista, foram princípios para a 

formulação e a execução de políticas públicas educacionais durante a gestão 2005-2012. 

 Em 2006, a gestão educacional publicou um documento intitulado Diretrizes Gerais 

para o Trabalho Pedagógico (VÁRZEA PAULISTA, 2006), que continha uma breve definição 

dos princípios referidos e ações que deles emanariam durante aquela gestão. Como já se 

apontou anteriormente, os princípios estabelecidos estavam em sintonia com as diretrizes do 

Partido que as concebera.   

  Visto isso, antes de questionar-se sobre as políticas educacionais propriamente ditas, 

em um primeiro momento, buscou-se compreender os princípios a partir da óptica dos gestores 

participantes e as ações realizadas a partir deles. Se os conheciam e como os definiam, visando 

compreender se as considerações explanadas estavam em acordo com o estabelecido no 

documento Diretrizes Gerais para o Trabalho Pedagógico e se carregavam preceitos 

democráticos para além da democracia representativa liberal.  

 Todos os gestores conheciam os princípios, tendo um deles (PG1) ressaltado que os 

princípios haviam sido definidos no texto constitucional e que recebera um incremento 

democrático do Partido.  De forma geral, os gestores compreendiam que a democratização do 

acesso e da permanência objetivava garantir o direito de ingressar na escola, preferencialmente 

próxima à residência do estudante, e permanecer durante o processo de escolarização em 

igualdade de condições com outros alunos. Para isso, os gestores ressaltaram ações de 
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ampliação de vagas na creche e a criação da EJA como política pública do município, regulada 

pelo Sistema Municipal de Educação, além de condições materiais de permanência, como a 

alimentação escolar, o transporte, o uniforme e os materiais didáticos que contribuiriam para a 

permanência do aluno na escola e, também, para a melhoria da qualidade da educação, como 

destacaram os gestores nos excertos que seguem: 

A gente sabe a realidade da cidade, onde muitas crianças não tinham a mínima condição de 

ir para a escola. Então a criança ir com um material legal, com um material de qualidade, 

isso estimula o processo de aprendizagem. Querendo ou não, as pessoas podiam falar que 

era um marketing político. Não! Tinha uma outra perspectiva que era assim: a criança está 

lá e tem um material para estudar... ela tem uma condição para estudar e a condição é igual 

para todos. Pensando nesse processo de igualdade, então, isso foi muito significativo. 

(PG1). 

Então, a democratização do acesso é que, de verdade, todas as crianças tivessem acesso à 

uma educação de qualidade. Então, assim, você já deu as mesmas condições, com relação 

à material e outras coisas, você já está fazendo, já é uma estratégia para você garantir o 

acesso... porque você dá condições de acesso equivalentes para todos. Então, essa questão 

do material didático...material didático, não, material de apoio, material escolar para apoio, 

do uniforme e de outras coisas que foram oferecidas para os alunos, a meu ver é uma 

política pública de inserção sim, de equidade. (PG6). 

[...] ser criativo na merenda escolar, que era uma outra questão que mantém a criança na 

escola, a permanência, é a alimentação, uma alimentação saudável. (PG2). 

 Não é demais ressaltar que a igualdade de condições para o acesso e a permanência é 

um princípio constitucional, apesar de as ambiguidades serem a regra na elaboração de políticas 

educacionais que desconsideram ou minimizam as condições de partida dos estudantes. Se 

democratizar o acesso e a permanência é um princípio que abarca reduzida polissemia, o avanço 

está em garantir, por meio de ações do poder público, as mesmas condições materiais aos alunos 

para frequentar a escola. Emerge, nessa perspectiva, o caráter distributivo e inclusivo da 

democracia.  

 Outros elementos, como a melhoria da ambiência escolar, além da Informática como 

componente curricular (PG1, PG3), foram condições internas às escolas para que houvesse a 

democratização do acesso e da permanência, tendo como cerne do princípio a igualdade de 

condições. Ainda que nenhum gestor tenha mencionado condições extraescolares, como 

distribuição de renda e habitação adequada, as falas estiveram em consonância às diretrizes 

estabelecidas pelo PT. De acordo com o PG1, a disseminação das diretrizes para o projeto de 

educação das cidades onde governavam era uma ação do Partido, observada pelo gestor como 

referência e não imposição.  
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 O que também chamou atenção foi a concepção participacionista referida nesse 

princípio, indicando que a democracia era tida como um valor a ser cultivado, estando presente 

em todas as ações da Secretaria de Educação: 

[...] democratização do acesso era botar todas as crianças que estavam em idade escolar 

para dentro da rede e permanecer, porque muitas delas desistiam. Então que história é essa 

desse êxodo escolar? Não pode!  Para isso, essa diretriz implica o quê? A criança vai para 

onde? Que escola é essa? Como é que está a infraestrutura dessa escola? De que jeito que 

ela está organizada? Quem é que está acolhendo essas crianças? Como é que a conversa 

com os pais? Tem conversa com os pais? Não tem conversa? Isso tudo são ações derivadas 

de um princípio. (PG3) 

Então, assim, internamente, na Secretaria, a gente não tinha muita dificuldade em se 

relacionar com esses temas [princípios], nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de 

vista prático. Agora, não é da mesma forma que isso vai para a rede, então eu acho que, por 

exemplo, o que foi para a rede com mais ênfase primeiro foi o acesso e permanência, porque 

a gente estava com uma discussão, que é uma discussão de implantação do Ensino 

Fundamental de cinco anos e a questão da gestão democrática, ou seja, a gente queria fazer 

isso de uma forma democrática. (PG5). 

[...] o que significa democratizar o acesso? Significa que as pessoas possam ter um acesso 

de forma democrática. A vaga na creche, por exemplo, precisa ser democrática, 

transparente.  As pessoas precisam saber como funciona, com toda a dificuldade que o 

poder público tem em garantir a vaga para todos, precisa ser transparente. (PG1). 

 O diálogo com a comunidade e com os educadores, além da transparência do processo 

de ingresso dos alunos da creche, apontam que a democratização do acesso e da permanência 

caminhou lado a lado como isso se concretizaria, ou seja, democratizando as relações entre os 

envolvidos, as formas de conceber e decidir os encaminhamentos desse princípio.  É por essa 

perspectiva que os gestores foram tecendo considerações do princípio da gestão democrática, 

que volta e meia também se enlaçava com a qualidade social da educação.  

 Nesse ínterim, além de serem realizadas ações de impulso participativo em relação à 

construção das políticas públicas educacionais estabelecidas como objetos deste estudo, 

apresentadas anteriormente, elementos como o diálogo, espaços de debate e a participação da 

comunidade nos assuntos que afetam a vida cotidiana foram conceitos correntes entre os 

gestores: 

Então a gestão democrática é fundamental, no sentido de conversar com os construtores da 

rede. O construtor não é só o governo, o construtor é o operador de sistema que é o 

professor, é o técnico, é funcionário, faxineiro é o diretor, são os pais que ajudam. 

Pois não tem pai que vai participar e vai lá capinar o jardim da escola. De repente a diretora 

está com problema, e ele é voluntário. Quer dizer, esses pais também são operadores e 

também são os destinatários da política pública. Então a gestão democrática é um negócio 

fundamental. (PG3).  

  

[...] eu acho que uma gestão democrática se dá, primeiro: com a garantia de espaços de 

reflexão coletiva, primeiro ponto. Segundo: com a garantia do debate. Terceiro: com a 
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garantia da sustentação da opinião ali, mas que a gente tem que ter clareza que as opiniões 

têm que ser validadas... A gestão democrática é você saber respeitar essa condição de 

democracia, então assim, é validar, tem que ter espaço de reflexão, as pessoas têm que ter 

o direito de se expressarem sobre os assuntos que elas quiserem, desde que não ofenda o 

próximo, desde que garanta o direito do outro. Agora, a gente também tem que ter clareza 

com as coisas que precisam ser validadas ou não, e as pessoas, que talvez a sua defesa 

não tenha sido aquela defesa que ficou em consenso, têm que aprender a trabalhar 

com isso. (PG6, grifo nosso). 

 Reconhecer e valorizar as diversidades de compreensão sobre o objeto em discussão  e 

ao mesmo tempo aflorar dissensos e estabelecer consensos possíveis por meio do debate com 

os sujeitos que são afetados pelas decisões políticas, lançando mão do diálogo, da elevação da 

participação e da transparência,  dão o tom do princípio da gestão democrática e como ele foi 

colocado em movimento pelos gestores. Como se desvelou na seção “O cariz democrático das 

políticas públicas educacionais” desta Tese, esses elementos foram robustecidos pela formação 

calcada na diversidade de conhecimentos e pelas possíveis articulações entre eles.  

 Outra ação interessante relatada pela gestora PG5 foi a criação de um grupo 

interdisciplinar que tinha como objetivo compreender a situação dos estudantes com frequência 

irregular e dificuldades de aprendizagem, sob o olhar das diversas áreas do conhecimento, 

visando promover uma educação de qualidade social: 

 
Nós começamos a fazer um trabalho lá, que foi um trabalho muito interessante que era um 

núcleo que a gente articulava vários serviços para atender às crianças; a gente articulava, 

basicamente, serviço da educação, da assistência social e da saúde... a gente  discutia o caso 

de alguns alunos, de algumas alunas, que tinham problemas sérios de rendimento, às vezes 

de frequência, que é a questão da permanência, mas vislumbrando a qualidade social , mas, 

se a gente não discutir a questão do acesso e permanência, não pode discutir a questão da 

qualidade social... então esse centro tinha esse objetivo, de acompanhar esses casos que 

eram casos pontuais, mas que eram casos críticos de garantir a permanência para poder 

vislumbrar uma qualidade social, inclusive qualidade do aprendizado desse estudante, 

dessa estudante...  

Então, a gente foi fazendo um trabalho bem difícil, bem longo no sentido de sensibilizar as 

Secretarias para isso, e a gente conseguiu construir esse centro que a gente levava todo 

mundo desses segmentos para atender a esses casos que dificultavam o acesso e a 

permanência de alguns estudantes. (PG5). 

 

 Além do entrelaçamento dos princípios, a gestora aponta para relações democráticas que 

se enredavam com outras áreas do conhecimento, não limitando aos especialistas da educação 

um saber capaz de dar conta da realidade que se apresentava. Ao discutir as demandas da 

educação com outras disciplinas, a PG5 indicou que havia em curso relações de autoridade 

partilhada. Um ensaio para haver cessão de poder dos gestores da pasta da Educação diante de 

outros saberes.     
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 A exemplo do que ocorrera com o princípio da democratização do acesso e da 

permanência, os gestores partilhavam elementos comuns, definições semelhantes em relação à 

gestão democrática, por vezes ressaltando, nas falas, o seu caráter inclusivo e participativo, que 

buscava extrapolar os muros da escola e estabelecer relações mais horizontais entre a Secretaria 

de Educação e a comunidade escolar. No entanto, quando se referiu ao princípio da qualidade 

social da educação, a definição da maior parte dos gestores foi um tanto fugidia, confirmando 

a polissemia do conceito “qualidade da educação” discutida anteriormente. Desde a importância 

da formação de professores para qualificá-los para a atuação docente (PG1, PG2), passando 

pela melhoria das estruturas físicas das unidades escolares (PG2), até um currículo orgânico a 

realidade e as necessidades dos educandos (PG6), foram aspectos ressaltados, ainda que não 

levassem a uma definição clara do que entendiam sobre o princípio.  

 Assim, não foram considerados, pelos gestores, os conhecimentos fundamentais que 

deveriam balizar a busca por uma educação de qualidade social, os meios que seriam utilizados 

para ensiná-los, as formas em que seriam avaliados, os tempos que isso ocorreria; enfim, 

passou-se à margem da dimensão estritamente formal da qualidade da educação (DEMO, 2005). 

A opção pela definição deu-se na dimensão política da qualidade (DEMO, 2005), dos fins que 

a educação vislumbrada pela gestão deveria perseguir.  

 Foi necessário depurar os demais princípios e compreendê-los entrelaçados nas 

narrativas. Assim, quando se falava de garantir o direito à igualdade de condições a todos os 

estudantes, sustentadas em relações democráticas, evocavam-se dois princípios que miravam 

um projeto de educação emancipatório, que objetivava a transformação da sociedade, e, por 

conseguinte alinhavava-se ao princípio da qualidade social da educação. Uma educação 

emancipatória para todos, constituída sob os auspícios de uma democracia inclusiva, 

distributiva e participativa é o caminho para uma educação de qualidade social. 

 Educa-se para quê? A questão em voga foi o direcionamento tomado para a definição 

do princípio. A gestora PG3 sintetizou o processo, colocando-o como entendimento coletivo 

dos gestores:   

Nós entendíamos como uma coisa que era inerente desses dois outros princípios. A 

qualidade social não é simplesmente os índices do Ideb subirem em língua portuguesa e 

matemática. É a questão do ser humano... nós não estamos dentro das matrizes rosseuniana 

e liberais clássicas, que a estrutura da escola forma o indivíduo. Nós queremos formar o 

indivíduo, mas no seu contexto, na sua dimensão maior que o relacionamento com a 

sociedade. E esse relacionamento é multifacetado. Ele está inserido no mundo do trabalho 

e se insere como cidadão que é destinatário da política pública interveniente na política 

pública. Ele na política e tudo! Quer dizer, esse homem é multifacetado, não só um 

indivíduo receptor de informações adestrado para determinadas reações. Nós entendíamos 
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a educação assim... entendemos que o ponto de partida para a proposição de uma 

política educacional é considerar a dimensão humana e social do estudante e sua 

família, do educador, dos gestores e dos demais trabalhadores da educação. (PG3, 

grifo nosso). 

 O excerto indica que a qualidade social da educação para a gestão era visceralmente 

democrática, adquirindo vigor político atrelada e colocada em ação com os demais princípios. 

Além dos conhecimentos culturais e técnico-científicos da linguagem e do raciocínio-lógico 

destacados, eleva-se a potência e a dimensão política da vida, considerando, para tal, os diversos 

sujeitos e a realidade que estão inseridos.  

 Ao relegar a dimensão formal da qualidade social da educação, açodadamente pode-se 

pensar que já havia um rol de conhecimentos “dados e petrificados” nas ações docentes e que 

se manteriam como os meios para o alcance dos fins desejados pela gestão. Contudo, não foi 

bem assim. Os conhecimentos foram exaustivamente discutidos e debatidos na construção do 

Referencial Curricular e estiveram aportados na pedagogia freiriana, aspectos assinalados 

anteriormente, cabendo, assim, mais uma vez, ressaltar a elevação da dimensão política da 

qualidade social da educação. Como se pode notar, as repostas dadas ao pesquisador estiveram 

carregadas de demarcações políticas que foram constituídas nas trajetórias de vida dos gestores 

entrevistados. 

 Diante das considerações dos gestores, observou-se que as definições estiveram argutas 

em relação às diretrizes estabelecidas pelo Partido e que balizaram os princípios estabelecidos 

pela gestão municipal. O caráter inclusivo, distributivo, participativo e valorativo da 

democracia estiveram entremeados em todas as definições apresentadas e ações delas 

decorrentes. Isso permite considerar que os alinhamentos entre os princípios e as ações 

cotidianas movimentavam um processo de constituição de uma gestão que desejava ser 

democrática, estreitar relações e emoldurar um projeto de educação emancipatória. Um 

processo de democratização em curso que foi arvorando-se para além da Educação, como 

considerou a gestora PG5. Características que também foram observadas nos relatos dos 

professores participantes.  

 Nesse momento, não se perguntou sobre a definição ou as ações decorrentes dos 

princípios, como foi feito com os gestores, mas, sim, se havia algum princípio e/ou diretriz da 

gestão para os educadores. As respostas foram um tanto difusas. Os participantes professores 

não se recordaram com clareza de nenhum princípio estabelecido em documento pela 

administração. Entretanto, duas das participantes (PP2, PP4) retrataram sobre a importância da 
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equipe, do respeito e da liberdade para atuar, ressaltando, nesse processo, o diálogo que havia 

entre Secretaria de Educação e professores.  

 Outras duas elevaram elementos da democracia participativa como a inclusão e a 

liberdade para o dissenso. Observem:  

 Mas eu penso que ele tentou alinhar, uma proposta alinhada, sim, com essa 

questão do justo, do igualitário, do democrático. (PP1). 

E eu, na época do PT, eu nunca fui cem por cento PT, imagina, eu discordava 

de muita coisa, hoje até concordo, mas na época eu discordava e eu me sentia 

à vontade em discordar, porque a minha opinião contrária à deles, era 

respeitada, era ouvida, era discutida, então isso me alimentava, você se sente 

forte de estar sendo ouvido, mesmo que não concordem com você, não é?! 

(PP3). 

 Ao entoar o cariz democrático que fora sentido nas ações da Secretaria de Educação, os 

professores alinham-se aos princípios estabelecidos, ainda que, para eles, a definição passou à 

margem de suas explanações nas entrevistas. Deslocava-se de uma democracia “tutelada” por 

relações patrimonialistas e centralizadoras para outra, que transformava tais relações em 

autoridade partilhada. Contudo, o mais importante para a credibilização de uma experiência de 

gestão educacional não é ter espraiado para o “chão das escolas” a definição dos princípios, não 

obstante isso tenha ocorrido por meio de documentos oficiais179, mas, sim, se eles chegaram até 

lá com propostas e ações condizentes.  

 Há de ressaltar-se que a falta de clareza dos professores sobre os princípios é um aspecto 

a ser repensado, haja vista que eles devem ser o ponto de partida e direcionamento de todos, e 

não apenas dos gestores da Secretaria de Educação. Não tê-los em clareza conceitual pode 

obstaculizar e desalinhar o projeto de educação concebido pela gestão com aquilo que os 

professores faziam no cotidiano pedagógico.  

 Como um processo democrático em construção e diante da consciência da incompletude 

dos sujeitos e de suas ações, alguns gestores (P2, PG4 e PG6) afirmaram que faltou a construção 

de mais equipamentos públicos para ampliar o atendimento, sobretudo nas creches do 

município, aspecto que também foi ressaltado pelas professoras PP1, PP2 e PP3.  Consideraram, 

ainda, que os materiais escolares e uniformes entregues pela gestão no início de cada ano letivo 

deveriam ter sido estabelecidos em lei municipal (PG2), garantindo os elementos da 

democratização do acesso e da permanência como política de Estado.  

 
179 Diretrizes Gerais para o Trabalho Pedagógico (VÁRZEA PAULISTA, 2006) e Cadernos Construir o Aprender 

(VÁRZEA PAULISTA, 2011c). 
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 A professora PP4 manifestou-se contra a organização (ou falta dela) do Fundo de 

previdência social do município. De acordo com a docente, a falta de publicização para os 

servidores da saúde financeira do Fundo comprometeu uma gestão que anunciava a 

transparência e o diálogo como elementos da gestão democrática, ainda que, nesse aspecto, 

caiba ponderar que a responsabilidade de publicização da situação financeira do Fundo era 

incumbência da Secretaria de Gestão Pública e não da Secretaria de Educação. 

 Além do mais, não houve a proposição de mecanismos participativos que envolvessem 

as crianças, como grêmios estudantis, conferências lúdicas, OPC e afins, aspecto também 

lamentado pelo gestor PG1: 

E essa coisa da participação das crianças. O Ronaldo apresentou várias vezes o OP criança, 

que era ouvir as demandas das crianças para a escola. Às vezes algumas “coisinhas” 

apontavam em algumas “pesquisazinhas” referentes na escola mesmo, não é? A gente 

acabava atendendo, mas não tinha esse viés de participação mais específico... É, um OP 

criança! A gente até sonhou! O Ronaldo apresentou algumas propostas, mas a gente não 

conseguiu dar conta, (PG1). 

 Vale ressaltar que a justificativa do gestor para não ter implementado um OPC durante 

sua gestão foi de ordem financeira, mas que havia no horizonte perspectivas de incluir as 

crianças nos processos deliberativos. Entretanto, formas participativas que não envolvessem 

recursos financeiros também não foram aventadas por nenhum dos participantes. 

 Talvez, por mais que houvesse a democratização do acesso e da permanência gestada 

na democracia e que visasse uma educação de qualidade social, predominava no inconsciente 

de muitos uma hierarquização de saberes, historicamente sedimentada nas práticas e nas ações 

de todos, sendo, nesse processo, os saberes infantis, quando muito, relegados.  

 Acenos em relação à ruptura dessa hierarquização foi observado na construção do 

Referencial Curricular e do PME, robustecidos por uma formação que teve como horizonte a 

justiça cognitiva (SANTOS, 2018b), sem a qual não se alcançaria a justiça social. Credibilizar 

uma experiência de gestão educacional requer o apontamento de tais questões ao passo de 

buscar por superá-las com vista a uma democracia que estreite as relações entre poder público 

e sociedade civil e espraie a luta contra o poder desigual para tantos outros espaços, em um 

processo de democratização sem fim que aponte lacunas, feitos e não-feitos, avanços e também 

possibilidades – o que se buscou fazer até agora.  
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7.4.2 A ousadia tímida e emblemática da atuação dos Conselhos Municipais de Educação 

 O aparente paradoxo do título desta seção em questão trata-se de apresentar, pelos 

relatos dos participantes, a relação dos Conselhos Municipais de Educação com a Secretaria de 

Educação. A ousadia tímida e emblemática ocorreu em um contexto em que se imperava o 

patrimonialismo, o clientelismo e a centralização de funcionamento dos conselhos temáticos 

(PÓVOA et al., 2013), exigindo de um governo que desejava elevar a participação popular 

rupturas e ações que fortalecessem os Conselhos com condições efetivas para participação, 

entre elas a cessão de poder da Secretaria de Educação para os colegiados deliberarem sobre 

questões educacionais. Nesse último aspecto, observar-se-ão acenos tímidos de estreitamento 

das relações entre a pasta e o órgão, sendo via de regra espaços de consultas sobre demandas 

levadas pela própria administração pública. 

 Compreende-se que os Conselhos de Educação são espaços institucionais fundamentais 

na ampliação da participação da sociedade civil, haja vista que esses colegiados são constituídos 

por representantes de vários segmentos eleitos por seus pares, que, em conjunto aos 

representantes do Poder Público, devem estabelecer as diretrizes educacionais180, fiscalizar 

ações e investimentos, mobilizar a sociedade civil diante das demandas, ser consultivo e dar 

publicidade às suas práticas, aproximando seus representados das decisões acordadas.   

 Tanto para os gestores quanto para os professores, o pesquisador atentou-se às 

considerações feitas sobre as atribuições legais estabelecidas para os Conselhos, dando 

primazia àquelas de natureza consultiva, deliberativa e propositiva dos Conselhos de Educação 

durante às interlocuções. Se, para os gestores, o foco durante as entrevistas era se houve cessão 

de poder da Secretaria de Educação para os Conselhos; para os professores, o olhar deu-se em 

como eram as relações dos colegiados diante da administração pública. Em ambos os casos, 

observaram-se os possíveis estreitamentos e distanciamentos entre eles.  

 Para os gestores da gestão 2005-2008, o trabalho inicial consistiu em romper com os 

“Conselhos tutelados” pelo governo anterior, que não garantia a autonomia dos colegiados, 

tampouco possibilitava a ampliação da participação de outros setores para dialogar sobre a 

educação escolar (PG1e PG6).  

Primeira coisa foram as eleições que nós criamos que era algo incomum até então. Os 

Conselhos, as pessoas eram indicadas e não tinha nenhum processo. Então, a primeira coisa 

foi fazer a eleição.... Foi uma iniciativa da Secretaria. Então, vai ter eleição do Conselho e 

quer quiser venha participar. (PG1).  

 
180 No caso do CME. 
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 Em seguida, o gestor destacou o estranhamento de muitos em ter a possibilidade de 

participar dos colegiados, apontando que as relações domésticas de administração pública eram 

a regra na indicação de membros para os Conselhos, e suas virtuosidades participacionistas não 

chegavam no “chão das escolas”, ou pelo menos não chegavam a todos.   

Num primeiro momento, foi estranho, pois as pessoas não estavam 

acostumadas. Talvez tenha sido uma falha não ter preparado as pessoas para 

o processo de participação nesse primeiro momento. Mas depois as pessoas 

começaram a perceber que podiam, tanto que nós tivemos eleições que houve 

disputa. Essa autonomia para o Conselho foi muito importante. Criou-se esse 

processo de autonomia. Talvez uma das coisas que a gente não investiu 

pesadamente foi na formação, embora o MEC tivesse lá os programas de 

formação. Mas a gente não investiu pesadamente na formação, mas o acesso 

à informação e as partes todas as pessoas tinham. Esse acesso era possível e 

era liberado mesmo. A gente fez questão de trabalhar. A participação que 

ficou... que talvez o estímulo deveria ser maior. (PG1). 

 Se, por um lado, há uma tentativa de romper com práticas patrimonialistas e clientelistas 

de indicação de membros para composição dos órgãos e, também, elevado a sua autonomia 

como colegiado municipal, impulsionando à participação; por outro, a ausência de políticas de 

formação podem ter implicado desigualdade no acesso ao conhecimento para tomada de 

decisões. 

 Como foi defendido nas práticas de construção do Referencial Curricular e do PME, 

aquele processo elevou à participação, pois subsidiava técnica e politicamente os participantes 

com formação continuada, que, por sua vez, tinham os seus saberes reconhecidos, e isso 

fortalecia o seu engajamento na construção das políticas educacionais. Ao não tê-lo feito na 

relação com os colegiados municipais, as consultas e as decisões podem ter permanecido sob a 

guarda dos membros indicados pelo poder público e/ou dos especialistas da área, reforçando 

relações de poder desigual presentes no espaço-tempo da cidadania, em que o poder de 

dominação centrado no Estado se constitui de forma “naturalizada” (SANTOS, 2011), 

outorgando aos seus representantes o direito de decidir e afastando outros grupos do controle 

decisório.  

 A preocupação com a formação também foi ressaltada pela gestora PG5: 

[...] mas ainda era bem incipiente, então não tinha muito, assim, não era uma relação muito 

orgânica, mas existia, era meio embrionário ainda, a participação via Conselho e a relação 

do Conselho com os órgãos que trabalham na área da Educação, era ainda bastante 

incipiente naquele momento, mas você vê que tinha um embrião no sentido de fortalecer, 

mas também de formar as pessoas, para as pessoas poderem participar de Conselho, saber 

o que é isso, o que significa participar de Conselho, não adianta só você falar: “Olha, tem 

um Conselho, vem participar”. (PG5). 
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 O interesse pessoal na participação dos colegiados e o ensaio da administração em 

subsidiar com informações os membros integrantes, ainda que não houvesse nenhuma política 

de formação para a participação, são destacados pela professora PP3: 

 
E aí, então, quando criou-se o Conselho para o FUNDEB, eu já comecei a fazer parte, acho 

que no primeiro Conselho que teve eu já comecei a fazer parte, mas, assim, sempre 

participando de tudo e nunca nem sabendo muito bem o que eu estou fazendo aqui... 

Não tinha formação. 

Pesquisador: Mas tinha alguém que dava esclarecimentos a respeito das coisas?  

Pouco, bem pouco. Não tinha muito disso, até o PT chamou uma pessoa para explicar, para 

ajudar a gente a entender a função do Conselho, até mesmo a legislação que o Conselho 

tem que ter...tinha nada. “Ah, vamos fazer um Conselho? Nós somos do Conselho”. Sempre 

teve, mas sempre dependeu muito do interesse da pessoa. (PP3). 

 

 Apesar de não ter havido em âmbito municipal um programa de formação para 

conselheiros, o que fragiliza iniciativas participativas e mantém relações desiguais de poder 

entre o Estado e a sociedade civil, além de dificultar um diálogo horizontalizado entre os 

diversos setores, cabe enaltecer o esforço institucional para a ampliar a participação, para além 

dos especialistas da área, como retrata o gestor PG1: 

O Conselho de Educação, a gente ampliou a participação colocando o sindicato e outras 

estruturas para participar. Acho que isso era importantíssimo, porque era muito restrito. 

Acho que os segmentos da sociedade que eram ligados à Educação tinham que participar, 

então fizemos essa ampliação também no Conselho de Educação. Acho que isso foi muito 

bacana. (PG1). 

 Os gestores que estiveram à frente da pasta durante a segunda gestão (2009-2012) 

frisaram a ampliação da participação nos colegiados, bem como sua atuação constante nas 

diretrizes e nas políticas públicas concebidas, indicando, assim, um movimento de 

democratização das relações entre administração e sociedade civil via Conselhos, que iniciara 

com o novo modelo de gestão e que foi se fortalecendo ao longo das duas gestões.  

Eu entendo que o Conselho Municipal do Fundeb e o Conselho Municipal de Educação 

nunca foram tão ativos quanto na nossa época, eu até lamento por não ter esse mesmo 

engajamento, fico até triste, que esse mesmo engajamento não exista hoje. Talvez seja uma 

característica dos governos progressistas, incentivar e estimular os Conselhos que os 

fiscalizem e, às vezes, você, a gente acaba sendo, inclusive, por toda essa transparência... 

as falhas, elas aparecem. Agora, quando você não tem essa transparência, não significa que 

não tem falha, significa que elas não estão sendo vistas. Então talvez a gente... como eu 

posso dizer? Tinha mais erros visíveis... erros visíveis na manutenção, por exemplo, porque 

nós tínhamos transparência, tudo que era feito a nota fiscal estava lá, era, no Conselho do 

Fundeb, por exemplo, transparência total. No Conselho Municipal de Educação, tudo que 

era discutido nas políticas educacionais, o Conselho era consultado, tinha um assento 

permanente para que fosse ouvido. (PG2). 



256 
 

 
 

 Além de sublinhar a transparência que havia na forma da gestão da educação atuar, o 

gestor PG2 realça as funções consultiva e fiscalizadora dos colegiados. Assim, foi questionado, 

na sequência, aos participantes da pesquisa, sobre as funções deliberativas e propositivas dos 

órgãos; afinal, tinha-se como horizonte que o poder de decidir elevaria a autonomia dos 

colegiados, os quais confeririam maior legitimidade às práticas de governo que impulsionavam 

a participação. Ademais, tais ações democratizariam um espaço que estava imiscuído de 

patrimonialismo e de relações de poder desiguais.   

 Buscou-se compreender, diante dos relatos dos participantes, se, em curso, não havia 

uma roupagem democrática por meio de encenações participativas que “jogavam um jogo de 

cartas marcadas”. Em outras palavras, se os colegiados eram uma extensão das expectativas da 

Secretaria de Educação, como ocorria no governo anterior. Sobre isso, o gestor PG2 considerou: 

 

Sim. Inclusive, eu me lembro de alguma coisa que foi pago, à época, com o recurso do 

Fundeb, que não poderia e o Conselho apontou e nós levamos para o Secretário de Finanças 

e foi estornado o recurso para o Fundeb. Então, tanto após, quanto antes, as consultas 

também eram feitas, por exemplo, em um momento posterior, se fazia uma 

confraternização do Dia dos Professores, 15 de outubro e o recurso, depois de uma 

deliberação do Conselho do Fundeb, o recurso nunca mais foi utilizado, do Fundeb, para 

essa utilidade. Então também, tanto antes quanto depois. 

E nós tínhamos muito receio em relação a isso, de fazer um investimento dessa natureza 

(lousas digitais), sem ter uma consulta específica com os Órgãos, com o Fundeb...então 

isso nunca foi feito, nunca foi colocado em prática, por exemplo, a aquisição dessas lousas 

digitais, porque nós entendíamos que era um investimento muito alto e que foi consultado 

à época, inclusive, vários Coordenadores pedagógicos do ganho pedagógico daquilo, 

daquele instrumento para aquele momento, então, assim, chegou-se à conclusão de que o 

investimento seria muito alto para um ganho talvez não tão proporcional a isso, e aquele 

recurso poderia ser destinado para uma outra finalidade, como foram as formações, como 

foram as valorizações, aí, do servidor como um todo. Então nós tínhamos esse cuidado e 

passava sim pelos Conselhos. (PG2). 

 

 Ainda que entremeado ao poder de decisão relatado pelo gestor sempre estivesse a 

função consultiva dos Conselhos, as considerações indicam que havia um estreitamento das 

relações entre o Poder Público e os colegiados, além da descentralização das decisões do poder 

central. Aspectos que também podem ser observados no apontamento feito em relação à 

consulta realizada a outros sujeitos da educação que estavam no interior das escolas.  

 Por mais que não fora mencionado nenhuma atuação propositiva do órgão, sua função 

consultiva e com possibilidade de veto às propostas da administração conferem autonomia e 

poder decisório aos colegiados, reverberando relações de autoridade partilhada (SANTOS, 

2016) entre os envolvidos naquele espaço institucionalizado. Pode-se dizer que se engendrou 

um embrionário processo de cessão de poder da Secretaria de Educação para os Conselhos.  
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 Na mesma esteira desses questionamentos, a gestora PG6 acenou com deliberações 

feitas pelos colegiados. Ainda que nenhuma delas tenha partido dos órgãos, há indicações de 

atuação efetiva do CME no processo decisório de questões curriculares e de diretrizes para 

política de democratização do acesso e da permanência.  

 
[...] quando o Lulinha ingressou, no ano seguinte, que eu fui conversar com ele, eu não 

lembro o que é que era, se era o plano de carreira, era algum tema, eu não lembro que tema 

que era que eu fui discutir com ele aí ele me acolheu e a gente conversou, depois foi quando 

foi para a criação da área de Filosofia, da inclusão no currículo, então aí ele me chamou, 

eu ainda fui conversar: “Olha, vocês têm certeza? Porque é concurso público...”, fui 

conversando e tal... 

E aí das outras questões também, quando surgiu, quando abriu o EJA, porque não existia 

EJA na cidade, então mesmo, o que existia era um convênio, que tinha com uma ONG que 

promovia a educação de jovens e adultos em algumas escolas, então a gente foi 

reformulando aquilo, o Conselho sempre junto....o Conselho tinha que aprovar ou 

não e tinha que entrar em debate e aí a participação do Conselho era importante, ele 

não era só “sim ou não”, eles tinham que... as pessoas tinham que nos convencer... 

(PG6, grifo nosso). 

 

 É importante ressaltar que a PG6, no período em que faz referência às ações do 

colegiado, não fazia parte do grupo gestor da Secretaria de Educação e atuava como membro 

eleito do CME.  

 As alusões feitas indicam que, mesmo no incipiente processo de constituição dos 

Conselhos no início da gestão, havia estreitamentos das relações e acenos às deliberações, por 

mais que tal atribuição estivesse sob a lacuna da desigualdade de acesso aos conhecimentos, 

diante da já exposta ausência de programas municipais de formação para os conselheiros.  

 Mais à frente, já como gestora da Secretaria de Educação e também membro do CME 

indicada pela administração, a PG6 ressaltou as ações deliberativas do colegiado na 

reestruturação administrativa e pedagógica do Ensino Fundamental de 9 anos, além da 

ampliação do diálogo com outros setores envolvidos nas decisões: 

O Conselho teve que analisar e, no final das contas, o Conselho que teve que mediar os 

problemas de estruturação e de adequação dos profissionais, até dos “perueiros”, até os 

“perueiros” foram conversar com a gente. Então, assim, porque a gente tinha que debater, 

a gente tinha que legalizar aquilo, então você tinha que tornar lei aquilo ali e aqueles 

pareceres ali eram, olha...Dureza, porque você vai mexer na vida de um profissional. Então, 

assim, e quem tinha que legitimar, de alguma maneira, e transformar aquele movimento 

em uma legislação, em um parecer, era o Conselho. (PG6). 

 Nessa época, já estava em pleno funcionamento as formações para educadores por meio 

do Programa de Formação continuada “Construir o Aprender”, o que leva a crer que as funções 

dos órgãos foram fortalecidas pelas formações ocorridas. Ainda que não versassem sobre o 

objeto “Conselho” e não incluíssem as pessoas da comunidade escolar, as formações para 
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educadores, alicerçadas na democratização do conhecimento, podem ter sido a abertura 

necessária para a atuação mais efetiva dos colegiados, como destacado anteriormente.    

 Outro aspecto relevante da atuação dos Conselhos e de seu fortalecimento institucional 

foi ter-se estabelecido, pelo Decreto Municipal N° 4.086/2011, a participação, como delegados 

natos, dos membros dos colegiados na construção do PME, o que oportunizou a um conselheiro 

do CME ser eleito com um dos relatores da versão final do documento.    

 Sobre essa mesma política, o CME junto à Secretaria de Educação definiram a estrutura 

de funcionamento das formações, dos debates e das proposições de metas e de objetivos para o 

PME (PG6) que foram votadas na II Conferência Municipal de Educação.   Diante do exposto, 

compreende-se que a transparência do processo eletivo e o impulso à participação fomentado 

pela gestão da educação iniciaram uma ruptura com o patrimonialismo, o clientelismo e a 

centralização, que vigoravam no funcionamento dos colegiados no município. Além do mais, 

os colegiados de educação nunca foram tão ativos nas suas funções consultivas e deliberativas 

e se desgarraram de uma democracia “tutelada”, ao passo que foram adquirindo, no processo 

de constituição, autonomia para decidir, ainda que as proposições partissem da Secretaria de 

Educação.  

 A gestão da educação, ao não estabelecer programas ou ações municipais de formação 

para os membros dos Conselhos, acabou por fragilizar seus espaços deliberativos, que também 

não exerceram sua função propositiva. Pode-se inferir que as potencialidades propositivas dos 

Conselhos não foram afloradas justamente pela ausência de capacitação dos conselheiros que 

os distanciava de um diálogo e de debates horizontais com a administração pública. A falta de 

conhecimento sobre as funções dos colegiados pôde ser observada no relato da professora 

(PP3). 

 A esfera pública que se fazia em processo na constituição dos Conselhos de Educação 

em Várzea Paulista, ineditamente, abriu espaços para deliberações democráticas, afloradas pelo 

impulso participativo, pela autonomia e por um embrionário, mas promissor espaço de cessão 

de poder e estreitamento das relações entre Secretaria de Educação e sociedade civil. São 

aspectos que foram introduzidos pela gestão educacional analisada e arvoraram-se na 

concepção de educação emancipatória vislumbrada e em uma democracia alternativa aos 

cânones hegemônicos.   

 Em seguida, apresenta-se a análise realizada sobre a compreensão dos ideólogos das 

políticas implementadas e daqueles que foram impactados por elas, que, em processo, 
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construíram-nas, sobre a experiência da gestão da Educação entre os anos de 2005-2012, 

delimitando-se à análise ao processo de democratização em curso e seu possível legado. 

7.5 Uma experiência democrática como legado imaterial  

 Não é incomum ouvir muitos gestores públicos enaltecerem as obras de infraestrutura 

realizadas, o desenvolvimento econômico pujante, ou mesmo a melhoria da qualidade da 

educação, tendo como critério os resultados das avaliações externas que ocorreram durante seus 

respectivos governos. Por mais que não se desconsiderem esses feitos, os meios para alcançá-

los podem contar ou não com a participação daqueles que são afetados diretamente pelas 

decisões. Caso os façam, disputam com a forma hegemônica e em suspeição de gerir a 

sociedade; afinal, estão exercendo uma democracia que inclui outros sujeitos, demandas e 

expectativas na forma de governar. Estabelece-se em processo o dissenso provisório, o debate 

de visões de mundo, o aperfeiçoamento do olhar sobre o outro e da vida em sociedade.  

 É uma ação governamental em que a política se afasta de seus “gabinetes” e se aproxima 

das pessoas comuns que são impulsionadas a participar e se encorajam para decidir o rumo de 

suas próprias vidas. Politizam-se em comunhão, elevando as relações democráticas como um 

valor caro para a humanização da convivência humana. Reconhecem o outro como um sujeito.  

 Nessa perspectiva, os meios para a edificação material, palpável, visível de um legado 

governamental passam a ser também os fins; desse modo, fundar relações democráticas passa 

a ser o objetivo central dos governos, que o faz por meio da execução dos serviços prestados à 

sociedade. Ao elevarem o valor da participação, da inclusão, da distribuição, os governos que 

valorizam a democracia como um fim fomentam a luta contra relações desiguais de poder, 

quiçá, podendo ser espraiadas para além da relação entre Estado e sociedade civil. Como ensina 

Santos (2016), o êxito diante dessas lutas cria relações emancipatórias em seu interior.  

 Os governos eleitos democraticamente que governam democraticamente contribuem 

para que seus fins transcendam a construção de equipamentos públicos e semeiem 

subjetividades rebeldes capazes de indignarem-se, competentes para proporem alternativas e 

democráticas como uma condição para reinventar a sociedade. 

 Esta seção do trabalho evidencia, por meio das falas dos participantes da pesquisa, uma 

experiência de gestão democrática como um legado imaterial, que elevou a democracia como 

um valor e constituiu rebeldes competentes, trilhando, assim, para, em tom conclusivo, 

credibilizá-la e indicar a audácia transgressiva de uma gestão educacional que acreditou e 

colocou em ação uma outra democracia possível. 
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7.5.1 A definição da experiência de gestão educacional nas falas dos sujeitos da pesquisa  

 No último bloco das entrevistas, os participantes foram questionados se a gestão 

educacional pesquisada foi democrática. Alinharam-se as explanações ao que os sujeitos 

compreendiam sobre democracia. Nesse sentido, no decorrer das interlocuções, nas nuances 

das falas anteriores, na nostalgia que aflorava em certos momentos, evidenciou-se que, para 

todos os participantes, o conceito de democracia distanciava-se de procedimentalismos 

periódicos que incumbiam uma elite política de decidir os rumos da sociedade a partir da estrita 

racionalidade.   

 Tanto para gestores como para os professores entrevistados, a democracia era um valor 

que deveria ser cultivado nas relações, buscando incluir demandas sociais pelas próprias vozes 

daqueles que são alijados das decisões políticas – concernente ao objeto deste estudo, os 

educadores e a comunidade escolar. Assim, foram sublinhados nas falas a participação, os 

debates e as condições materiais e imateriais para que houvesse um diálogo mais 

horizontalizado; enfim, o poder decisório dos sujeitos envolvidos no processo com vista a uma 

sociedade mais justa e igualitária. Um roteiro que, entre idas e vindas de uma entrevista 

semiestruturada, sempre afluía para a educação escolar como um caminho privilegiado para tal 

intento.    

 Diante dessa compreensão de democracia dos participantes da pesquisa, foi perguntado 

inicialmente aos gestores se aquela experiência de administrar uma Secretaria de Educação 

havia sido uma gestão democrática, com base nas considerações anteriores tecidas pelos 

sujeitos sobre a democracia. O gestor PG1 apontou os estreitamentos que ocorreram entre 

Secretaria de Educação e os professores, como um traço importante da experiência, que, para 

ele, foi democrática, sem, no entanto, deixar de frisar aquilo que deveria ter envidado esforços 

para ter sido realizado.  

Quando tem um grupo gestor que pensa a Secretaria, onde tem os supervisores que visitam 

as escolas e conversam com os professores Quando a gente faz essas discussões delicadas 

na rede que podem criar indisposição na rede sobre a atribuição, sobre Fundef, sobre várias 

questões... sobre plano de carreira. Então, todo esse debate é um princípio democrático. 

Quando você ouve a diretora e ela diz: “Olha eu gostaria de trabalhar assim, assim e assim 

na minha escola”. Eu acho que isso é um caminho, é um caminho significativo. Então, com 

essas características e com a abertura da Secretaria, eu acho que isso foi bem democrático. 

Desse ponto de vista, foi bem democrático! Talvez em algumas outras coisas que não 

deu tempo de ser mais abrangente, por exemplo, um orçamento participativo 

específico da educação. (PG1, grifo nosso). 

 Certamente um OP específico para a educação constituiria um experimentalismo 

democrático (SANTOS, 2002) inédito na região que afloraria alternativas democráticas que 
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poderiam disputar o poder de definir a aplicação do orçamento educacional com os 

especialistas, e para além dos Conselhos de educação, que como se advertiu na seção anterior, 

não potencializou suas possibilidades propositivas.  

           Para as políticas curriculares terem um Orçamento Participativo Educacional (OPE), 

semearia um terreno que poderia ser interessante para inserir-se o orçamento público 

educacional nos currículos das escolas e, quiçá, discutir formas alternativas de economia que 

tensionariam o capitalismo como o único e credível modo de produção de riquezas. 

  Há de observar-se que a transparência e o diálogo foram elementos amplamente 

reiterados nas práticas do referido gestor. Dessa maneira, no labor pedagógico cotidiano, tratar-

se-ia o conhecimento emergente do OPE como um meio de produção de vida digna (PONCE, 

2018), que permitiria aos sujeitos compreender e agir no mundo (PONCE; ARAÚJO, 2019), 

estando aportados na aplicação e nas prioridades do dinheiro destinado para a área. Além disso, 

fomentar-se-ia a convivência democrática, cultuando o debate sobre as várias perspectivas de 

educação, abrindo caminhos para a justiça curricular (PONCE, 2018; PONCE; ARAÚJO, 

2019).  

 Na opinião do gestor PG2, o ponto em destaque da gestão democrática foi ter 

empoderado os sujeitos com o processo democrático, que, segundo ele, foram sentidos pelos 

estudantes: 

Eu entendo que foi uma gestão democrática, os nossos trabalhos, os trabalhos que foram 

realizados, eles demonstram isso, nós tivemos várias ações que consolidaram essa gestão 

democrática e eu entendo que foi um empoderamento, foi um empoderamento dos 

educadores, da sociedade, dos estudantes. Eu vejo que nós contribuímos, mesmo que em 

um período de tempo curto, mais para uma geração que, com certeza, tem ótimas 

lembranças e que, às vezes, falta tanto, para muitos que estão no poder não têm, que é uma 

formação de base, eu entendo que esses, principalmente esses estudantes que 

vivenciaram essa época, hoje são estudantes com uma outra vivência, e isso foi 

diferente, esse empoderamento, empoderamento no sentido de as pessoas se sentirem 

realmente parte do processo de ensino e aprendizado do município de Várzea 

Paulista. Eu vejo que, desde o porteiro, ao vigia, à merendeira, o professor, o 

coordenador pedagógico, o diretor de escola, o supervisor de ensino... todos se 

sentiram parte integrante, ninguém era chefe de ninguém, nesse sentido...hierarquia. 

Existia, sim, um diálogo mútuo, de ir até a escola, de dialogar, de ouvir os problemas, 

de ouvir a crítica sim, ouvir a crítica, a crítica faz parte, ela é construtiva. Então o 

maior legado, que eu vejo, não são as obras que nós fizemos, não são as várias escolas... 

isso tudo contribuiu, com certeza, mas eu acho que o maior legado foi esse empoderamento 

que todos vivenciaram nesse período. (PG2, grifo nosso). 

  Em destaque, o excerto anterior é mais uma evidência de que a experiência de gestão 

envolveu vários segmentos e extrapolou os tempos e os espaços escolares. Ao sentirem-se 
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“empoderados”, na expressão do gestor, os sujeitos do processo estreitaram as relações, 

diminuíram as distâncias ou, até mesmo, as hierarquias consolidadas historicamente. 

 Como Santos (2002, 2018b) adverte, uma democracia de alta intensidade ocorre no 

processo de democratização em todos os espaços-tempo em que há relações desiguais de poder; 

e, nesse processo, vão se constituindo subjetividades democráticas capazes de resistir e de 

mudar o rumo da história. O gestor PG2, ao destacar que a gestão democrática não esteve 

confinada ao espaço estatal, aventando que também esteve nas relações intergeracionais na 

educação, aponta horizontes de uma democracia de alta intensidade em vigor no município. 

Pode parecer ousada e um tanto utópica a conjectura, mas não é descabido acenar que “uma 

outra vivência empoderada”, apontada pelo gestor PG2, seja uma semente de afloração de 

rebeldias competentes que ainda está porvir no município.   

 Ao ratificar a gestão que participara como “democrática”, a gestora PG3 indica ainda 

que a “outra forma de governar” sob a constituição de um modelo de Estado responsivo às 

demandas sociais e sob os auspícios da participação popular assumidos no projeto de governo, 

buscava-se reconhecer os sujeitos como cidadãos, condição humana até então inobservada para 

todos, elevando a educação nesse processo. 

Vamos fazer juntos. Vamos construir uma coisa melhor, não podemos ficar do jeito que 

está. Várzea merece uma coisa melhor, todo mundo é cidadão, vamos nessa!’. Então, a 

educação entrou nisso e era uma bandeira dele e do PT, do PT possível ali. (PG3). 

 O caráter participativo e de experimentalismos democráticos possíveis são outros 

elementos observados nas considerações da gestora sobre a gestão que desejou ser democrática 

à época:  

Fazer, ampliar essa prática da discussão, do debate, tirar o pessoal da inércia, trazer para 

entender melhor um governo municipal. Você tem que ser cidadão, é isso, você saber! A 

transparência das coisas, orçamento participativo, tem muito do orçamento também. E a 

outra coisa, é que assim, dentro dessa proposta maior havia espaço para experimentação na 

educação. (PG3). 

 No decorrer da fala do gestor, o experimentalismo caminha no sentido de tecer junto 

experiências e práticas de gestão, aportadas em referências, mas sem um modelo formatado e 

distante do contexto inserido. Para essa construção coletiva, vale ressaltar o “saber” como 

elemento fundamental para o exercício pleno da cidadania, apontando o OP como um elemento 

de transparência da coisa pública.   

 O destaque na fala da gestora PG4 fica por conta da educação escolar como um espaço 

privilegiado para elevar a vida das crianças, diante de um cenário local de acentuada 

desigualdade social: 
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Então, houve sim, houve um princípio sim. Às vezes, algumas coisas passaram, não deu 

conta, poderia ter sido diferente, mas a intencionalidade era puramente democrática e 

sempre... E sempre, assim, voltando, pensando assim na criança, mesmo: ‘Olha, vamos 

pensar na criança...o filho do trabalhador!’. Que é o público que a gente tem, então vamos 

pensar naquela criança que está na carteira e que é o... e que é, assim, é a única coisa que 

ela tem para ela melhorar a vida dela, lá na frente, é a educação pública. (PG4). 

              Ao depositar as suas aspirações na educação escolar, tendo uma gestão democrática da 

educação que a extrapolou para outros espaços, alinham-se concepções que creditam à 

educação a possibilidade de ser o meio privilegiado para a construção de uma sociedade mais 

justa, igual e democrática, tendo no horizonte a luta pela justiça social. Políticas curriculares 

que visam à superação das injustiças estão alinhavadas aos fins da justiça curricular (PONCE, 

2016, 2018) adensadas nas dimensões do conhecimento, do cuidado e da convivência 

democrática (PONCE; ARAÚJO, 2019). O caminho para tal intento era perseguido pela gestão 

analisada.   

           Para Santos (2007, 2018b), não se atinge um ideal de democracia, mas processos de 

democratização que são compreendidos pela transformação de relações desiguais de poder em 

relações de autoridade partilhada de acordo com cada contexto. Assim, a democracia de alta 

intensidade é um processo de luta por democratização sem fim, que não permanece restrita em 

estabelecer relações horizontais entre o Estado e a sociedade civil, sendo necessário 

democratizar outros espaços onde há dominação. 

             Alinhavada a essa perspectiva, a gestora PG5 apontou o processo de democratização 

ocorrido em Várzea Paulista, ressaltando o contexto autoritário e as rupturas em curso à época:            

Eu acho que foi sim, um princípio, porque é isso, uma gestão democrática é um caminhar, 

então, assim, não tem uma gestão democrática, pronto, acabou, é uma construção diária, 

mas sem dúvida eu acho que lá teve um início de construção de gestão democrática, tanto 

da compreensão da equipe, o que significa ser uma equipe na perspectiva de construção de 

gestão democrática, como também na relação dessa equipe com as escolas e imprimir nas 

escolas uma lógica diferente da lógica que a gente sempre teve que é uma lógica autoritária 

e uma lógica que caminha para uma gestão democrática. (PG5).  

               Além do experimentalismo democrático em processo na gestão da educação, outro 

elemento caro à democracia de alta intensidade é democratizar tantos outros espaços levando 

em conta o contexto inserido e as possibilidades do presente. Assim, a gestora continua suas 

considerações acenando com a democratização para outras pastas: 

 

Acho que teve aí... redundou em outras áreas então, não só da equipe da Secretaria, mas 

também na relação da equipe com a escola e que aí imprimiu nas escolas uns princípios de 

gestão democrática, pelo menos as pessoas começaram a perceber que uma gestão 

democrática era diferente do que em geral vinha sendo feito, eu acho que isso sim, isso teve 

sim [...]. 
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[...] porque eu acredito muito nesse trabalho interdisciplinar para algumas questões 

pontuais na Secretaria, na Educação, porque eu acho que também, por aí, você começa a 

fazer uma gestão democrática, porque uma gestão democrática é coletiva, ela é coletiva 

dentro da Educação, mas não é só dentro da Educação, ela é coletiva em todos os órgãos 

que existem na prefeitura, então você precisa também construir um diálogo com essas 

outras Secretarias. (PG5).  

 

              A última gestora entrevistada dá sinais interessantes de que, entre os gestores da 

Secretaria de Educação, pode ter havido um procedimento de tradução (SANTOS, 2007, 2018b) 

das perspectivas educacionais presentes, constituindo inteligibilidade recíproca entre os saberes 

sem destruir a diversidade, buscando, assim, consensos para administrar a educação da cidade. 

Eu, enquanto supervisora do departamento pedagógico, acho que houve democracia na 

minha gestão, eu tenho, assim...todos da minha equipe tinham voz, todos, todos eram 

ouvidos, nós validávamos, ou não, a opinião, a gente convergia para o mesmo lugar, mas, 

assim, todos se respeitavam nessa perspectiva de: “Nós temos que tentar fazer o melhor”. 

(PG6). 

             Ainda que os gestores estivessem alinhavados sob a mesma concepção de educação e, 

portanto, o trabalho de criar inteligibilidade sem dissolver as identidades políticas de cada 

membro do grupo gestor deu-se sob a mesma plataforma, as matizes teóricas eram diversas, 

como o culturalismo e o marxismo ortodoxo frisados pela gestora PG3 no subcapítulo 7.3.1. 

Assim, não se tratava apenas de “aparar as arestas” entre os saberes dos gestores, mas identificar 

as possíveis contradições e as necessárias complementaridades, buscando, dessa maneira, 

consensos sólidos (SANTOS, 2019) que permitiriam partilhar a luta e os riscos por um projeto 

de educação emancipatório e de uma democracia de alta intensidade.     

             Nessa esteira, a professora PP1, ao ser questionada sobre a democracia e a gestão 

democrática, reforçou que a perspectiva democrática na gestão da educação analisada 

considerava a incompletude dos saberes em presença e o permanente questionamento sobre 

suas contribuições pragmáticas para uma determinada prática, em um contexto de um município 

de periferia com uma identidade subalternizada, em que permeavam o patrimonialismo e o 

clientelismo, além da centralização do poder de decisão. Extrapolava-se assim a tradução 

(SANTOS, 2018b) para além do núcleo dos gestores da Secretaria de Educação. 

[...] eu acho que a democracia tem que ser aprendida também, de valorizar o repertório do 

outro, de saberes, de valores e, claro, quando esses valores não afrontam a pessoa humana... 

Eu acho que a democracia vai nessa linha de respeito à cultura, à identidade, desde que isso 

não seja uma afronta humana e de tentar buscar um caminho mais justo, mais igualitário, 

junto. Então, nesse sentido, eu vejo que foi democrático, eu vejo que foi de base democrática 

sim, porque a gente pensava junto o rumo da educação do município, cada um levava sua 

experiência de escola, de realidade que vivia e vamos buscar um caminho mais justo para 

essa questão. (PP1). 
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             De acordo com as elucubrações epistemológicas de Santos (2011), havia em processo 

a primazia do conhecimento-emancipação181, em que a valorização entre as formas de 

compreender a educação municipal constituiu a solidariedade como um estado de saber, 

necessário à reinvenção da democracia182.   

             A confiança relacional tecida entre Secretaria e professores também foi um aspecto 

destacado pelas professoras participantes que fazem referência à “liberdade para falar o que 

queria, o que estava sentindo, então era um lugar que as pessoas podiam chegar lá e, 

realmente, colocar tudo o que elas queriam colocar” (PP2), além do respeito e da dignidade 

que eram tratados (PP4). Sobre essa questão, cabe salientar uma certa nostalgia esperançosa da 

professora PP3: “eu vivo falando e vou falar para fechar a entrevista aqui: que saudades de 

brigar com o PT”, dando o tom das relações entre o poder público e professores.  

           Tornar presente uma experiência de gestão educacional pelas vozes dos gestores que, 

mais do que gerir tecnicamente uma pasta na administração pública, vivenciaram-na, 

externando nos relatos as relações de autoridade partilhada que houvera e que estreitaram 

relações possíveis para além da esfera educacional, tendo nesta um espaço privilegiado para 

democratizar tantos outros necessários. Isso se deu sustentados no reconhecimento e na 

valorização dos saberes para além dos especialistas, acenando, assim, para a promoção da 

justiça cognitiva (SANTOS, 2018b), fundamental na busca por justiça social, objetivo 

apregoado nos documentos oficiais. 

             Pode-se dizer que esses saberes articulados convergiram para a luta contra a dominação 

endógena que havia nas relações entre Estado e cidadão e, quiçá, nas relações de dominação 

que ocorrem nos lares de educadores e educandos, em seus locais de trabalho, nas comunidades 

que fazem parte; enfim, nos espaços em que o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo 

alcançam com seus braços opressores. 

          Uma semente dessa luta contra esse poder desigual foi lançada na construção coletiva de 

políticas públicas educacionais, proposta pela gestão da educação em Várzea Paulista em 2005-

2012. Em curso, havia o fortalecimento recíproco da democracia e da gestão da educação como 

autoridade pública, pois, enquanto ocorria uma experiência de gestão democrática em 

movimento, apresentavam-se alternativas de governança e de democracia, alargando suas 

 
181 Para Santos (2011), duas são as formas de conhecimento estabelecidos na modernidade: o conhecimento-

regulação e o conhecimento-emancipação. Este último assenta-se na trajetória entre um estado de ignorância 

(colonialismo) para um estado de saber (solidariedade). 
182 Já discutidos na seção 3.2 - Democracia de alta intensidade. 
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possibilidades, que, por sua vez, conferiam legitimidade à gestão da educação, sobretudo ao 

incluir os sujeitos e suas demandas nas pautas decisórias.   

         Os sujeitos envolvidos no processo e a gestão da educação politizaram-se em comunhão, 

deixando marcas democráticas indeléveis como o grande legado da gestão educacional 

analisada. A gestora PG4, que atualmente trabalha como professora na rede, apontou 

manifestações de resistência de seus colegas diante de políticas curriculares estabelecidas 

verticalmente, como a BNCC:  

[...] eu não sei, ainda... quantificar ou qualificar, mas, por exemplo, até que ponto da BNCC 

que está incomodando a nós. E aí eu vou usar “nós”. Porque eu falei para você da 

incoerência, tem horas que eu fico pensando, eu vejo de algumas pessoas... não é não aceitar 

a BNCC, mas é o jeito que ela está sendo colocada, então aí eu falo: “Não, aquele trabalho 

que teve, então teve resultado, porque hoje as pessoas não querem pronto”... Elas querem 

construir. (PG4).  

             Ao não se conformarem com uma política curricular vertical, antidemocrática de 

nascença183, as professoras são inconformistas como sujeitos históricos que não se conformam 

com a história vem os constituindo; elas agem, resistem como podem para alterar o seu curso 

“naturalizado” e apontam alternativas, nesse caso, para a construção coletiva e democrática de 

currículos escolares.            

           Finaliza-se esse subcapítulo com um trecho da fala de uma das professoras entrevistadas 

que amalgamam toda a construção desta tese e a importância de credibilizar-se uma experiência 

de gestão educacional que ousou democratizar e lançar uma semente utópica capaz de criar 

subjetividades rebeldes e competentes, como se deflagra no relato que segue: 

Eu sentia que havia uma gestão democrática e, por conta disso, eu vi essa construção. Com 

falhas, com erros, mas com muitos acertos, com a grande conquista de estar instituído ali: 

“Nós temos um Estatuto, nós temos um Plano de Carreira, nós temos um Currículo, nós 

temos um Plano Municipal de Educação, nós estamos atuantes na educação do país, porque 

isso nos representa”. (PP3). 

 Lutar e resistir para que os sujeitos da educação sejam atuantes na educação escolar do 

país, como nostalgicamente relembra a professora, e que isso se torne a regra na construção de 

políticas educacionais e não a exceção, como constituiu a gestão analisada.  

7.5.2 Subjetividades rebeldes, competentes e democráticas como um possível legado  

 Como se constituem subjetividades democráticas capazes de serem críticas, propositivas 

e inventivas? Um ensaio para a resposta pode ser dado a partir de duas correntes do 

 
183 Refere-se à terceira versão do documento e sua célere aprovação. 
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conhecimento aventadas por Santos (2007). Uma ligada à razão, que ele denomina de corrente 

fria; e a outra, à emoção, postulada como corrente quente. Apesar de ambas serem importantes 

e todos carregarem-nas consigo, o autor destaca que comumente se trabalha mal a corrente 

ligada à emoção, que é responsável por constituir a ousadia necessária para transgredir “[...] a 

corrente fria é a consciência dos obstáculos; a corrente quente é a vontade de ultrapassá-los. As 

culturas distinguem-se pela primazia que dão à corrente fria ou à corrente quente” (SANTOS, 

2007, p. 65). 

 Ao propor alternativas à situação presente no município, elevando assim a participação, 

a articulação de saberes e uma experiência de democracia na educação ainda não vivenciada, a 

gestão da educação flertou com a “corrente quente”. Talvez fosse a própria expressão da 

valorização de tal corrente diante das experiências que tiveram nas trajetórias pessoais ligadas 

a movimentos sociais e à filiação partidária, sem com isso deixarem de ter consciência dos 

obstáculos, alguns intransponíveis naquele momento, como já considerados em capítulos 

anteriores.  

  Por mais que não seja possível afirmar que as ações da gestão educacional foram 

responsáveis pela análise crítica e propositiva da conjuntura feita pelos professores, que se 

apresentará na sequência, é razoável dizer que o legado democrático foi condição necessária 

para as arguições tecidas sobre o cenário político brasileiro atualmente. A radicalização das 

possibilidades democráticas vividas ampliou o campo de práticas sociais ainda vivas nos 

sujeitos entrevistados, dando sinais de um futuro em que a democracia de alta intensidade possa 

ser a condição para a reinvenção da sociedade. Aflora-se, assim, um tipo de sociologia das 

emergências denominado por Santos (2019) como “ruínas-sementes”. 

 Para o autor, as “ruínas-sementes” dizem respeito a uma sociologia que é memória e 

alternativa de futuro, sendo representadas por concepções e práticas sociais que, mesmo 

derrotadas pelas fontes de poder, constituem-se também como dignidade e esperança de que 

outra sociedade é possível. Ruína, porque faz referência à uma nostalgia opressora, mas que 

deve ser vivida como orientação para um futuro alternativo; afinal, também se experimentou 

no passado outras práticas sociais alternativas (SANTOS, 2019). No caso de Várzea Paulista, 

uma experiência de gestão que vislumbrou ampliar os cânones democráticos e inaugurar 

naquele contexto outras formas de vivenciar a democracia. 

 Os tempos obscurantistas e autoritários vigentes são vividos pelos sujeitos que 

experimentaram outras práticas sociais, e, assim, no movimento de resistência a isso se constitui 
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“a semente” de um futuro alternativo já experimentado no passado. “Ruínas-sementes” são 

vividas simultaneamente (SANTOS, 2019).    

 Um legado embrionário dessa resistência esteve nos relatos dos sujeitos da pesquisa, 

escoando nos discursos a indignação e o inconformismo diante das mazelas políticas e sociais 

capitaneadas pelo atual Presidente da República. Na corrente quente elevada pela gestão, teve-

se o impulso das paixões mediadas pela razão para constituir outras subjetividades que 

relataram como “tragédia social” (PG5 e PG6) a conjuntura política, sem deixar de acenar com 

alternativas de futuro que não seja a repetição do momento vivido. 

 Vale observar que a gestão analisada não colocou em movimento uma experiência de 

gestão que vislumbrou ser democrática e ficou do “alto” observando seus efeitos. Foi uma 

experiência vivida pelos gestores (SANTOS, 2019), racional, emotiva, corpórea e de tantas 

outras formas de viver e compreender o processo que estavam umbilicalmente envolvidos. 

  Não é possível distinguir a experiência do sujeito que a vive (SANTOS, 2019), 

tornando-se fundamental apresentar as considerações que tanto gestores como professores 

participantes da pesquisa fizeram sobre a conjuntura, tendo como horizonte que o processo 

democrático vivido contribuiu para enredar críticas e proposições e que semearam outras 

subjetividades, ousando-se acenar como aquelas rebeldes, competentes e democráticas tão 

necessárias em tempos hodiernos.   

 Os traços desse inconformismo diante do momento vivido reverberaram em rebeldias 

de forte acento crítico de todos os participantes, que denunciaram os retrocessos (PG3) do 

Governo Federal e, também, do Municipal (PP2 e PP3), apontando a conjuntura política como 

um cenário de “desesperança social” (PG1) e “desconfiança nas representações políticas” 

(PG6), sendo uma “tragédia social sem precedentes” (PG5), pois, de acordo com gestora (PG5), 

[...] pessoalmente, eu não tenho, assim, uma memória do que eu sei hoje da história da 

ditadura militar, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo um 

momento pior, porque é um momento que se assemelha à ditadura militar do ponto de vista 

de você isolar totalmente qualquer questão política que não seja a questão política que está 

vigente hoje e que você também nem sabe qual que é porque, na verdade, é uma confusão 

de gente, de partido, o que você tem não chega nem a ser política; então, não dá para você 

fazer um embate político, porque não é ideológico, o que você tem é uma política travestida 

de questões totalmente emocionais e preconceituosas. Então, é difícil você fazer um diálogo 

político, porque o que hoje está em vigência em nome da política não é política, porque não 

é política você isolar negro, gay e você... isso não é... ideológico é você discutir qual é o 

papel do Estado, que era um pouco isso que a gente tinha quando a gente polarizava com o 

PSDB, por exemplo, especificamente o PT, então nós estamos vivendo um momento, 

assim, uma tragédia, uma confusão muito grande; agora, eu quero crer que também é um 

momento importante para  a gente poder “separar o joio do trigo” e conseguir perceber que 

a gente tinha algumas coisas boas que a gente está jogando fora. (PG5). 



269 
 

 
 

 A negação da política como estratégia para tomá-la para si e dar os rumos políticos da 

sociedade brasileira foi discurso corrente nas eleições de 2018 no Brasil e reforça o 

autoritarismo diante da jovem democracia brasileira. Autoritarismo que não admite as 

diferenças, sejam elas políticas e/ou identitárias, como destaca a gestora, distanciando até 

mesmo de uma democracia de baixa intensidade. Assim, para a gestora, a conjuntura não indica 

uma democracia alternativa como possibilidade em um cenário de desesperança, mas, sim, uma 

alternativa à democracia.  

 O alento talvez esteja na possibilidade em “perceber as coisas boas que está se jogando 

fora” (PG5), entre elas pode inferir-se o processo de democratização da sociedade que acenou 

para a participação dos excluídos e a garantia e a ampliação de direitos fundamentais ao pleno 

exercício da cidadania.    

 Outro ponto em destaque foi a preocupação com a onda conservadora que tomou conta 

do cenário internacional enredada aos interesses colonialistas, que obstaculizaram um projeto 

de soberania nacional em curso por meio da aliança comercial entre os países de economia 

emergente, denominado BRICS184. 

[...] a conjuntura atual é uma coisa que é um retrocesso muito grande... Eu acho que essa 

onda conservadora que veio é uma coisa muito séria, e o duro é que a gente sabe que não é 

só no Brasil, essa onda conservadora é mundial, e essa onda conservadora justifica 

determinadas posições geopolíticas que são de disputa mundial. Então, a geopolítica norte-

americana e a geopolítica em relação aos Estados Unidos com vários outros lugares, todas 

essas emergências que começaram a pintar com o BRICS, são ameaçadores para os Estados 

Unidos porque é a potência dominante. E eu não vejo outro nome, senão alinhamento à 

política externa dos Estados Unidos, toda essa onda conservadora, inclusive com ajuda de 

norte-americanos conservadores. (PG3). 

 Nessa esteira, as aproximações entre o Estado e a religião são sublinhadas pela 

professora (PP3) como uma característica nefasta da conjuntura, presente no Governo Federal 

e no Municipal. 

E o ponto muito perigoso, que a gente não tocou, mas como você vai falar do Governo 

Federal e isso acontece no Municipal, é religião, quando começou a misturar política com 

religião, eu acho que, assim, piorou muito, porque em nome de Deus se move um bando de 

gente que não sabe o que está fazendo, mas como Deus falou, se intitula e fala em nome de 

Deus...esse é um assunto muito delicado porque eu choco, um pouco, as pessoas, mas, 

assim, é terrível isso, eu acho que não devia se misturar líder religioso com líder político, 

porque não está dando certo, a gente vê aí o presidente, que praticamente foi eleito em 

nome de Deus e ele é uma vergonha mundial, ele não me representa e eu tenho vergonha 

dele. (PP3). 

 
184 Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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 Além de um sentimento abjeto em relação ao Presidente da República, para a docente, 

o distanciamento da representatividade retrata um problema já amplamente discutido dos 

cânones democráticos. Vale mais uma vez ressaltar que a referida professora teve uma 

participação ativa na concepção de políticas educacionais, em que se articularam elementos da 

democracia representativa e da democracia participativa, calcadas em uma formação 

emancipatória. Tal vivência permite-lhe tecer críticas sobre formas mais exigentes de 

representação.  

 Para representá-la, o Presidente da República haveria de governar democraticamente no 

sentido empregado durante a gestão analisada por este estudo, mas, se o fizesse, provavelmente 

não seria eleito, pois o poder popular de uma democracia de alta intensidade deixaria a 

plutocracia que impulsionou sua eleição em estado de alerta. Como se já considerou 

anteriormente, a democracia é o contraponto do capitalismo predatório.  

 O representante para aproximar da representada teria de ser um amante da democracia 

e não um apologista declarado à ditadura e a torturadores, como se vangloria o chefe do 

Executivo Federal.  O experimentalismo democrático vivido pela docente confere a ela 

condições realistas de tecer críticas à conjuntura política. 

 A professora PP1 lamentou a centralização das decisões que ocorrem no Governo 

Municipal, que, segundo ela, estão em acordo com as ações do Governo Federal. O 

apostilamento das práticas pedagógicas e o controle das ações docentes, a ausência de 

programas de formação, a constituição de um CME tutelado pela administração pública e o 

famigerado projeto “Escola Sem Partido” estabelecido em lei pelo Legislativo Municipal 

ancoram os argumentos da professora: 

[...] a questão do material didático, dos apostilamentos, de: “Eu tenho que saber que página 

que você está trabalhando hoje, eu sei que na outra escola também é a mesma página”, 

nesse sentido de controle assim, embora cada criança é uma criança e o que você vai fazer 

e tal, então tem um enfraquecimento dessa voz, eu não ofereço formação, ou quando 

ofereço é esse diretor que não participa de formação. A proposta do nível macro, volta 

agora uma proposta de um deputado que, em 2010, estava propondo a questão do voucher 

para criança da educação infantil, da PEB, de etapa e de creche, e agora volta muito forte 

isso da escolarização em casa, essa coisa assim...então a gente está muito alinhado com o 

nível do macro, Escola Sem Partido, a lei municipal determina lá, na Escola Sem Partido, 

o artigo, acho que é o terceiro, que diz que a escola não deve se meter na educação sexual, 

em relação ao valores da família...então, se a família acha que deve espancar uma criança 

e ela chega roxa, você...”O que eu faço?”. Então é um perigo, não é?! O próprio Conselho 

Municipal, não da atual gestão, mas que a gente foi vendo como que acontecia, coisas não 
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muito claras de um suplente virar presidente185, essas coisas assim não alinham com a 

democracia. (PP1). 

 Ao ser categórica em afirmar que as ações ocorridas no cenário macro e micro não se 

alinham à democracia, a professora indica que as experiências vividas lhe dão as condições de 

compreender outras formas de viver a democracia, de tal modo que esteja enredada à formação 

emancipatória, à liberdade inventiva do professor, a uma educação pública e dever do Estado, 

além de um colegiado que descentralize o poder em vez de centralizá-lo.   

 Além da irresponsabilidade do Governo Federal no trato com a educação, a professora 

PP2 ressalta que, em âmbito municipal, o “fechamento da Secretaria” para o trabalho coletivo, 

vista muitas vezes por professores como se a pasta detivesse o monopólio do conhecimento. No 

entanto, o que mais se lamentou a referida professora foi o desprezo pela construção coletiva 

do Referencial Curricular que houvera na administração vigente:  

Uma outra coisa que eu fiquei muito preocupada, que me deixou bastante chateada, foi a 

nossa construção do Currículo, porque o Currículo é a parte da história mais linda, que eu 

achei, a gente se reunir tantos meses, praticamente oito meses, representante da creche, 

representante do infantil, do ensino fundamental...construímos esse Currículo, pensando 

nessa criança, nesse menino, o que ele faria na educação infantil, na passagem da educação 

infantil para o ensino fundamental, como seria, o que deveria...quais seriam as nossas 

obrigações, como a gente deveria olhar para essa criança, e esquecer que essa criança não 

é aluno, essa criança é  criança, cabeça e corpo. Então, eu fico bastante preocupada com 

isso, porque, o que a Secretaria fez quando entrou esse outro grupo? A primeira coisa que 

eles fizeram, foi mudar o Currículo. (PP2). 

 Diante de uma prática social democrática de construção curricular já experienciada em 

um passado ainda recente, o inconformismo latente da professora na rebeldia competente que 

não se petrifica em um produto construído no passado, imersa a uma nostalgia imobilizadora, 

mas carrega consigo a vivência de uma democracia participativa, como um valor a ser cultivado. 

É como ela dá prosseguimento às suas considerações: 

Pode mudar o Currículo? Pode, não tem problema nenhum, desde que seja no coletivo. 

Então você pode desconstruir, desde que a desconstrução seja no coletivo, não é verdade?! 

Não eu chegar e pensar diferente e desfazer aquilo que a comunidade fez, que a equipe fez. 

Então eu achei isso bastante desrespeitoso, entendeu? Então isso eu acho que foi a coisa 

que mais, assim, mexeu comigo, com essa nova gestão. (PP2). 

 Ao “desfazer aquilo que a comunidade fez”, ao negar o direito de fazer parte das 

decisões que afetariam as práticas curriculares, impingiu-se uma afronta à dimensão da 

convivência democrática e, também, do cuidado da justiça curricular (PONCE, 2016, 2018), 

 
185 Ocorreu em 2016 na eleição do CME uma situação sui generis, em que um suplente foi eleito presidente do 

CME. Observa-se que esse suplente foi candidato a vereador pelo mesmo partido do prefeito da cidade e, 

atualmente, ocupa um cargo em comissão em função de chefia na Secretaria de Educação. 



272 
 

 
 

relegando o direito social da participação popular e da gestão democrática, passando, assim, à 

margem de qualquer perspectiva de uma política curricular que busca a superação das injustiças.   

 O cenário desalentador apresentado pelos participantes sempre esteve acompanhado da 

esperança que fora construída na experiência democrática vivida, chocando-se com a 

democracia e a sociedade vigente, dando sinais que a experiência de gestão educacional em 

Várzea Paulista de 2005-2012 pode ter se constituído em um experimentalismo democrático 

real como alternativa à forma hegemônica de gerir a sociedade.  

 A esperança “criada” na experiência democrática de gestão pode ser observada no relato 

que segue: 

Eu acho que isso é um momento sombrio, ao mesmo tempo que tem luzes “pipocando” em 

alguns lugares e estão pensando: “Olha nós precisamos fazer diferente, precisamos pensar 

diferente, precisamos construir coisas diferentes”. Eu acho que é um momento de a gente 

se preocupar. Mas não adianta se preocupar e se isolar! É um momento de se preocupar e 

se juntar com pessoas que tem a mesma afinidade de ideias para construir... Aquilo que a 

gente fez em Várzea dentro da perspectiva de Paulo Freire. Por meio do diálogo, da 

participação, uma sociedade cada vez melhor. Acho que esse é um caminho que a gente 

pode percorrer. (PG1, grifo nosso). 

 Ao elevar os elementos da experiência democrática local como uma corrente de 

esperança e alternativa à conjuntura, o gestor acena para aquilo que Santos e Avritzer (2002) 

sublinham como uma das teses para o fortalecimento da democracia participativa – são 

articulações necessárias entre experiências democráticas em vários contextos locais e que essas 

experiências sejam expandidas para o global.  

 As “sementes de democracia regadas à esperança”, semeadas durante a gestão 

educacional analisada, também são relatadas pelo gestor PG2: 

[...] eu acho que é a parte que a gente precisa finalizar assim, com esperança, eu acho 

também que as sementes que foram plantadas, se assim podemos dizer, elas vão dar frutos, 

elas estão dando frutos, a gente vê aí, muita resistência, a gente vê muito pensamento 

crítico, a gente vê muita gente, ainda com capacidade de se indignar, acho que a pior coisa 

é o comodismo, o conformismo. Por outro lado, eu vejo que tem muita gente que não está 

conformada, tem muita gente que não está acomodada e a educação é o grande combustível 

para isso, para reagir, para resistir e para agir, acho que a ação é o que nos exige, esse 

momento exige. E eu vejo que isso tudo que nós fizemos foi sólido, deixou essa semente, 

deixou essa esperança, essa chama acesa, então eu acredito sim que, tanto no movimento 

dos professores, junto aos professores, quanto a comunidade escolar, os pais que 

vivenciaram, os Conselhos que foram criados, que foram potencializados...as pessoas estão 

inquietas, estão inconformadas com o que está acontecendo, talvez ainda o momento é de 

compasso de espera, com uma parte da sociedade, mas as pessoas estão entendendo que 

não é nessa linha sectária, fascista, autopunitivista que nós vamos resolver as coisas. É pela 

solidariedade, é pela fraternidade, é pela construção, é pelo diálogo, é pela gestão 

democrática...Que é uma democracia permanente, de participação popular constante. 

(PG2). 
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 Assim como Santos (2016) define que não há democracia em si, mas, sim, processos de 

democratização dos espaços-tempo e, portanto, constituem um trabalho permanente, o gestor 

caminha por essa mesma esteira, elevando a experiência democrática em educação que foi 

envidada em Várzea Paulista. Ademais, foram destacados pelo gestor “os professores, a 

comunidade e os colegiados” nesse processo democrático que forjou em curso subjetividades 

rebeldes, competentes e democráticas, ainda que, por ora, “em espera”, são capazes de tecer 

outras gramáticas sociais. 

 Cabe evidenciar que a ruptura com a monocultura democrática colocada em ação pela 

gestão na construção de políticas educacionais, reconhecendo e valorizando os saberes em 

presença, levou outras aspirações democráticas para o “chão” das escolas, semeando 

inconformismos e lutas necessárias para a superação das desigualdades. Nessa perspectiva, a 

educação escolar pode tornar-se um terreno fértil de resistência contra toda forma de opressão 

e, guiada pelas considerações tecidas sobre o conhecimento, o cuidado e a convivência 

democrática como dimensões da justiça curricular (PONCE, 2016, 2018), constituir-se em uma 

proposta na construção de políticas curriculares como um horizonte alternativo aos currículos 

escolares hegemônicos.    

 Percorreu-se, até agora, o caminho para credibilizar-se uma experiência de gestão 

educacional que desejou ser democrática, empreendendo práticas sociais até então não vividas 

no contexto analisado. Um percurso que deixou marcas indeléveis da beleza e das 

potencialidades da democracia na experiência vivida dos sujeitos entrevistados. Potencialidades 

que podem ser observadas nos excertos das falas dos participantes, que se ousou definir, neste 

trabalho, como subjetividades rebeldes embrionárias, competentes para anunciar alternativas e 

democráticas na acepção defendida por Santos (2002, 2007, 2016).    

 Credibilizar, assim, no sentido assumido por este estudo, visou colocar em disputa de 

poder a experiência educacional analisada com outras hegemônicas, vista como um caminho 

precioso e necessário para apontar alternativas reais e ainda pulsantes na vida dos sujeitos 

entrevistados, como a gestora PG3 considera:  

Então, eu acho que é muito sério e eu acho que a gente precisa discutir muito com quem a 

gente puder, onde a gente estiver, a gente discutir, relembrar e fazer essa memória viver, 

dizendo que é possível! É possível, só que precisa crescer a voz política daqueles que falam 

que é possível. E aí como é que você faz crescer a voz política? Apresentando, olha aqui: 

“Tem isso, tem isso e tem isso...”. Acho que muito do “antipetismo” que começou a haver 

entre os trabalhadores, é porque desconheciam essas experiências. Isso é uma coisa séria, 

acho que lá em Várzea também, acho que aconteceu isso e a gente lastima, porque a gente 

não fez um trabalho de, vamos dizer, “publicitação” do que a gente estava fazendo, para a 

manutenção de um projeto...isso eu acho um negócio sério, muito sério. (PG3). 
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 Ao tornar presente uma experiência de gestão da educação democrática, atenuam-se as 

lástimas da gestora ao passo que as práticas realistas vividas acenam para um porvir alternativo 

em que esperança se reinvente no inconformismo cotidiano. Como sublinha Santos (2016, p. 

190,): “Esperar sem esperança é a pior maldição que pode cair sobre um povo. A esperança não 

se inventa, constrói-se com inconformismo, rebeldia competente e alternativas realistas à 

situação presente”. 

 Acredita-se que a partir das evidências apresentadas a experiência de gestão da educação 

no município de Várzea Paulista de 2005 a 2012 lançou mão dos elementos necessários a uma 

democracia alternativa, radicalizada nas possibilidades do momento e que teve no horizonte 

uma democracia de alta intensidade. Assim sendo, este trabalho buscou tornar presente e 

apontar sinais realistas para um outro mundo possível.    
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8 AS CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UMA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO QUE OUSOU TRILHAR OS CAMINHOS EM DIREÇÃO A UMA 

DEMOCRACIA DE ALTA INTENSIDADE ENRIQUECIDA ÀS DIMENSÕES DA 

JUSTIÇA CURRICULAR 

Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não 

houver flores, valeu a sombra das folhas; se não houver 

folhas, valeu a intenção da semente [...].  

Maurício Francisco Ceolin (2000, p. 11)186  

 

 A intenção da semente foi audaciosa nesta pesquisa. Não pelo ineditismo do objeto ou 

pela criatividade e pelo rigor sem igual do pesquisador. A audácia deu-se na tentativa de lançar 

as sementes da democracia nos escritos que seguem para que floresçam em processos cada vez 

mais intensos de democratização em tempos obscurantistas e de autoritarismo naturalizado. 

Tempos em que a democracia é aviltada pelo fascismo político e social que vigoram no cenário 

nacional, tendo como baluarte o atual Presidente da República.  

 A semente consiste na credibilização de uma experiência de gestão da educação que 

ousou ter práticas democráticas transgressivas, germinando, nesse processo, flores para 

embelezar e esperançar o horizonte de democracias alternativas e realistas, como ocorreu em 

Várzea Paulista entre os anos de 2005 e 2012. Se o presente trabalho contenta-se na intenção 

das sementes, a gestão da educação analisada apreciou como poucos os frutos da democracia 

colocada em movimento.   

 Diante de uma hipótese de pesquisa que trouxe uma concepção de democracia que visa 

democratizar o conhecimento, os espaços estatais e não-estatais e, além disso, provocar 

inconformismos e organizá-los em torno de consensos éticos e políticos que constituam 

rebeldes competentes, visando tornar presente uma experiência de gestão da educação ocorrida 

em um município de periferia por um governo umbilicalmente ligado às minorias, certamente 

foram aspectos que elevaram a exigência de “escavação” da pesquisa. Afinal, não bastava ter 

sido uma gestão democrática emoldurada aos cânones científicos hegemônicos ou mesmo com 

uma roupagem participativa em que a maioria não tem condições materiais e imateriais para 

participar e as decisões permanecem nas mãos de poucos sobre muitos. Haveria de ser uma 

experiência de gerir uma Secretaria de Educação que se aproximasse de uma democracia de 

alta intensidade e que, nesse processo, estreitasse as concepções e as ações empenhadas nas 

 
186 É comum atribuir a autoria da epígrafe ao jornalista e cartunista Henfil. No entanto, ela foi escrita pelo professor 

de Física da PUC-Campinas, militante e poeta Mauricio Francisco Ceolin, também conhecido como “Chico 

Ceola”. O trecho destacado é parte de um poema que o professor escreveu e encaminhou à namorada à época. 

Henfil recebeu o verso de amigos em uma visita à cidade de Jundiaí, por simpática coincidência, a mesma que 

nasceu e ainda vive o autor desta tese. 
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políticas educacionais com as dimensões (conhecimento, do cuidado e da convivência 

democrática) da justiça curricular.  

 Não há dúvidas de que a perspectiva de educação escolar que atravessou todo este 

trabalho é aquela que acredita no seu potencial emancipatório, alicerçado em políticas 

educacionais condizentes a tal inspiração. Foi assim que a justiça curricular foi estabelecida 

como uma possibilidade exequível de políticas educacionais alinhadas à transformação social, 

à superação das desigualdades.  

 As dimensões da justiça curricular são a face da democracia de alta intensidade 

materializada nas práticas cotidianas da escola, na sistematização dos currículos, nas políticas 

educacionais, nas relações entre os sujeitos da educação; enfim, que vislumbram, por meio da 

instituição escola e em conjunto a outras práticas sociais, constituir rebeldes inconformistas e 

competentes para democratizar as relações sociais em todos os lugares onde o capitalismo, o 

patriarcado e o colonialismo insistem em oprimir.  

  No caminho para confirmar ou refutar a hipótese sustentada nas referências de 

democracia de alta intensidade e nas dimensões da justiça curricular, foi necessária uma 

incursão ao campo da pesquisa. Conhecer o terreno em que se plantara as sementes. Assim, não 

bastava apresentar os aspectos geográficos, econômicos e culturais da cidade de Várzea 

Paulista. Foi preciso apontar a relação colonialista estabelecida com a sua cidade vizinha 

Jundiaí, no intuito de compreender de forma mais aprofundada o campo da pesquisa e as 

epistemologias que dele emergem.  

 Para credibilizar uma experiência de gestão da educação, tratou-se de apresentar, ao 

leitor, o contexto de uma cidade de periferia que tinha como referência cultural a matriz urbana, 

Jundiaí, da qual se emancipara há pouco mais de meio século, gerando uma situação na qual os 

cidadãos varzinos pouco se reconheciam como tal. Enquanto aos varzinos fora atribuída uma 

identidade subalterna, uma autoestima aviltada e dependente, a cidade referência entoava com 

orgulho sua identidade atrelada aos imigrantes italianos. Deflagrava-se um contexto social de 

dependência econômica e cultural da cidade “mãe” que facilitava a elite local tomar conta da 

administração pública e fincar ali relações domésticas como se fossem os proprietários 

legítimos da coisa pública. 

 Foi preciso, assim, que a administração pública que assumira o governo em 2005 

realizasse um processo de “calagem” do terreno encontrado. Iniciava-se, então, um movimento 

de ruptura com patrimonialismo e o clientelismo que imperavam no município, visando 

constituir um novo modelo de Estado e de relação com a sociedade civil para elevar a 
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autoestima do cidadão varzino. A identidade cultural construída em torno da “Cidade das 

Orquídeas” e um Estado como solução para os problemas encontrados gestado na participação 

popular foi o caminho trilhado.   

 Compreender o campo da pesquisa apontando essa relação colonialista e patrimonialista 

que semeava o terreno foi fundamental para destacar que a radicalização da democracia tem de 

levar em conta as possibilidades que se apresentam em cada contexto inserido, sem deixar de 

ter a audácia transgressiva e ir ao encontro de processos de democratização cada vez mais 

intensos.  Esse contexto é geográfico, é histórico, é social, é também político. E, nesta última 

característica, a política em Várzea Paulista passava a ser administrada por um governo de 

alinhamento ideológico às minorias e com uma bandeira de gestão participativa. Concepções 

ainda não experienciadas nos municípios da Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ).  

 Para a educação, a concepção de um novo Estado esteve em consonância aos princípios 

estabelecidos pela gestão da educação no documento intitulado Diretrizes Gerais para o 

Trabalho Pedagógico, promulgado pela pasta no início do ano letivo de 2006. Esse documento 

apresentava os princípios - democratização do acesso e permanência, qualidade social da 

educação e gestão democrática - e ações decorrentes destes, que balizariam as políticas 

educacionais analisadas. Apesar de haver uma semelhança sintáxica com os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, os princípios adotados pela gestão da educação 

da cidade carregavam um incremento textual democrático. 

 Apontou-se, assim, que tais princípios haviam sido concebidos pelo PT no final da 

década de 1980 e foram se emoldurando em acordo com as mudanças sociais, sem, contudo, 

abandonar os referenciais teóricos freirianos e a busca pela justiça social, elevando a educação 

escolar como uma instituição fundamental para esse objetivo. Buscou-se, nesse momento, 

verificar se os princípios adotados pela gestão da educação dialogavam com a concepção de 

democracia de alta intensidade e as dimensões da justiça curricular. Para tanto, foi necessário 

compreender a polissemia que carregavam em si e os projetos de sociedade em disputa. 

 Se, por um lado, pairava a compreensão que se deveria garantir para todos as 

oportunidades de acesso e de permanência, que vislumbrariam um certo tipo de qualidade 

educacional apoiada na meritocracia que prepararia para o capitalismo globalizado, estando, 

ainda, sustentada em uma gestão democrática pensada a partir de uma democracia 

representativa e monocultural; por outro, a compreensão dava-se na direção de que a 

democratização do acesso e da permanência buscaria garantir a igualdade de condições para 
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todos com vista a uma qualidade educacional que transformasse a sociedade. Para tal, elevar-

se-ia a democracia como um valor a ser cultivado e suas dimensões inclusivas e redistributivas.  

 Projetos de sociedade distintos trazem consigo princípios educacionais distintos, ainda 

que, em algum momento, eles possam ser ambíguos e dificultar a compreensão do que de fato 

são os pressupostos e as diretrizes que os orientam.  Desse modo, foi necessário apontar esses 

elementos no texto, fazer um exame minucioso do projeto de sociedade em disputa e como a 

educação escolar é posicionada em destaque nesse processo. Assim, nos excertos de 

documentos do município apresentados, evidenciou-se que os princípios adotados pela 

administração em Várzea Paulista estavam em consonância com a democracia de alta 

intensidade e a justiça curricular. Ao menos no campo conceitual, nos documentos oficiais, a 

hipótese da pesquisa se confirmava.  

 Contudo, a realidade é mais nuançada que documentos oficiais e fontes secundárias; 

afinal, os princípios adotados, assim como esta pesquisa, são apenas a “intenção da semente” e 

não os frutos propriamente ditos. A relação colonialista e patrimonialista do contexto 

pesquisado, além de uma centralização das decisões quase naturalizada, apontavam para um 

cenário em que a relação de dominação entre Estado e sociedade civil era prática corrente, 

sobretudo para aqueles que não tinham relações sociais próximas com os governantes locais.  

 A fim de deslindar a experiência de gestão da educação, foi necessário ouvir os sujeitos 

que participaram ativamente do processo de construção e de implementação do Programa de 

Formação “Construir o Aprender”, do Referencial Curricular e do Plano Municipal de 

Educação. Mergulhar na experiência vivida do grupo gestor da Secretaria de Educação e dos 

professores que fizeram parte daquele movimento. 

 Lançando mão da metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), os 

dados coletados em entrevistas com os participantes da pesquisa foram recortados em unidades 

de registro e de contexto, agrupados em categorias temáticas que extrapolaram as políticas 

educacionais que foram estabelecidas como objeto do estudo. Na busca por tornar presente uma 

experiência de gestão da educação, afloravam paixões, nostalgias esperançosas e as lacunas 

deixadas de um passado recente que pulsava nas falas dos sujeitos da pesquisa. Foi um caminhar 

em parceria que contou com a escuta profunda (SANTOS, 2018b) do pesquisador, em que se 

desejou constituir inteligibilidade e articulação entre aquilo que era falado, os documentos que 

se tinha em mãos e as teorias que aportavam as análises.  

 Um processo de análise e reflexão em que se apontou que os gestores entrevistados 

experienciaram, durante suas trajetórias pessoais, outras formas e procedimentos democráticos 
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antes de ocuparem os cargos de chefia na Secretaria de Educação, semeando uma rebeldia capaz 

de indignar-se diante das mazelas sociais que viviam no seu cotidiano. Já os professores 

entrevistados buscavam, nas suas trajetórias de vida, agarrar-se a uma educação que 

transformasse suas vidas por meio do conhecimento, de um cuidado necessário a todos os 

envolvidos na educação e de uma convivência democrática que pudesse ouvi-los e atender aos 

seus anseios. Tanto gestores quanto professores elevaram o papel da educação na sociedade, 

não de forma ingênua e apolítica. Longe disso, eles apontaram as contradições da educação sem 

deixar de ressaltar as suas possibilidades de emancipação social, a tal ponto de serem 

estabelecidas como a concepção de educação do município naquela gestão.    

  A concepção de emancipação social na prática de gestão da Secretaria de Educação 

coadunou-se com o que Santos (2016) define como o efeito agregado das lutas contra relações 

de poder desigual, aferida pelo êxito no processo de democratização das relações no diferentes 

espaços, pois a administração pública, ao aproximar-se do “chão” das escolas, estreitou relações 

e iniciou um processo de ruptura do “fazer para o outro” e ensejou o “fazer com o outro”. 

 Ademais, o impulso à participação popular dado pela administração, já nas primeiras 

demandas que se colocavam no início do governo, acenava para uma nova forma de governar 

que trazia as pessoas comuns para dialogar, debater e argumentar sobre a coisa pública. Isso, 

de acordo com os relatos, causou inicialmente “um certo estranhamento” nos docentes 

acostumados à centralização das decisões. No entanto, a participação precisaria estar sustentada 

em condições materiais e imateriais; caso contrário, as pessoas não teriam argumentos 

necessários para fazer-se presentes nos espaços deliberativos. O impulso participativo e o 

estreitamento das relações não seriam suficientes se não houvesse a capacitação necessária dos 

envolvidos para organizar suas expectativas, seus interesses e suas necessidades e atrelá-las a 

um projeto de educação emancipatório empunhado pela gestão da educação.  

 Assim, logo nos primeiros diálogos com os trabalhadores da educação e na constituição 

do Estatuto do Servidor, foram previstas capacitações para que os envolvidos tivessem 

condições de debater sobre o novo regime jurídico de trabalho, ainda que, nesse momento, a 

ausência de políticas específicas para o magistério não garantissem um horário de estudo 

específico para tal no exercício da função. Diante disso, acenava-se para uma democracia 

representativa robustecida na capacitação profissional dos representantes e com o impulso à 

democracia participativa para todos os servidores públicos, ainda que faltasse para estes sujeitos 

um trabalho de formação técnica e política que fortalecesse o caráter propositivo e deliberativo 

da participação direta.  
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 No decorrer do processo, foi garantido estatutariamente a todos os profissionais da 

educação horários e espaços de estudo remunerado, progressões na carreira, além da garantia 

do oferecimento pelo poder público de formação para aperfeiçoamento profissional. 

Pavimentava-se o caminho de conceber e implementar democraticamente políticas públicas 

garantindo condições materiais e imateriais para a participação, de modo a construir um 

embrionário movimento rumo a uma democracia ainda não vivida em um contexto em que 

imperava o patrimonialismo e o clientelismo, além de uma democracia reduzida à 

procedimentalismos eleitorais periódicos. Havia um projeto de administração pública de cariz 

democrático que buscava garantir para todos e por meio de políticas públicas as devidas 

condições de participação nos assuntos de interesse público.  

 Nessa esteira, quando se buscou ampliar o Ensino Fundamental para 9 anos, lançou-se 

mão de um programa de formação continuada que fosse capaz de atender às demandas docentes 

nos aspectos teóricos e metodológicos para a construção coletiva de um Referencial Curricular 

para o município, mas não apenas isso. O processo formativo foi concebido de modo a 

reconhecer e valorizar os saberes presentes na rede, articulando-os e constituindo 

inteligibilidade recíproca com outros conhecimentos, entre eles de outras ciências além da 

educação. Dessa forma, democratizaram-se os saberes sob o prenúncio da democratização das 

epistemologias que eles estavam assentados, o que se denominou “formações emancipatórias”.   

 Ao sentirem-se sujeitos do processo formativo, os participantes da pesquisa entoaram 

com vigor a importância do Programa de Formação continuada “Construir o Aprender” no 

movimento participativo da construção do Referencial Curricular e do PME. De acordo com 

esses sujeitos, o processo de democratização das relações e dos espaços formativos foram a 

tônica de todo o processo ocorrido, tanto no conteúdo programático das formações que eram 

oferecidas, como no seu exercício participativo de debate, de reflexão e de proposição para uma 

determinada prática contextual, ou, ainda, para aspectos epistemológicos a serem inseridos no 

Referencial Curricular a fim de balizar o trabalho docente no município.  

 Tão importante quanto democratizar as relações nos espaços-tempo em que imperam 

relações desiguais de poder é democratizar o conhecimento e as epistemologias em que relações 

de poder se sustentam e se perpetuam de forma naturalizada na sociedade. Havia em curso 

acenos para a justiça cognitiva (SANTOS, 2018b) sem a qual não se poderia caminhar rumo à 

justiça social.  

 Sob essa perspectiva, iniciou-se a construção do Referencial Curricular do município 

que articulou, além da democratização do conhecimento e das epistemologias, elementos da 
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democracia representativa e da democracia participativa. Assim, os saberes docentes eram 

reconhecidos e valorizados na construção curricular, aflorando um cuidado com o professor, 

distanciando-o de um mero executor de tarefas concebidas por outrem e reconhecendo-o como 

sujeito do currículo (PONCE, 2018) – dimensão cara à justiça curricular.  

 Ademais, nas discussões e nas disputas calcadas na justiça cognitiva sobre quais saberes 

seriam ensinados no currículo, fomentou-se a cultura do debate e da convivência democrática 

no ambiente escolar e em outros espaços onde se discutiu o Referencial Curricular. A 

valorização da construção participativa e coletiva do currículo coaduna-se à dimensão da 

convivência democrática da justiça curricular estabelecida por (PONCE, 2016, 2018), de forma 

a promover uma cultura do diálogo, da participação e do respeito aos saberes do outro, 

elementos primorosos na reinvenção da democracia. 

 Para esses outros espaços de discussão, os educadores elegeram representantes para o 

debate e a construção do texto curricular, que, por sua vez, voltava às escolas para análise e 

discussão, em um processo que aproximava representantes de representados, participação direta 

e indireta em um trabalho de construção do Referencial Curricular que envolveu mais de 800 

educadores. Nascia, dessa maneira, mais do que um rol de concepções e de conhecimentos a 

serem planificados e ministrados sob um tempo linear. Era, sim, um movimento de construção 

coletiva e democrática de políticas educacionais. 

 Uma democracia participativa em curso que incluía grupos marginalizados e saberes 

relegados na pauta das discussões, proposições e decisões, em um processo de reconhecimento, 

de valorização e de participação do “outro”, que convergiu em uma perspectiva que pairava no 

campo educacional da cidade, mas faltava-lhe organização para colocá-la em ação: a 

constituição de uma identidade educacional que fortalecesse a identidade cultural do município. 

 Várzea Paulista haveria de sair das sombras, da identidade subalterna e caricaturizada 

que lhe fora atribuída. A construção coletiva do Referencial Curricular acenou para uma outra 

identidade, ainda em construção, mas que já reconhece as diversidades e as belezas deste lado 

da linha abissal (SANTOS, 2018b). Uma identidade que foi sendo forjada na democratização 

do conhecimento, no cuidado com o outro e na convivência democrática e solidária. Esta última 

reconhecida como um valor a ser cultivado na sociedade e uma forma de saber nos espaços 

escolares. Essa forma de se conceber a democracia e espraiá-la para as escolas foi um projeto 

de um novo Estado que buscava elevar a participação popular na administração pública e 

romper com o patrimonialismo e o clientelismo vigentes.  
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Na gestão da educação, o trabalho de construção Referencial Curricular iniciou um 

movimento de ruptura com as monoculturas, de reconhecimento e de valorização dos saberes e 

de seus sujeitos, de elevação da participação dos docentes e de construção de uma identidade 

positiva ao município. O experimentalismo democrático posto em movimento com a construção 

coletiva do Referencial Curricular disputou com prática hegemônica de produzir-se currículos 

escolares sobre as linhas de produção de grandes conglomerados empresariais ligados à 

educação, destacando o “fazer com o outro” e o estreitamento das relações entre o poder público 

e a sociedade como uma opção política de governo, que, ao adotá-la, eleva a democracia para 

além de procedimentalismos eleitorais. Impulsionam-na à sua reinvenção, como também o fora 

feito na valorização e no reconhecimento dos saberes em presença dos docentes.     

  Malgrado a construção do Referencial Curricular não ter envolvido outros trabalhadores 

da educação além de docentes, como também a comunidade escolar que ficou alheia ao 

processo de discussão desse documento. Esse aspecto deve ser observado com acuidade para 

não deixar-se levar pela monocultura do conhecimento científico, dos expertise, relegando, 

assim, os não docentes e a comunidade escolar da participação na construção dos currículos 

escolares. Como bem indica Santos (2007, 2011, 2018b), a constituição de saberes deve ter 

como referência o contexto da prática em que está presente a diversidade de saberes, buscando 

confrontá-los para selecionar um contributo pragmático para uma demanda que possa promover 

práticas sociais eficazes e libertadoras.   

 Assim, além de reconhecer e de criar inteligibilidade entre os saberes docentes imersos 

às realidades concretas de uma cidade de periferia, há de fazer-se o mesmo processo de 

tradução (SANTOS, 2018b) entre os saberes não docentes e da comunidade. Não para 

relativizar todo o tipo de conhecimento, mas para reconhecê-los para além dos cânones 

científicos e confrontá-los, definindo coletivamente o que deverá ser parte do currículo escolar. 

 Como processo de democratização, em outras palavras, um contínuo porvir em busca 

de relações de autoridade partilhada cada vez mais afinadas com vista à emancipação social, a 

construção coletiva do PME foi o epicentro democrático da gestão, diante das evidências já 

apresentadas. Nesse momento, as formações emancipatórias que vinham sendo oferecidas, bem 

como as que foram oferecidas estritamente para a construção do PME elevaram essa política 

pública educacional como a grande experiência de democracia vivida na educação.  Atrelados 

a isso, o caráter participacionista de construção coletiva de políticas públicas adotado desde o 

início pela administração e que ineditamente havia criado um Referencial Curricular à feição 
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dos educadores do município, foi um aspecto que deu o vigor necessário à democracia 

participativa, que ousou extrapolar os “muros” das escolas. 

 A exemplo do que ocorrera na construção do Referencial Curricular, também se lançou 

mão de elementos da democracia representativa, exercidos na figura dos delegados regionais, 

como da democracia participativa, exercida nos pátios das escolas e em assembleia para a 

construção do PME. Tanto uma como outra estiveram sobre o alicerce de formações técnicas e 

políticas, que visavam construir um projeto de educação para o município como política de 

Estado a partir da realidade concreta que se estava inserido, considerando os saberes em 

presença dos trabalhadores da educação e, dessa vez, também da comunidade escolar. 

 Dessa maneira, na construção do PME, outros sujeitos foram conclamados a participar. 

Merendeiras, porteiros, alunos e comunidade escolar participaram, debateram, propuseram e 

decidiram os rumos da educação escolar varzina. Mais do que isso, fizeram desses momentos 

práticas sociais democráticas que democratizaram as relações sociais e outros espaços para além 

do estatal, coadunando com uma perspectiva de democracia que não se deteve à democratização 

do Estado e de seus representantes, mas também do espaço doméstico, da produção, do 

mercado, da comunidade e do espaço mundial (SANTOS, 2011).  

 Constituía-se um processo de democratização mais robusto, de alta intensidade 

(SANTOS, 2016), que reconhecia e valorizava outros sujeitos da comunidade, com outras 

demandas e diversas expectativas. Ainda assim, as desigualdades de toda ordem, que imperam 

em uma sociedade desigual como a que se vive, podem ter obstaculizado uma participação mais 

efetiva desses outros sujeitos, haja vista que nenhum deles foi eleito ou sequer se candidatou 

para ser o relator do documento-base do PME. Sobre isso, a gestão da educação poderia ter 

estabelecido, no Decreto Municipal No 4.086/2011, uma composição entre os relatores que 

obrigatoriamente incluiria membro(s) da comunidade, promovendo, por meio de um aparato 

legal, um meio para elevar a participação da comunidade escolar na relatoria do PME. 

 Outro aspecto que tensionou a credibilização da experiência de gestão educacional foi 

a ausência de um procedimento efetivo de tradução interpolítica (SANTOS, 2016, 2019) que 

pudesse constituir inteligibilidade mútua entre as coligações políticas, que traduzissem em 

pontos comuns suas aspirações e estabelecessem a educação como prioridade nas políticas 

públicas. Dessa forma, os consensos provisórios, mas importantes na democracia 

representativa, poderiam culminar na aprovação do PME durante a gestão analisada.  

 Para os gestores, as dificuldades financeiras que atravessavam o município, a ousadia 

de investimentos previstos no Plano, bem como a falta de convergências éticas e políticas de 
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partidos políticos em torno do documento impediram a aprovação do Plano em lei, o que 

fragilizou o impulso participativo e o processo de democratização em curso empunhado pela 

gestão; afinal, as pessoas anseiam que se materialize o produto que foi concebido 

coletivamente. A aprovação em lei seria o primeiro passo para tal materialização dos anseios, 

das expectativas e das necessidades das milhares de pessoas que participaram da construção de 

objetivos e de metas para a educação da cidade.  

 Como já se discorreu, não há democracia em si como um conceito abstrato, universal e 

inquestionável que pode ser espraiado para qualquer contexto como fora feito com a democracia 

representativa-liberal criada no ocidente. Ao contrário, acredita-se em processos de 

democratização radicalizados de acordo com as possibilidades do momento, apresentando as 

tensões das práticas sociais que, por vezes, dificultam o avanço mais significativo de 

experimentalismos democráticos.  

 A aprendizagem que se pode tirar dessas tensões pode impulsionar outros processos de 

democratização lastreados de práticas sociais realistas, já experienciadas nas dificuldades e nos 

êxitos obtidos. Distante de ser um modelo a ser seguido, serve como sinal empírico que 

direciona e inspira correntes de democracias alternativas. É por essa perspectiva que a busca 

por credibilizar a experiência de gestão da educação apresentou as nuances do processo de 

construção e de participação das políticas educacionais analisadas, e, também, o fez com as 

considerações que os participantes fizeram sobre os princípios – democratização do acesso e 

permanência, qualidade social da educação e gestão democrática com participação popular – 

e sua efetivação no cotidiano pedagógico. Assim sendo, os gestores empenharam-se em garantir 

para todos igualdade de condições para acessar e permanecer na escola, ao passo que tais 

condições foram definidas em um processo de diálogo, de debate e de impulso participativo 

dado pela administração pública para com os vários setores envolvidos.  

 O princípio da democratização do acesso e da permanência caminhou ao lado da 

maneira como isso se concretizou – democratizando as relações entre a Secretaria de Educação 

e a sociedade civil, evocando, assim, a gestão democrática com participação popular em todo o 

trabalho para efetivar condições materiais e imateriais de acesso e de permanência. Elevou-se, 

dessa maneira, o caráter distributivo e inclusivo da democracia e confirmou um movimento de 

democratização das relações para além dos muros escolares.  

 Não obstante, os gestores entrevistados lamentarem não ter construído mais 

equipamentos de educação e não ter estabelecido em lei municipal a garantia de uniforme 

escolar e material didático para todos os alunos, aspectos que contribuiriam para robustecer a 



285 
 

 
 

democratização do acesso e da permanência e, quiçá, edificar-se como um princípio elementar 

para garantir a igualdade de condições de acessar e permanecer o tempo de direito na educação 

escolar. A constituição de um aparato legal sobre esse aspecto elevaria o princípio adotado a 

uma política de Estado e não mais de governos alinhados aos seus pressupostos sociais. 

Governos que dependem da patológica (SANTOS, 2016) democracia liberal para ascenderem 

ao poder político e radicalizar as possibilidades democráticas do princípio.  

 A proposição de mecanismos participativos que envolvessem as crianças, como grêmios 

estudantis, conferências lúdicas, OPC e afins, também foi um sonho entre os gestores que não 

se tornou realidade durante a gestão analisada. Escutar de forma sistematizada e instituída por 

mecanismos legais o que as crianças têm a dizer sobre a vida escolar, além de fortalecer a 

democracia podendo se constituir em um experimentalismo democrático primoroso, pode 

também ensinar a ver os meandros da educação que se deseja, mas que o olhar colonizado do 

adulto racional não permite que se enxergue. O corpo, as emoções, os mitos e outras formas de 

compreender o mundo presentes na infância são elementos que devem ser considerados na 

reinvenção da democracia.  

 Um Orçamento Participativo (OP) específico da educação foi outro ponto a ser 

lamentado pela gestão. Certamente, a educação política que alicerça o OP (PEREIRA, 2008) 

consistiria em um experimentalismo democrático intraescolar que impulsionaria a inserção do 

orçamento público educacional nos currículos das escolas, abrindo um campo interessante para 

discutirem-se formas alternativas de economia, tensionando, assim, o modo de produção 

capitalista e os valores neoliberais impregnados na sociedade. Ademais, pavimentaria o 

caminho para um conhecimento “vivo” sobre as condições materiais vividas e das formas de 

produção de riquezas no âmbito local, confrontando-as com outras tantas por meio do debate 

entre os sujeitos da educação, em um movimento que busca consensos éticos e políticos 

transformados em contribuições práticas para experiências sociais emancipatórias - amálgama 

primoroso rumo à justiça curricular. 

 No que se refere ao princípio da qualidade social da educação, este foi um conceito um 

tanto fugidio nas falas dos gestores, corroborando a polissemia e as ambiguidades quando se 

trata de discutir a qualidade da educação, como já apresentado no quinto capítulo. Apesar disso, 

os gestores aportaram a definição do princípio e ações decorrentes pautados em uma concepção 

de educação emancipatória como projeto educacional da gestão, gerida sob os auspícios de uma 

democracia inclusiva, distributiva e participativa, ressaltando, assim, a dimensão política do 
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princípio referente à qualidade social da educação. Para os gestores, o alicerce do princípio 

sustenta-se em uma qualidade que visa transformar a sociedade e não ajustar-se a ela.    

  Os alinhamentos teórico e prático entre os três princípios movimentaram um processo 

de constituição de uma gestão que buscava ser democrática, não como um slogan esvaziado e 

ações que tergiversavam para a transformação social, mas, sim, um processo de estreitamento 

das relações que se sustentava na diversidade de saberes e no seu reconhecimento, no impulso 

participativo e na garantia das condições materiais e imateriais que constituíam o caminho de 

uma outra democracia que foi se arvorando para além da educação. Aspectos que também foram 

observados nos relatos dos professores participantes da pesquisa. Eles ainda fizeram questão de 

sublinhar o cariz democrático que tomava conta das práticas de gestão, deslocando-se de uma 

democracia “tutelada” por relações patrimonialistas e centralizadoras para outra, que 

transformava relações de poder desiguais em relações de autoridade partilhadas – experiência 

ainda não vivenciada pelos professores entrevistados. 

 Outra experiência ainda não vivenciada pelos docentes foi o fortalecimento dos 

Conselhos Municipais de Educação, que outrora tinham um funcionamento regido pela 

centralização das decisões como se fossem uma extensão “natural” da administração municipal 

e não um órgão independente, que tem como uma de suas funções fiscalizar as ações do próprio 

poder público. Durante o primeiro mandato da gestão (2005-2008), os relatos evidenciaram que 

se buscou romper com os Conselhos Municipais de Educação tutelados pela administração 

municipal, elevando a transparência das ações do Poder Público, garantido a autonomia dos 

colegiados e impulsionando a participação dos trabalhadores da educação e outras entidades, 

como o sindicato dos servidores, que tiveram sua presença estabelecida em aparato legal como 

membro dos órgãos. 

 Contudo, em descompasso do que ocorrera na construção das políticas públicas 

educacionais analisadas, aos conselheiros não fora garantido um processo formativo para a 

atuação nos colegiados, implicando desigualdade no acesso ao conhecimento para tomada de 

decisões, podendo, assim, ter reforçado o poder de dominação no Estado (SANTOS, 2011) e 

afastado outros grupos do processo participativo e do controle decisório. Dessa maneira, apesar 

da notável ruptura com práticas patrimonialistas e clientelistas que se fizeram também nos 

colegiados, a ausência de políticas de formação para conselheiros delimitou as possibilidades 

de atuação dos órgãos, restringindo suas funções a consultas e à fiscalização, além de suas 

capacidades propositivas, tão caras na disputa de poder político necessário à democratização.     
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 Há de observar-se que, durante o segundo mandato da gestão (2009-2012), houve a 

ampliação da participação nos colegiados, bem como sua atuação constante nas diretrizes e nas 

políticas públicas concebidas, de forma a elevar a função deliberativa dos Conselhos e acenar 

para um estreitamento das relações entre administração e sociedade civil via Conselhos, 

constituindo-se em um embrionário processo de cessão de poder, comumente naturalizado nos 

representantes do Estado. 

 Diante do decurso empírico realizado, acredita-se que isso tenha ocorrido pelo processo 

de democratização em curso desde 2005 e o Programa de Formação “Construir o Aprender”, 

que, apesar de não ter abordado, em seus temas formativos, os Conselhos de Educação, 

propiciaram o reconhecimento, a valorização e a inteligibilidade entre os saberes, o que 

robusteceu e fomentou as possibilidades de participação dos membros dos colegiados. Por esse 

prisma, os sujeitos da educação empoderaram-se no processo formativo e de construção 

participativa de políticas educacionais que ocorreram desde o início da gestão analisada, como 

já destacado pelo gestor PG2.  

 Se a ausência de políticas de formação para os conselheiros de educação fragilizaram as 

funções dos colegiados, mormente suas potencialidades propositivas, a esfera pública que se 

fazia em processo na constituição dos Conselhos de Educação em Várzea Paulista, 

ineditamente, abriu espaços para deliberações democráticas e para funções fiscalizadoras das 

práticas administrativas. São funções que se afloraram diante do impulso participativo 

fomentado pela gestão, pela autonomia, pela transparência das ações em curso e pela 

constituição coletiva de um incipiente, mas promissor, espaço de cessão de poder e de 

estreitamento das relações entre Secretaria de Educação e sociedade civil. São espaços 

democráticos que foram se construindo em processo nos colegiados de educação do município.    

 Considera-se, assim, que as nuances do processo de democratização em curso na 

experiência de gestão da educação analisada apontam as possibilidades e os entraves que se 

apresentavam no momento e que foram agarradas e colocadas em ação diante de uma 

perspectiva de gestão que cultivava a democracia como um valor fundamental da sociedade. 

Para tanto, a gestão estreitou relações, democratizou os saberes e suas epistemologias, buscou 

constituir inteligibilidade entre eles e, desse modo, fortaleceu a democracia participativa e 

inclusiva. Fomentou-se, nesse trabalho, a luta contra relações desiguais de poder no espaço 

estatal que se fazia presente, espraiando um processo de democratização em curso para outros 

espaços, ensejando um incipiente movimento de relações emancipatórias em seu interior 

(SANTOS, 2016) reverberadas nas considerações dos participantes da pesquisa.  
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 Ainda que nesse caminho percorrido pela gestão algo tenha ficado para trás, vozes não 

tenham sido ouvidas e silêncios não tenham sido notados, isso não diminui às intenções da 

semente, tampouco os belos frutos que esplandeceram do cultivo à democracia; ao contrário, 

iluminam caminhos a partir de uma experiência de gestão da educação que ousou ser 

democrática em uma intensidade ainda não vivida pelos sujeitos daquele município. Dessa 

maneira, os participantes da pesquisa não hesitaram em afirmar o cariz democrático da gestão 

educacional analisada. Uma concepção de democracia que se distanciava de 

procedimentalismos eleitorais periódicos que incumbiam uma elite política de decidir os rumos 

da sociedade a partir da estrita racionalidade e aproximava-se de um valor a ser cultivado, que 

buscava incansavelmente incluir as demandas sociais pelas próprias vozes daqueles que são 

alijados das decisões políticas. 

  Tanto os gestores como os professores entrevistados trataram de ressaltar em vários 

momentos de suas falas o caráter participacionista levado a cabo naquele momento, visando a 

construção coletiva de políticas educacionais que tinham no horizonte um projeto de educação 

que contribuísse para uma sociedade mais justa e igualitária. Os participantes sublinharam que 

o trabalho realizado pela gestão estreitou as relações entre os sujeitos envolvidos, buscando, 

nas ações cotidianas, horizontalizá-las e diminuir as hierarquias consolidadas historicamente. 

Um trabalho de democratização que extrapolou os muros da escola e permitiu aos sujeitos do 

processo “uma vivência empoderada187”. Ousa-se dizer que a vivência democrática 

experienciada constituiu entre os sujeitos da pesquisa uma consciência antecipatória (SANTOS, 

2018b) de um porvir alternativo que tem em sua vanguarda subjetividades inconformistas, 

rebeldes, competentes forjadas nas relações de autoridade partilhada que ocorreram. 

 Observou-se essa rebeldia nas considerações que os participantes teceram sobre a 

conjuntura política diante da experiência democrática vivida na educação do município, sendo 

possível considerar que o processo de democratização experienciado foi um legado da gestão 

educacional analisada. Um legado democrático como a condição necessária para as arguições 

tecidas pelos participantes diante do cenário político brasileiro, apontando o obscurantismo 

vigente; o conservadorismo que imiscui Estado e religião; o avanço de projetos políticos que 

enfraquecem o Estado e negam a política; além do revigoramento da centralização das decisões, 

como uma tragédia social sem precedentes que se encorpa, tendo no horizonte uma alternativa 

à democracia. 

 
187 Como se refere o gestor PG2. 
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 No entanto, os sujeitos vivenciaram uma democracia alternativa que borrou fronteiras 

científicas e teorias políticas, que logrou transformar relações desiguais de poder em autoridade 

partilhada. Para tanto, reconheceu o outro como sujeito capaz de trilhar os rumos de sua própria 

vida e costurá-la a tantas outras que padecem da mesma opressão e sonham com outra realidade. 

Assim, o cenário desalentador apresentado pelos participantes sempre esteve acompanhado da 

esperança que fora construída no inconformismo e nas práticas sociais democráticas vividas em 

Várzea Paulista entre os anos de 2005 e 2012. 

 O experimentalismo democrático local articulado a tantos outros que estão emergindo 

mundo afora188 em resistência à opressão, foi um aceno de gestores e professores à “semente 

da democracia regada à esperança”, que forjou, no processo de democratização empunhado 

pela gestão pesquisada, subjetividades rebeldes, competentes e democráticas. Ainda que, por 

ora, esses sujeitos estejam em compasso de espera, a subjetividade rebelde não admitiu aceitar 

o curso que se desenha no cenário político; ao contrário, as críticas propositivas tecidas 

apontaram que são capazes de pensar a partir de outras gramáticas sociais. 

  A radicalização das possibilidades democráticas colocadas em ação pela gestão 

analisada foi um legado que marcou o “eu” íntimo de cada um dos sujeitos entrevistados e, 

assim, não os permitiu, nos relatos, pensar em perspectivas de organização da sociedade que 

não seja pela democracia na acepção participativa, inclusiva, distributiva e solidária. Essa 

perspectiva de democracia levada para o “chão” das escolas e que se espraiou para outros 

lugares e para outras gerações, como destacado por um dos gestores, ampliou o leque de 

possibilidades de se viver em sociedade e, talvez, podem ter semeado, na educação escolar, 

inconformismos e um embrionário movimento de constituição de práticas sociais 

emancipatórias.   

 Ainda que a instituição escola seja uma entre muitas outras instituições de formação 

humana, ao elevar o seu potencial emancipatório à guisa das considerações sobre as dimensões 

da justiça curricular (PONCE, 2016, 2018), como fora realizado na gestão analisada, a educação 

escolar torna-se um terreno fértil de resistência contra toda forma de opressão. Uma alternativa 

real e contra-hegemônica para formação de subjetividades inconformistas, rebeldes e 

democráticas como se forjaram os sujeitos desta pesquisa.  

 Uma “pitada” de crença, de emoção e de utopia diante dos dados coletados e articulados 

ao referencial teórico utilizado dá, ao momento obscurantista vivido, sinais e pistas extraídas 

 
188 Ver Santos (2018b). 
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de experiências sociais democráticas já realizadas para um futuro que não se torne mera 

repetição do presente. Expectativas que pulsaram nos corpos dos participantes do estudo.    

 Ampliar o campo de experiências sociais democráticas capazes de disputar o poder 

político com práticas sociais hegemônicas, credibilizando-as por meio da análise dos dados 

coletados e de um referencial teórico de forte acento contra-hegemônico foi o objetivo 

percorrido por esta pesquisa. Nesse caminho, foi preciso considerar outras formas e 

procedimentos democráticos em curso, os saberes locais, as trajetórias dos sujeitos da pesquisa, 

a identidade subalterna que pairava sobre o município, envoltos às dificuldades e às 

possibilidades que se apresentavam no contexto inserido. Para tanto, buscou-se, 

incansavelmente, o exercício da imaginação epistemológica na análise das práticas de gestão 

analisadas e a imaginação democrática de reconhecimento de diferentes práticas sociais em 

curso (SANTOS, 2011).  

 As lacunas, os não-feitos, as dificuldades encontradas foram apresentadas ao leitor 

acompanhadas da radicalização das possibilidades democráticas que foram viáveis naquele 

momento. Possibilidades que inauguraram, no município, uma nova forma de viver a 

democracia, sendo seus frutos ainda “sementes regadas de esperança”, construídas no 

inconformismo, na democratização do conhecimento e das epistemologias, nas relações 

horizontais que foram se construindo entre a Secretaria de Educação e a sociedade civil, nas 

aspirações inclusivas, distributivas, participativas e solidárias da democracia e de sua ampliação 

para outros espaços além do político e estatal.   

 Democratização dos saberes, dos espaços e a constituição de rebeldes competentes 

foram o curso de governança adotado pela gestão da educação analisada, aproximando-a de 

uma democracia de alta intensidade nas políticas educacionais analisadas, mas que não se 

restringiu a elas e aos seus espaços institucionalizados. Alastrou-se com o vigor necessário para 

apontar alternativas de práticas de gestão da educação, em que predominam o poder de 

dominação naturalizado no Estado, além de traços individualistas e mercantilistas próprios do 

neoliberalismo, por essência, antagônicos à democracia.   

 Durante a gestão analisada, o conhecimento, o cuidado e a convivência democrática 

definidas como as dimensões da justiça curricular foram o curso tomado nas formações do 

Programa de Formação “Construir o Aprender, na construção do Referencial Curricular e, 

também, no Plano Municipal de Educação, e podem ser estabelecidos como um paradigma para 

outros gestores e sujeitos da educação na implementação de políticas educacionais que 

vislumbrem a superação das desigualdades.  
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 A justiça curricular pode ser a prática alternativa de educar para um pensamento 

alternativo que reinvente as relações sociais e estabeleça a igualdade para todos como horizonte. 

Qualquer elemento diferente disso deve causar espanto, inconformismo e ser veementemente 

combatido nas práticas cotidianas das escolas. Educa-se para elevar à igualdade entre todos sem 

inferiorizá-los pelas diferenças, de tal modo que qualquer desigualdade deva ser tratada como 

um retrocesso civilizacional abjeto.   

 Espera-se que a credibilização construída nesta pesquisa possa ser uma alternativa 

realista e exequível para gestão de Secretarias de Educação que desejem a democracia na 

acepção tomada por este estudo e semeiam-na à intenção cotidiana e rebelde da esperança 

inconformista. Quem sabe, germine em frutos de utopias que inspirem a caminhar rumo a outro 

mundo possível. Em todo caso, vale a intenção das sementes, também desejado no esforço desta 

Tese.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevistas 

 

Roteiro individual de entrevistas 

 

NOME:_____________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____________________________________________ 

PROFISSÃO: ________________________________________________________ 

CARGO/ FUNÇÃO QUE EXERCE:_____________________________________ 

FORMAÇÃO INTELECTUAL E PROFISSIONAL: 

1- Conte-me sobre sua trajetória escolar e profissional até o serviço público?  

2- Por que a Educação? Conte-me um pouco sobre sua experiência como gestor/professor 

na prefeitura de Várzea Paulista. 

 

SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

1- O que você entende por educação escolar? Qual a importância? 

2- O que você entende por política pública educacional?  

3- Havia um projeto de educação definido pela gestão? Fale sobre isso (Qual era a prioridade 

das prioridades?) 

4- À época a Secretaria de Educação estabeleceu como diretriz do trabalho três princípios: 

Democratização do acesso e permanência; qualidade social da educação e gestão 

democrática. Fale sobre isso. Por que esses foram os princípios (quais os critérios) e como 

eles ocorreram no cotidiano? 

5- Durante a gestão do município foram estabelecidos alguns programas educacionais e 

políticas públicas, destaco três: a construção do Referencial Curricular; o Programa de 

Formação continuada “Construir o Aprender” e a construção do Plano Municipal de 

Educação. Poderia falar sobre cada um deles, da concepção à implementação? Como elas 

eram concebidas? Quem decidia o que fazer? Quem participava? (DINÂMICA DE 

FUNCIONAMENTO) 
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SOBRE DEMOCRACIA 

1- O que você entende por democracia?  

2- Essa concepção de democracia dialogava com o projeto de educação almejado para o 

município?  

3- Como eram decididos os rumos das políticas de educação?  

4- Fale-me sobre os Conselhos de Educação? Além deles, havia participação direta nas 

decisões? 

5- Aqueles que detinham o poder político para decidir cediam seu poder para outros grupos 

também definirem os rumos da educação?  

6- Em sua opinião a gestão analisada foi uma gestão democrática? Justifique, por favor. 

7- O que você acredita que foi marca da gestão? Houve avanços? Quais foram os limites e 

as dificuldades? E também as possibilidades? 

8- Uma última palavra diante da conjuntura política que estamos vivendo. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: Política pública e programas educacionais do município de Várzea Paulista (2005-

2012): uma experiência democrática. 

 Eu,_______________________________________________________________ -e-

mail,____________________________, Tel.____________________ abaixo assinado, dou meu consentimento 

livre e esclarecido para participar como voluntário do referente projeto de pesquisa, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores Wesley B. Araújo e Profa. Dra. Branca Jurema Ponce (orientadora), do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Currículo da PUC-SP, em nível de doutoramento. Assinando este termo estou ciente que:  

1. O objetivo desta pesquisa é analisar as políticas públicas do município de Várzea Paulista adotadas entre os anos 

de 2005 e 2012. 

2. A minha atuação na pesquisa envolve exclusivamente: o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, a participação como informante nas entrevistas com dias e horários previamente combinados entre os 

interessados. 

3. Serão realizadas entrevistas com os sujeitos que participaram do processo de construção das políticas 

educacionais do município, sendo professores que permaneceram na Rede Municipal de Ensino, e, portanto, com 

a devida autorização da unidade escolar em que exercem a função docente, e, outros (professores e políticos) que 

se desligaram após o fim do governo e não mantém relações institucionais com o município. 

4. Não haverá prejuízos físicos e morais para minha pessoa, nem gastos de ordem financeira. 

 5. Em relação aos riscos proporcionados pela pesquisa, estou ciente que posso me sentir constrangido ao relatar 

minhas memórias ao pesquisador. 

 6. Em relação aos benefícios proporcionados pela pesquisa, estou ciente de que, ao término dela, poderei ter acesso 

ao trabalho produzido, observando os limites, as possibilidades e ainda os avanços obtidos na implementação de 

políticas educacionais. 

 7. Estou livre para não aceitar participar desta pesquisa, assim como estou livre para interromper a qualquer 

momento a minha participação no projeto. 

8. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos por meio da pesquisa serão 

utilizados apenas para alcançar os objetivos do referente estudo, incluindo a publicação em literatura especializada. 

9. Estou ciente de que as entrevistas serão interpretadas pelo pesquisador. 

10. Se julgar necessário, poderei contatar o responsável pela pesquisa, Sr. Wesley B. Araújo pelo telefone (11) 

91400775 ou e-mail: waraujo_ef@yahoo.com.br. 

11. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir consciente e livremente sobre minha participação 

na referida pesquisa. 

 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu poder 

e outra com o pesquisador responsável.  

 

São Paulo, ____ de ______________ de 2019. 

 

 Assinatura do voluntário: __________________________________________ 

 

 

Prof. Wesley B. Araújo (aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação/Currículo):  

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 


