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Seminários Legislativos

Entre os eventos realizados pela ALEMG, os Seminários Legislativos são o de maior
porte, envolvendo sempre um elevado número de participantes e demandando um
tempo maior para sua preparação (três a quatro meses) e para seu desenvolvimento
(três a quatro dias).

FINALIDADE

A opção de se dar o formato de Seminário a um evento acontece em função do grau
de importância do tema para a sociedade - temas relativos à conjuntura - e da
necessidade sentida pelos parlamentares de que seus representantes, através da
sociedade civil, estejam reunidos, somando forças e experiências em momentos que
exigem mudanças, com a finalidade de analisar o contexto em vigor e apresentar, de
forma efetiva, propostas que possam subsidiar a elaboração de leis, programas
estaduais e nacionais e ações executivas que venham dar à sociedade a face que todos
desejamos.

FASE PREPARATÓRIA

a) COMISSÃO DE APOIO

Basicamente, os Seminários se iniciam com uma reunião, para a qual são convidadas
todas as entidades, órgãos e instituições relacionados ao tema. Durante tantas reuniões
quantas forem necessárias, o grupo assim constituído formará a Comissão de Apoio,
que definirá desde o nome do evento, a data e o ternário (desdobrado em subtemas,
que darão origem aos grupos de trabalho), até o regulamento, a dinâmica e os nomes
dos expositores e dos debatedores a serem convidados.

b) COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO

Logo nas primeiras reuniões, é eleita uma Comissão de Representação, integrada por
um pequeno número de entidades, que irá se reunir com maior freqüência, com a
finalidade de inserir, de forma adequada, nos documentos já elaborados, as sugestões
apresentadas e aprovadas em cada reunião da Comissão de Apoio.

Esse trabalho, realizado pelas comissões com a coordenação da ALEMG,
tem a duração de aproximadamente dois a três meses.

e) CTIs



Uma vez planejado todo o	Seminário, formam-se as Comissões Técnicas
Interinstitucionais, CTIs.
A CTI é formada por representantes de entidades, que escolhem, no ternário do
Seminário, um subtema em tomo do qual farão estudos, discussões e apresentarão
propostas.
Nesse momento, a Assembléia Legislativa se afasta, cedendo, no entanto um espaço
na Escola do Legislativo, para que as CTIs possam se reunir tantas vezes quantas
forem necessárias, para produzir, cada uma, um documento propositivo, que será
encaminhado, em prazo previamente estipulado, para a ALEMO, que se encarregará
de sua reprodução e distribuição nos grupos de trabalhos no Seminário Legislativo,
onde irão constituir a base dos trabalhos a serem desenvolvidos.

DESENVOLVIMENTO

Durante o desenvolvimento do Seminário Legislativo, especialistas serão ouvidos em
palestras, que irão subsidiar a votação das propostas nos grupos de trabalho ou na
Plenária Final, bem como a apresentação de propostas novas, de acordo com o
Regulamento.

As propostas aprovadas em cada grupo serão consolidadas em um único documento,
que será votado na Plenária Final.

Na Plenária Final é, ainda, eleita a Comissão de Representação, que supervisionará a
sistematização do Documento Final e acompanhará a elaboração e a tramitação do
anteprojeto de lei sobre o tema, principal objetivo do Seminário.



SEMINÁRIO LEGISLATIVO CONSTRUINDO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA EM
MINAS GERAIS

INTERIORIZAÇÃO

Dinâmica das Reuniões Regionais:

a) Horário: 13 às 19 horas

b) Apresentação da dinâmica da reunião pelo coordenador (Deputado)

c) Apresentação, por uma entidade coordenadora, do histórico da organização do Seminário e

de uma síntese dos trabalhos das CTIs

d) Trabalho em grupos

- Escolha de um relator

- Apresentação e discussão de propostas.

Sugestões de temas:

- Avaliação da Educação Pública em Minas Gerais -Financiamento; Avaliação da

Educação Pública em Minas Gerais - Reformas Valorização do Trabalhador em Educação;

Desafios e Perspectivas da Educação Pública em Minas Gerais - Gestão Democratica; Desafios

e Perspectivas da Educação Pública em Minas Gerais - Organização (Tempos Escolares,

Projetos Políticos Pedagógicos e Currículos, Interdisciplinariedade, Temas Transversais.

e) Reunião Plenária:

- Apresentação e discussão das propostas dos grupos

- Votação das propostas

f) Escolha de 5(cinco) delegados da região
g )Sistematização das propostas e seu envio à Assembléia Legislativa, no prazo de 3 (três) dias



Seminário Legislativo
Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais

LOCAL: Plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

18 DE OUTUBRO - SEGUNDA-FEIRA

14 ÀS 18 HORAS

ABERTURA:
Deputado Anderson Adauto - Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

Plano Nacional de Educação
EXPOSITOR:
Paulo Renato de Souza - Ministro da Educação (a confirmar)
DEBATEDORES:
Maria Tereza Leitão de Meio - Secretária de Assuntos Educacionais da CNTE
Frei Beto (a confirmar)
Debate
COORDENADOR: Deputado.......................

19 ÀS 22 HORAS

Avaliação da Educação Pública em Minas Gerais - Financiamento
(FUNDEF - Art. 212 da Constituição Federal - QESE)

EXPOSITORES:
Carlos Henrique Leal Porto Subsecretário de Administração do Sistema de Ensino da
SEE/MG)
Carlos Roberto de Souza - Secretário Executivo da UNDIME
João Monlevade - Conselho Federal de Educação (?)
COORDENADOR: Deputado ........

19 DE OUTUBRO - TERÇA-FEIRA

8:30 ÀS 12 HORAS

Avaliação da Educação Pública em Minas Gerais - Reformas
(Municipalização - Nucleação - Ensino Médio - Projetos: Travessia- Acertando o Passo - A Caminho da Cidadania)

EXPOSITORES:
Murilio Hingel - Secretário de Estado da Educação (a confirmar)
Vicente de Assis Duarte - Presidente da UNDIME



Debate
COORDENADOR: Deputado

Valorização do Trabalhador em Educação
(Plano de Carreira e Salários - Formação Permanente e Contínua doTrabalhador em Educação)

EXPOSITORES:
Maria José Feres - Secretária-Adjunta de Estado da Educação
Jussara Outra Vieira - Presidente do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CP
Antônio Carlos Hilário - Coordenador-Geral do SIND-UTE
Debate
COORDENADOR: Deputado

14 ÀS 18 HORAS

Grupos de Trabalho:
Grupo 1: Financiamento da Educação
Grupo 2: Avaliação das Reformas da Educação em Minas Gerais
Grupo 3: Valorização do Trabalhador em Educação

20 DE OUTUBRO - QUARTA-FEIRA

8:30 ÁS 10:30 HORAS

Desafios e Perspectivas da Educação Pública em Minas Gerais -
Gestão Democrática
(Eleições Diretas para Direção de Escolas Públicas - Colegiados - Grêmios - Associações de pais - Associações de classe- Conselh
- Conselho Estadual de Educação - Conselhos Municipais de Educação - Mecanismos de Avaliação)

EXPOSITORES:
Dalila Andrade Oliveira - Sub-Chefe do Departamento de Administração Escolar da FAE/UFMG
Glaura Vasques de Miranda - Vice-Presidente da Câmara de Ensino Fundamental do Conselho
de Educação
Debate
COORDENADOR: Deputado

10:30 ÀS 12 HORAS
Desafios e Perspectivas da Educação Pública em Minas Gerais - Organização -
• Tempos Escolares
• Projetos Político-Pedagógicos

(Educação no Meio Rural - Educação Indígena - Alfabetização - Educação Infantil - Educação de Jovens e Adultos - Educação Es
• Currículos, Interdisciplinariedade, Temas Transversais

(Arte e Corporeidade - Educação, Trabalho e Cidadania - Informática na Educação - Educação Ambiental)

EXPOSITORES:
Maria Stela Nascimento - Sub-Secretária de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de
Educação



Migue! Arroyo (a confirmar) ou
Samira Zaídan (a confirmar)

Debate
COORDENADOR: Deputado...

14 ÀS 18 HORAS
Grupos de Trabalho:
Grupo 1: Gestão Democrática da Educação
Grupo 2: Projetos Político-Pedagógicos
Grupo 3: Currículos, Interdisciplinaridade, Temas Transversais

21 DE OUTUBRO - QUINTA-FEIRA

8 HORAS

PLENÁRIA FINAL
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RELATÓRIO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES
INTERINSTITUCIONAIS - CTI's

GRUPO 1

Financiamento da Educação



SEMINÁRIO LEGISLATIVO: CONSTRUINDO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICA DE MINAS GERAIS

SUBTEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

ENTIDADES INTEGRANTES:
• SMED/BH
• FOMEC
• APPMG
• SIND-UTE
• SEE/MG
• AMEFA
• UNDIME
• Conselho de Educação da FIEMG
• APUBH
• Conselho Comunitário de Venda Nova

COORDENAÇÃO: Tereza Cristina Alves de Mello - SMED/BH
SECRETARIA	Mana Clélia Botelho - FOMEC

> Avaliação e Acompanhamento da Aplicação de Recursos na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Pontos destacados:

• O acompanhamento da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do
ensino, conforme disposto nos artigos 212 e 60 do Texto Constitucional, é feito pelos
Tribunais de Contas, através de relatórios numéricos, com ênfase na legalidade e na
análise quantitativa.

• Em geral, não há um acompanhamento sistemático por outras instâncias
governamentais ( Poderes Legislativo e Judiciário) ou não-governamentais.

• Existem instrumentos de controle da aplicação destes recursos, mas que precisam ser
aprimorados, no sentido de garantir maior transparência e visibilidade.

• Os Conselhos de Educação e de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, no
âmbito municipal, não estão, em geral, capacitados para exercer este
acompanhamento, tendo, inclusive, dificuldades variadas quanto ao acesso e à
análise dos dados do gasto público em educação.

• No que diz respeito especificamente aos Conselhos de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEF, existem alguns aspectos que precisam ser analisados e
aprimorados, dentre os quais a sua composição (incluindo a discussão sobre a forma
de indicação dos conselheiros) e o seu funcionamento ( papel desempenhado pelos
representantes do Executivo que podem até mesmo dificultar o acesso a dados e
documentos), a fim de se garantir sua efetividade no acompanhamento do
recebimento e da aplicação dos recursos do FUNDEF.

PROPOSTAS

1. Que o encaminhamento das prestações de contas da aplicação dos recursos na
manutenção e desenvolvimento do ensino e do FUNDEF ao Tribunal de Contas pelo



Executivo seja precedido de um parecer dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEF.

2. Que seja disponibilizado, em órgão público, acesso ao SIAF para os conselheiros.
3. Que seja implementado programa de capacitação sobre a execução da despesa e da

receita orçamentária ou similar para os conselheiros.
4. Garantir a autonomia dos Conselhos e a não-interferência do Executivo em seu

funcionamento.
5. Fortalecer a representação democratizada dos diversos segmentos da sociedade civil

nos Conselhos de Educação e de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.
6. Que sejam aplicadas as sanções previstas em Lei, no caso do não cumprimento pelos

Executivos Federal e Estaduais quanto ao repasse de recursos à conta do FUNDEF.

> FUNDEF
O Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF foi criado pela Emenda Constitucional n 2 14, de 12 de setembro
de 1996, a qual modificou os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e deu
nova redação ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E uma
política pública de aplicação de recursos na área educacional que se mostra eficaz e está
baseada no princípio da equidade onde se distribui, de forma equame, seus recursos pelo
número de matrículas do ensino fundamental regular das redes Estadual e Municipais.

As análises até agora realizadas sobre o FUNDEF são unânimes em afirmar sua eficácia,
mas quanto à sua eficiência, como política de financiamento do Ensino Fundamental,
muito têm a desejar tendo em vista que os dispositivos legais que estão sendo
observados são somente aqueles que interessam a determinados segmentos ou
unidades da Federação e, assim mesmo, com interpretações tendenciosas.

Podem-se destacar 4 (quatro) pontos da Legislação que não estão sendo cumpridos,
trazendo grande prejuízo e um consequente descrédito quanto a esta política de
financiamento:

• O primeiro ponto refere-se ao fato que a legislação fixou que um percentual de 15%
das receitas do FPM, FPE, ICMS, IPI/Exp. e Lei Complementar 87/96, seja
direcionada para o FUNDEF, incluindo ainda no § 42 do Art. 60 do ADCT/Constituição
Federal que União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ajustar
progressivamente suas contribuições a fim de garantir um valor por aluno padrão de
qualidade.

"Art. 60 § 4 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno
correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido
nacionalmente." ADCT/Constituição Federal.

Percebe-se, por este dispositivo, que o valor inicial de 15% fixado não garante o
mínimo de qualidade e, ao mesmo tempo, a legislação prevê um aumento gradativo
dos Entes Federativos para assegurar este padrão.

Conforme as análises existentes vêm demonstrando, os valores per capita, fixados
pela União, bem como os que são superiores a estes, tendo em vista a razão receita
dividida pelo número de alunos, são insuficientes para garantir um padrão de



qualidade. Ainda assim, nenhum Estado ou Município, e mesmo a União, se
prontificou a aumentar tal percentual para elevar os recursos para o ensino
fundamental, garantindo este padrão de qualidade.

• O segundo ponto refere-se à fixação irreal do valor per capita aluno ano, pelo Governo
Federal, onde o dispositivo legal é descaradamente desrespeitado.

A Lei 9.424/96 no artigo 6, § 1 2 define a forma pela qual deve-se calcular o valor per
capita aluno ano, ou seja, o resultado da divisão da receita total que compõe o
FUNDEF pelo número de matrículas do ensino fundamental, sendo que o valor de um
ano não pode ser inferior ao valor do ano anterior.

"Art. 6 § 1 - O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no §
4 9 será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à
razão entre a previsão da receita total para o FUNDO e a matrícula total do
ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas
matrículas, observado o disposto no artigo 2, § 1 , incisos / e II." (Lei
9.424/96)

Esta fixação, bem como o congelamento referente ao valor do exercício de 1998 para
1999, vem retirando vultosos recursos da área educacional, em flagrante desrespeito
à norma legal.

A tabela 01 mostra a previsão do exercício de 1999, com os cálculos tomando como
base estimativa realizada em março de 1999.

No caso do Estado de Minas Gerais, há uma perda de recursos da ordem de R$ 257
milhões de reais.

• O terceiro ponto situa-se na não inclusão no cálculo do valor per capita da estimativa
de novas matrículas no ensino fundamental, o que faz com que nos Estados que não
possuem a complementação da União, ocorra queda no seu valor per capita,
considerando que o crescimento da receita não corresponde ao crescimento da
matrícula.

• O quarto ponto refere-se à não diferenciação do valor per capita, segundo os níveis de
ensino e tipos de estabelecimentos, ou seja, a legislação determina que na repartição
dos recursos sejam diferenciados os repasses.

"Art. 2 § 2 - A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir de
1998, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno,
segundos os níveis de ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se a
metodologia de cálculo e as correspondentes ponderações, de acordo com
os seguintes componentes:
/ - 1 2 a 4 séries;
li - 50 a 8 séries;
lii - estabelecimento de ensino especial;
IV - escolas rurais." (Lei 9.424196)



A não diferenciação prejudica a equidade prevista na legislação, pois os custos são bem
diferenciados, trazendo maior ônus àqueles que fazem atendimento nos
estabelecimentos onde o custo é mais elevado.

Outro ponto a ser considerado refere-se ao veto do Poder Executivo sobre as matrículas
de jovens e adultos (supletivo presencial), art. 2 § 1 9 inciso II, da Lei 9.424/96, não
votado, o que tem impedido milhões de brasileiros de iniciarem ou concluírem o ensino
fundamental pela deficiência de recursos dessa modalidade de ensino.

Por fim, vale destacar que recentes acordos entre o Poder Executivo Estadual e grandes
contribuintes como a Rede Ferroviária e a FIAT tiveram um impacto direto sobre a receita
da educação, em Minas Gerais, na medida em que a conversão de dívidas de ICMS em
títulos inviabilizou o crédito de recursos financeiros para a área, já que seus resgates só
poderão se dar em um prazo não inferior a dez anos.

Concorda-se que, se estes pontos estivessem tendo, por parte dos Governos, a devida
atenção e acatamento, ter-se-ia uma política pública de financiamento da educação
fundamental eficaz e eficiente, quando acobertaria todo o investimento, ao garantir um
padrão de qualidade desejado.

PROPOSTAS

1. Que se reveja o veto presidencial à Lei 9.424/96.

2. Que se defina o custo-aluno-qualidade na perspectiva de ampliar os recursos para a
educação básica pública.

3. Que se inverta a lógica de restrição aos direitos sociais universais, em especial das
crianças, jovens e adultos cuja demanda educacional vem sendo reprimida pelas
restrições de recursos orçamentários.

4. Que se amplie o debate sobre o financiamento no Plano Nacional de Educação.

5. Que se institua mecanismos garantidores do cumprimento do dispositivo legal que
estabelece o dia 30 de abril de cada ano para a divulgação do valor mínimo de
referência do per capita aluno ano, do FUNDEF, para o ano seguinte.

6. Que se uniformizem as orientações emanadas dos Tribunais de Contas referentes à
prestação de contas dos recursos do FUNDEF.

7. Que seja criado dispositivo legal garantindo que em qualquer negociação relativa à
ICMS sejam reservados os recursos financeiros destinados ao FUNDEF.

8. Que seja feita uma conclamação pelo Estado de Minas Gerais para que a definição do
valor per capita não mais seja feita pelo Executivo Federal, mas sim pelo Conselho
Nacional do FUNDEF.

9. Que sejam previstas em Lei sanções no caso do não cumprimento pelos Executivos
Federal e Estaduais quanto ao repasse de recursos à conta do FUNDEF.



10. Que seja criada Lei Estadual estabelecendo a aprovação das prestações de contas
trimestrais relativas aos recursos do FUNDEF condicionada à prévia avaliação dos
Conselhos (estadual ou municipais).

> Aplicação do Artigo 212 da Constituição
A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, em seu artigo 212 que:

"Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados , o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

• Em Minas Gerais, faz-se necessário garantir o cumprimento dos percentuais
estabelecidos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando:

v Para o Governo Estadual a aplicação deve se manter nos atuais 42%;
v' Os governos municipais devem ampliar a participação dos gastos em educação

nos respectivos orçamentos.

• Que se institua mecanismos capazes de garantir o repasse automático e decendial da
integralidade dos recursos vinculados a educação das três esferas administrativas,
conforme art. 69 da LDB.

• Que se crie mecanismos de controle social e acompanhamento da aplicação da
totalidade dos recursos vinculados em lei, para a educação.

Quota Estadual do Salário-Educação - QESE
O salário-educação é formado pela arrecadação de uma taxa equivalente a 2,5% da folha
de pagamento das empresas, e se destina ao financiamento de programas
suplementares do Ensino Fundamental e ao esforço de erradicação do analfabetismo no
Brasil. Sua distribuição se restringe à União e ao estado na proporção de 1/3 e 2/3,
respectivamente.

Frente ao acelerado processo de municipalização do Ensino Fundamental, e
absolutamente necessário que se redistribua com os municípios a quota estadual
QESE. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais
UNDIME-MG está em negociação com o Governo do Estado pare estabelecer os
seguintes parâmetros de redistribuição:

• 30% de livre aplicação pelo Estado;
• 50% distribuídos segundo os índices do FUNDEF;
• 20% para programas de capacitação de pessoal, manutenção e/ou construção de

prédios escolares, transporte escolar ou outros programas comuns às redes
municipais e estadual, definidos de comum acordo entre a SEEIMG e a UNDIME -
MG.



Ressalte-se, que todo este trabalho será em vão se, preventivamente, a sociedade não
se manifestar contrariamente ao movimento, que se intensifica, no contexto da reforma
tributária, para extinção do salário-educação.

Um país que possui um contingente populacional de analfabetos entre os dez maiores do
mundo e uma das menores taxas de escolarização não se pode dar ao luxo de abrir mão
de tão importante contribuição.

É urgente estabelecer-se um maior controle social sobre a correta aplicação deste
recurso.

> Financiamento da Educação Infantil e do Ensino Médio

De acordo com a Lei n g 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a educação básica, formada pela educação infantil, fundamental e médio, tem
por finalidade "desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores". (Lei 9.394/96, Art.22)

Diante da insuficiência de recursos e da priorização do ensino fundamental enquanto
único nível cuja obrigatoriedade da oferta está prevista, a oferta e o financiamento dos
dois outros níveis de ensino que compõem a educação básica (infantil e médio), tornam-
se um grande desafio para os governos estaduais e municipais.

Para que os estados e municípios cumpram os dispositivos legais que prevêm a oferta
pelos primeiros, com prioridade, do ensino médio e, a oferta, pelos segundos, da
educação infantil, é preciso garantir mecanismos de financiamento para estes níveis de
ensino; assim, garante-se a continuidade da educação pública, desde a educação infantil
até o ensino médio, para todos os cidadãos, incluindo aqueles que não tiveram acesso à
educação na idade própria. Deste modo, o direito à educação básica, pública e de
qualidade será, de fato, garantido a todos.

Para que, em Minas Gerais, o Poder Público tenha condições de enfrentar este desafio,
faz-se necessário:

1. Que toda a demanda por educação infantil e ensino médio seja apurada através do
cadastro escolar, hoje restrito ao ensino fundamental.

2. Que se forme um conselho para unificar a gestão dos recursos destinados à educação
infantil, pulverizados pela saúde, assistência social, educação e outras áreas da
política social.

3. Que para além da previsão de novas vagas no ensino médio, tendo por base somente
os concluintes da 84 série, seja considerada a demanda apurada pelo cadastro escolar
da educação básica, conforme proposto no item 01.

4. Que se elabore um amplo programa de formação e qualificação para os trabalhadores
da educação infantil.

5. Que seja garantida a formação continuada e em serviço dos profissionais do ensino
médio.



6. Que se amplie a discussão sobre a criação do Fundo Nacional da Educação Básica -
FUNDEB.
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RELATÓRIO PRELIMINAR DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO
GRUPO TEMATICO : AVALIAÇAO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS EM

MINAS GERAIS

Entidades Participantes: ANDES - SN - Hélcio Queiroz Braga
CEDCA - Gilva Alves Guimarães
CEE - Maria Lisboa de Oliveira

Maria Auxiliadora C. A. Machado
SMED - PBH - Marcelo Zanetti

Maria Piedade Alves Furtado
SEEIMG - Helenice Maria Pereira Giovanardi

Nilza Maria Viegas Passos
Valéria O. S. Lima
Lourdes Auxiliadora de Paula
Raquel Elizabete de Souza Santos

PUCIMG - Simão Pedro Pinto Marinho
ADPUC - Rita Liberato
Mandato Dep. Rogério Corrêa

Moacir Pereira de Souza
Mandato Dep. Maria Tereza

(César e Maria Lúcia)
FASPA - Yone L. G.

Tópicos : Municipalização: Nucleações; Supletivaçao ; Projetos Travessia,
Acertando O Passo, A Caminho da Cidadania, Ensino Médio.

A análise das reformas se orientou pela promulgação da LDB, de 20112/96.
(Lei 9394), tendo sido feita considerando as diferentes etapas da Educação Básica:
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional.

Projetos Desenvolvidos Pela See/Mg

Foi ressaltado que projetos como "Acertando o Passo", "A Caminho da
Cidadania", "Promédio", "Gestão Democrática", "Ensino Médio Itinerante", deram
início ao processo de reformas educacionais, antes mesmo da promulgação da LDB.

As discussões do grupo indicam que os projetos já implementados e em
implementação, não chegam a constituir uma reforma do sistema educacional do
estado, mas apenas alterações pontuais no sistema estadual de ensino.



Em relação ao PROCAP, especialmente, constatou-se que o projeto foi bem
sucedido, verificando-se uma interação entre as universidades, instituições de ensino
superior e superintendências regionais.

A crítica ao programa foi no sentido de que os cursos não levaram em
consideração o nível de conhecimento e formação da clientela ,havendo uma
homogeneização do processo de capacitação de professores.

Além do PROCAP e PROCAD, outros programas de capacitação de
professores foram desenvolvidos em minas gerais, de forma pontual e desarticulada.

Chegou-se a sugerir que o estado se incumbisse da formação dos docentes, de
forma ampla, com a criação de centros de formação ( UEMG e outras , já que deve
ser uma preocupação constante do estado a capacitação do professor, dada a
importância de sua boa formação para um ensino de qualidade.

Municipalização do ensino

Constatou-se que a rapidez com que foi desenvolvido o processo de
municipalizaçao, transferindo a educação infantil para a responsabilidade dos
municípios, gerou dificuldades para o acesso à escola das crianças de O a 6 anos.

Os dados apresentados indicam um numero expressivo de vagas
municipalizadas. no entanto, esses dados não revelam maiores informações sobre o
processo da municipalizaçao , já que não houve uma analise qualitativa dos mesmos.

No ano de 1993, apenas 1 escola foi municipalizada; entre 1994 e 1996
ocorreram 548 municipalizações; em 1997, 438 e finalmente, em 1998, 1945
municipalizações, em 656 municípios.

Cabe aqui registrar algumas indagações, feitas no decorrer das discussões:

• quais seriam as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes
envolvidas neste processo?

• já que os profissionais permanecem vinculados ao estado , em regime de
adjunção aos municípios, que destino seria dado aos recursos da FUNDEF?

As críticas feitas à municipalização giraram em torno da forma como vem
sendo feita e seus métodos, considerando-se que a LDB fala de uma colaboração
entre o estado e municípios; mas o que se vê é que o estado promove essas ações de
uma forma verticalizada, não considerando as peculiaridades dos municípios, ou seja,
de seus problemas, de suas demandas e possibilidades.

Da forma como a municipalizaçao vem sendo feita, a colaboração entre estado
e município, prevista na própria LDB, não se efetivará.

Outras questões



Evidenciou-se a necessidade de se aprofundar as discussões de algumas questões que
hoje estão permeando o debate na escola, quais sejam:

• seriação;

• progressão de alunos;

• organização do tempo escolar;

• ensino profissionalizante

Foi ainda destacada a necessidade de se garantir ao professor um espaço, dentro
de sua carga horária, para a discussão de seus projetos e das questões coletivas da
escola. Este tempo coletivo foi considerado essencial para garantir a implementação
de reformas e projetos educacionais, já que, sem esse espaço, todas as iniciativas
cairão no vazio e não sairão das gavetas e dos gabinetes dos diretores

Conclusão

Efetivamente, o grupo constatou que não existe um proposta global de educação
para o estado. Existem projetos que, mesmo apesar de apresentarem resultados

positivos, forma implementados de forma fragmentada, sem articulação dentro de um
plano global para a educação em Minas Gerais.

E fundamental que se estabeleçam estratégias para incrementar os debates, de
forma a levar as escolas, profissionais e comunidade a compreenderem os novos

paradigmas de organização escolar, o que poderá resultar no ensino por ciclos. Esta
organização acarreta, seguramente, a compreensão de novas relações no processo

ensino-aprendizagem.
No entanto, o grupo avalia que, a despeito das questões colocadas, a ação do

Estado, na área educacional, vem apresentando repercussões e avanços significativos.
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Seminário Legislativo
Construindo a Política de

Educação Pública em Minas Gerais

VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO
(salário, plano de carreira, formação permanente e

continuada)

Entidades Responsáveis pela Elaboração:
AEC (Associação de Educadores Católicos) -IRMÃ MARISA LOPES DE OLIVEIRA
CEFET-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) -IVO DE
JESUS RAMOS
FASPA/MG (Federação de Pais e Alunos) - CLÁUDIA RIBEIRO
SEE/SRH (Secretaria Estadual de Educação e Superintendência de Recursos
Humanos) - ALTA DE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
APPMG (Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais) - FLÁVIA MARIA
DINIZ PIMENTEL
SMED/PBH (Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte) - HELENA MARIA
AMORIM PEREIRA
AMISP (Associação Mineira de Inspetores) - EFIGÊNIA MARIA DA MATA
ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE - MARIA FONSECA DE CASTRO
CEDCA/SIND-UTE-MG (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
e Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais) - INDIANA GOMES
RIBEIRO
ESCOLA ALTERNATIVA (Serviço Social da Indústria) - ROSÂNGELA DE LIMA
FREITAS

SEMINÁRIO LEGISLATIVO:
CONSTRUINDO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PUBLICA EM MINAS GERAIS



GRUPO III
Subtema: A Valorização do Trabalhador em Educação.
(Salários e Plano de Carreira; Formação Permanente e Continuada dos Trabalhadores em Educação)

INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA:

Este documento - de caráter preliminar - tem corno objetivo suscitar discussões na
comunidade escolar em geral, entre os trabalhadores em educação e demais
interessados nesse momento de redefinição de diretrizes da política educacional em
Minas Gerais.

Por compreender que a educação contribui na construção da cidadania, é necessário que a
escola democratize o acesso e permanência dos alunos, melhore as condições de funcionamento,
melhore as condições de trabalho. Neste sentido, o poder público deve valorizar os trabalhadores
em educação investindo na sua qualificação por meio de plano de carreira, formação permanente e
continuada; remuneração compatível com o exercício profissional e as especificidades do trabalho
desenvolvido.

Uma educação democrática deve contar portanto, com um projeto educacional amplo e
consistente que assuma a responsabilidade pelo avanço profissional, político e cultural dos alunos, e
dos profissionais que desenvolvem a tarefa educativa.

Vários estudos vem apontando que, intervenções pontuais no sistema educacional não tem
conseguido transformar a educação. Tais estudos, contudo, apontam que qualquer iniciativa de
reforma no sistema educacional, que não contar com a anuência dos educadores não terá sucesso.
Qualquer reforma que não inclua iniciativas de qualificação dos profissionais da educação, bem
como sua valorização profissional, através do estabelecimento de diretrizes de carreira e
remuneração, melhores condições de trabalho, não poderá ser eficaz.

As questões apresentadas a seguir resultaram do trabalho de uma comissão com participação
de vários setores sociais. Nosso objetivo é o de suscitar debates e novas proposições entre os
educadores, comunidade, gestores e parlamentares, servindo de subsídio para inaugurar um tempo
mais democrático e participativo na elaboração e gestão da política educacional mineira.

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS:

• Trabalhador em Educação é o profissional no exercício da docência , no exercício de
atividades técnico-pedagógicas e de atividades de apoio técnico-administrativo-
pedagógicas que dão suporte ao processo educativo.

• Atividades de apoio técnico-pedagógica é aquela de orientação, supervisão e
acompanhamento pedagógico de alunos, de professores e do processo educativo.

• Atividades de apoio técnico-administrativo-pedagágica é aquela relativa ao apoio
operacional que dá suporte ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Como eixos norteadores do debate apontamos três princípios fundamentais para
garantir a valorização dos Trabalhadores em Educação bem como, a necessidade premente de
instituir condições adequadas para o exercício da profissão e da garantia de uma educação de
qualidade social para todos.



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

1- Princípio da Unidade:

Quadro único na carreira para todos os trabalhadores em Educação.
Profissionalização dos trabalhadores em educação, (apoio técnico-
administrativo), no mínimo em nível médio.
Formação básica ( Ensino Fundamental e Médio) para o exercício da
profissão para todos os trabalhadores leigos.

2- Princípio da Democracia:

• Garantia de gestão democrática da escola e do sistema de ensino.
• ingresso na carreira somente por concurso público de provas ou de provas e
títulos.
Eleição direta para funções de direção e coordenação pedagógica e ou de
área.
Carreira com percentuais fixos entre os diferentes níveis.
Instituição e implementação do plano de carreira com irredutibilidade da
remuneração atual.
Piso salarial profissional a partir do custo-aluno previsto em Lei n° 9.424196
e Resolução n° 03 do CNE (Conselho Nacional de Educação).

3- Princípio da Qualidade do Ensino e da Ação Coletiva:

Assegurar no Plano de Carreira e Remuneração tempo pedagógico aos
trabalhadores em educação para elaborar e desenvolver o plano/projeto
político-pedagógico-administrativo da unidade escolar.
Garantir que as substituições temporárias (licenças médicas e
aperfeiçoamento profissional) sejam feitas por trabalhadores em educação
do quadro efetivo.
Promover avaliação de desempenho diagnóstica e processual, norteada pelo
plano/projeto político-pedagógico da escola e da qual o profissional participe
ativamente.

• Garantir a valorização profissional através da instituição de critérios objetivos
de progressão na carreira (vertical/horizontal/funcional).
Assegurar vencimentos de acordo com o grau de escolaridade e titulação.
Garantir por parte do sistema condições para o aperfeiçoamento profissional
e incentivo na carreira à pesquisa, publicações e produções de materiais
pedagógicos configurados em:

-

	

	 Criação do tempo pedagógico do trabalhador em educação
garantido

na jornada de trabalho;
- Licença remunerada para aperfeiçoamento profissional;
-

	

	 Privilegiar a escola como espaço de formação permanente e
contínua,

instituindo o tempo coletivo por meio de quadro de escola, que contemple a
organização coletiva dos trabalhadores, como um espaço de produção do
conhecimento, aperfeiçoamento profissional, troca de experiência,



construção de novos processos de aprendizagem e avaliação do processo
pedagógico escolar.

PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

O Plano de carreira e remuneração do sistema público de educação, previstos na Nova
Legislação educacional em vigor (Lei 9.394/96 - LDB e Lei 9.424196 - Fundefl, se apresenta

como um dos elementos importantes da valorização profissional dos trabalhadores cm
educação.

Seguindo as resoluções aprovadas n° 03 e n° 10 do Conselho Nacional de Educação, o Plano
de Carreira e Remuneração objetiva a profissionalização e valorização, bem como a melhoria do
desempenho e da qualidade dos serviços de educação prestados ao conjunto da população do Estado
de Minas Gerais.

Dentre os fundamentos para garantia da valorização dos trabalhadores em educação, levando—
se em conta a luta histórica deste segmento, bem como a necessidade premente de instituir
condições adequadas para o exercício da profissão, teríamos: a adoção da habilitação, avaliação e
desempenho e do tempo de serviço para desenvolvimento da carreira; a movimentação de um
corpo profissional de alto nível dotado de conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com a
responsabilidade de democratizar o conhecimento; e a criação de um corpo funcional permanente e
efetivo, imune às alterações do quadro político.

De forma complementar, na construção da proposta do Quadro de Pessoal Único da Escola,
na garantia da unidade do segmento da educação, deverão estar previstos não apenas a definição
dos pisos salariais de cada função e percentuais de progressão na carreira, mas também as formas
de atualização destes mesmos valores (na medida das alterações dos índices de reajustes previstos
nas negociações) e correção de distorções advindas de eventuais reestruturação no referido quadro
de funções.

FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DO TRABALHADOR EM EDUCAÇAO

A valorização do trabalhador em educação, na sua acepção mais completa, impõe a
necessidade de repensar a formação de seus trabalhadores; repensar a formação inicial, a
permanente e a continuada, a partir da análise das práticas atuais.

A formação inicial é pré-requisito para o ingresso de qualquer trabalhador para o mercado
de trabalho. Se o ingresso ocorre na área educacional, é de se esperar que esse "profissional"
acumule não só cursos de conhecimentos ou técnicas, mas também condições para um trabalho
crítico sobre o saber e as práticas pedagógicas.

No Estado de Minas Gerais, ao contrário, a formação mínima acadêmico-profissional de
grande parte dos trabalhadores na área da educação não é exigida. Ao longo da nossa história a
SEEIMG institucionalizou a figura do professor leigo, através da criação do CAT (Título Precário).
Este trabalhador não percebe o mal contido neste contrato de trabalho; não percebe que seus



direitos trabalhistas estão sendo lesados; e que por não ter formação mínima para exercer sua
profissão não pode fazer um concurso público e portanto está excluído de uma carreira. Para este
trabalhador, não há como falar em "Plano de Carreira" mas sim em "Plano de Formação Básica",
de total responsabilidade do poder público. A partir de cursos de formação inicial e a retomada da
prática regular de concurso público estará sendo corrigida uma prática tão danosa para a educação
mineira.

Quanto a formação permanente e continuada, dos trabalhadores em educação, para o
exercício de uma prática competente e reflexiva, é uma exigência inquestionável. Várias são as
vozes como a academia, fóruns da sociedade civil e trabalhadores em educação que atribuem ao
investimento na formação permanente e continuada, lugar igual na escala de prioridades - gestão
democrática, financiamento, materialidade, reorganização dos tempos e espaços escolares,
currículo, jornada de trabalho, autonomia pedagógica - para atingir a qualidade social na educação.

Como sujeitos inseridos neste processo, acreditamos se fazer necessário a implantação de
uma política de formação permanente e continuada, que tenha a formação crítico-reflexiva como
concepção, respeitando as mudanças que hoje invadiram as escolas - onde os alunos não são os
mesmos, os valores éticos não são os mesmos, o mercado de trabalho não é o mesmo, e ainda a
inserção das tecnologias da informação e da comunicação, exigindo um novo perfil do trabalhador,
implicando mudanças nas metodologias de ensino, na organização do trabalho escolar, colocando
em xeque o significado e o valor da experiência escolar.

Esta formação deve ampliar a satisfação múltipla do ser humano, constituindo-se portanto,
numa política de valorização pessoal/profissional , num fórum obrigatório de discussão das
questões didático-pedagógicas, das questões da carreira, do local de trabalho como locus
privilegiado desta formação, onde se realiza a ação pedagógica, contemplando as exigências da
melhoria da qualidade do ensino, ou ainda , em redes de alto formação, e ou parceria com outras
instituições de formação acadêmica, sindical e outros fóruns da sociedade civil.

Utilizaremos como ponto de partida, o princípio no qual "a formação não se constrói por
acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade
pessoal". (Nóvoa, 1992:25)

Isto só se torna possível, se forem dadas condições de tempo e lugar exigíveis num quadro de
cidadania, no qual o saber, e o saber renovado e reflexivo, são partes constitutivas.

Conclusão:

Dentre as políticas de valorização dos trabalhadores em Educação, acreditamos que o
investimento na formação permanente e continuada, a implementação do plano de carreira e
remuneração, são condições imprescindíveis num processo de democratização da gestão política
educacional mineira, que precisa ter resgatada a sua dignidade e seu prestígio.
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Trabalho elaborado pela Comissão
Técnica Interinstitucional Gestão

Democrática como proposta
preliminar de discussão do tema.

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA COMISSÃO TÉCNICA
INTERINSTITUCIONAL GESTÃO DEMOCRÁTICA

ACONTEMG (Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais) Carlos Alberto C.
Viegas
CEE (Conselho Estadual de Educação) Clemenceau Chiabi Saliba
FACULDADE DE EDUCAÇAO/UFMG Lucíola Licinio de Castro Paixão Santos
FASPAJMG ( Federação das Associações de Pais de Alunos de Minas Gerais) ledir Gelape Bainhirra
SEEIMG ( Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais) Nilda Caetano da Silva Rodia Pereira
SIND-UTEIMG ( Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais) Áurea Regina
Dornasceno
SMED/BH (Secretaria Municipal de Educação de BH) Hércules Macedo

GESTÃO DEMOCRÁTICA
UM PRESSUPOSTO PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL

PARA TODOS

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Não por acaso, vários setores da sociedade têm-se manifestado a favor de urna educação para todos. Até

os setores mais conservadores e elitistas, tradicionais cm nossa sociedade, agora andam falando no assunto e
defendendo em todos os meios possíveis a democratização da educação ou a escolaridade para todos, o que
cm si guarda grande diferença.

Há de se compreender que o assunto cm pauta não nasce da vontade de alguns, mas é resultado de uma
longa caminhada nesse país pela garantia de direitos. E sob aótica da garantia de direito que devemos pensar
a educação para todos. Não podemos permitir trabalhar o assunto cm virtude de razões menos nobres corno a
redução estatística dos índices de analfabetos adultos ou de criança fora de escola. Este, aliás, tem sido o
motivo central de boa parte dos governos quando a questão é mostrar uma vitrine bonita para cooptar
recursos internacionais.

Pensar sob a ótica da garantia do direito significa inverter a lógica de que investimos cm educação para
possibilitar desenvolvimento. Investimos em educação porque este é um direito inalienável, porque é uma
condição inegociável para a dignidade humana, porque sem ela não podemos mencionar a palavra cidadania.
Devemos investir em educação porque, ao final do século XX, é inadmissível imaginar que alguém considere
fato normal algum ser humano ter esse direito negado.

Homens e mulheres do nosso tempo, de todas as idades precisam interagir com o mundo de forma mais
humanizada. Para além de uma mera escolaridade, temos a obrigação ética de prover a todos com uma
educação de qualidade e voltada para os interesses dos cidadãos deste país. Falar cm universalizar esse
direito significa criar as condições políticas, materiais pedagógicas e sociais necessárias para que efetive-se a
democratização da escola.

Essa proposição nos remete a uma responsabilidade política importante: dar significado
real a ela. Construir junto com toda a sociedade civil uma cultura que impeça retrocessos,
que torne a exclusão (essa forma perversa de negação de direitos) um elemento do



passado. Garantir esse direito para todos os cidadãos quer dizer trabalhar com uma
política de inclusão social ampla. Não essa inclusão que só aparece nos dados
estatísticos. Não a inclusão paternalista, digna de dó, mas a inclusão social do respeito às
diferenças de todos os tipos (étnicos, de credo, de gênero etc.). A inclusão que precisamos
garantir é a da afirmação positiva de que educação é tão importante quanto alimentação,
quanto moradia, quando diversão, quanto saúde. Portanto não é artigo de luxo, nem boa
intenção desse ou daquele governo.

A educação para todos vai exigir que se altere as relações de poder dento da escola c dentro do Sistema.
Por isso não se pode desprezar a discussão da gestão democrática da educação. Ela é condição ético-política
para que se alcance uma educação cidadã e de qualidade. Também a organização das escolas deve passar por
transformação radicais, considerando novas lógicas de tempo, de reconhecimento de espaços vários para a
atividade ensino e aprendizagem, ressignificando os currículos, aprofundando na discussão sobre a
identidade/papel da educação básica.

Universalização na educação exige que o alunos, os pais dos alunos, a comunidade da cidade, os
setores organizados e os cidadãos como um todo sejam considerados e vistos como sujeitos

responsáveis, capazes de formular propostas, de conquistarem espaços legítimos de manifestação de
seus interesses, de juntos construírem uma nova cultura do "público", do que significa administrar a
"coisa pública". Sujeitos concretos, não aqueles citados em vários projetos de escolas ou plataformas
de governo. Sujeitos que decidem, que divergem, que propõem, que traçam seus próprios caminhos,

que se emancipam quando descobrem a verdadeira autonomia.

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

A gestão democrática na educação deve ser entendida como coordenação ou direção de uma prática que
concretiza uma linha de ação ou um plano, elaborado de forma conjunta pelos atores envolvidos no processo
educativo, a partir de objetivos comuns estabelecidos, examinados, definidos e incorporados pelos mesmos,
pautando-se nos seguintes princípios:

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Se nos detivermos nas análises dos objetivos que orientam os diversos discursos (orais

e escritos; acadêmicos, sindicais e oficiais) para a necessidade de democratizar a gestão
escolar, constataremos que as mesmas propõem a gestão democrática como um meio para
se atingir a qualidade em educação.

Ora, se a gestão democrática tem por objetivo o investimento nesses três pilares, faz-se necessário
entender, definir e explicitar o que de fato significa cada um deles.

Primeiramente, não se pode prescindir de uma incursão nos discursos, significados e conceitos por meio
dos quais a qualidade na educação vem adquirindo sentido e sendo nomeada e renomeada, definida e
redefinida. E preciso estar atento para as inesperadas inflexões e mesmo deslocamentos de significados pelos
quais a qualidade na educação tem passado.

E necessário romper com o automatismo verbal do senso comum que acrescido à carga semântica da
palavra qualidade, à "sua capacidade para mobilizar investimentos afetivos e a sua irrecusável
desejabilidade" (Silva, 1996) imprime-lhe por si e em si um significado único, inquestionável e neutro que
confunde os incautos e ludibria os mais desavisados.

A melhor literatura acadêmica e oficial dá conta das dificuldades para se chegar à definição desse
conceito.

Tomemos, por exemplo, o que diz Alvarez Tostado (1993) "qualidade pode significar diferentes padrões
em diferentes situações" e, ainda, segundo documento do Ministério de Educação y Ciências de Madrid
(OCDE, 1991) "qualidade significa coisas diferentes para diferentes observadores e grupos de interesse ".
(Diker, 1997).

A empina vem confirmando o que tão bem apontam esses estudiosos: para diferentes momentos e
diferentes governos, o conceito de qualidade na educação tem assumido diferentes sentidos:

universalização, investimento em recursos materiais e humanos, reforma curricular, processo de
avaliação,, rendimento de alunos, custo por aluno, duração do ano letivo e da jornada diária escolar,

qualificação e origem social dos professores, gestão institucional, dentre outros.
A experiência já vivida por alguns países em desenvolvimento da América Latina: Argentina,

Chile, Equador e Brasil, sobretudo, o estado de Minas Gerais faz emergir pelo menos duas concepções



radicalmente antagônicas de qualidade em educação.
Uma que se inscreve na perspectiva da constituição da mercoescola, cujo propósito fundamental é a

formação de "cidadãos" clientes, consumidores e produtores induzidos à competição e concorrência. Espaço
onde se confrontam provedores, de um lado, e consumidores, de outro, a exigirem a qualidade de um
produto (Silva, 1996). O aluno reduz-se a produto e a qualidade resume-se na medição da eficácia dos
"insumos" aplicados ao produto, ou seja, a qualidade resume-se a aferições da produtividade da escola,
baseadas, unicamente nos índices de aprovação e reprovação ou nas avaliações externas que se apoiam
exclusivamente no desempenho dos produtos, digo dos alunos, em testes e provas realizados pontualmente.

E, segundo Silva, (1996) a qualidade tecnocrática, instrumental, pragmática gerencial que tem
como espelho os objetivos e processos de trabalho da grande empresa capitalista.

Outra que se inscreve na perspectiva da constituição da escola democrática. Para explicitar e
tornar transparente essa concepção que a "qualidade em educação" assume para nós trabalhadores, é
necessário resgatar o que afirma Silva (1996) ao se referir às inúmeras concepções assumidas pela
qualidade no quadro diverso de reformas educacionais: "há também uma tradição democrática de
qualidade em educação, desenvolvida em anos de luta por educadores e educadoras envolvidos/as na
teoria e na prática educacionais. Essa tradição está baseada numa concepção sociológica e política da
educação e sua noção de qualidade está estreitamente vinculada ao combate às desigualdades, às
denominações e às injustiças de qualquer tipo. Nessa perspectiva, a qualidade é um conceito
inescapavelmente político" (p. 170).

E um conceito fundamentalmente político porque pressupõe decisões democráticas sobre os objetivos,
parâmetros, diretrizes e finalidades da educação ao contrário, de seguir procedimentos "corretos" e
"apropriados" prescritos por experts em administração e gerência, por vezes, associados a educadores
"iluminados" plantados nas instâncias educacionais pertencentes aos sistemas de ensino. É urna concepção
de qualidade em educação, que transcende "o espaço de prática das habilidades estreitas e restritas do
indivíduo econômico e do consumidor" (Silva, 1996) » para ocupar o espaço de prática e exercício da política
mais ampla e democrática. Essa concepção de qualidade pressupõe uma concepção de educação que tem
presente que não bastajrrnar para o trabalho, ou para a sobrevivência, corno parece entender os que vêem
na escola apenas um instrumento para preparar pura o mercado de trabalho ou para entrar na universidade
(que também tem corno horizonte o mercado de trabalho). Se a escola deve preparar para alguma coisa,
deve ser para a própria vida, mas esta entendida como o viver bem, no d esfrute de todos os bens criados
socialmente pela humanidade. E aqui já há um segundo aspecto, corolário do primeiro, a ser considerado:
não basta a escola "preparar para" o bem viver, é preciso que a escola seja prazerosa para seus alunos
desde já. A primeira condição para propiciar isso é que a educação se apresente enquanto relação humana
dialógica, que garanta a condição de sujeito tanto do educador quanto do educando." (Paro, 1998) p. 301.

Essa concepção de qualidade é política e não técnica; é sociológica e não gerencial; é crítica e não
pragmática. (Silva, 1996)

Recuperar, pois, esse conceito, forjado na luta, ao longo dos anos, significa reinscrever a escola no
espaço público e poítico-pedagógico de exercício do aprendizado para autonomia, para a liberdade, para a
cidadania, para o respeito às diferenças, para o exercício do conflito e da contradição como fontes de
formação do sujeito. E "concentrar-se nas estratégias e nos meios para proporcionar mais recursos materiais
e mais recursos simbólicos para aqueles/as jovens e crianças que têm sua qualidade de vida e de educação
diminuída não pela falta de meios para medi-la, mas porque essa qualidade lhes é negada, subtraída e
confiscada" (Silva, 1996).

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA
Valorizar profissionais da educação significa, dentre outras coisas, o reconhecimento social deste

profissional, melhoria em suas condições de trabalho e na sua formação e, evidentemente, melhores salários.
É interessante observar que na medida cm que o discurso oficial dá grande ênfase à questão da

profissionalização do educador, a implementação das políticas públicas parece estar contribuindo para a
desqualificação desse profissional. Segundo Goodson e Hargreaves (1996), no momento atual parece nítido
a presença de dois movimentos. Por um lado, alguns aspectos do trabalho pedagógico tornam-se
reprofissionalizados, na medida em que envolvem tarefas mais amplas e mais complexas, julgamentos mais
sofisticados e tomada de decisões coletivas entre os colegas. Por outro lado, pode-se dizer que outros



aspectos desse trabalho estão sendo desprofissionáoalizados quando se considera a predominância, hoje, de
treinamentos de caráter mais pragmáticos, o reduzido controle sobre os objetivos e propósitos educacionais e
o aumento da dependência dos educadores de desempenhos educacionais prescritos por outros.

Em primeiro lugar, advoga-se, aqui, um tipo de profissionalismo, diarnetralmente oposto à visão do
profissionalismo clássico, que tem cm profissões como a medicina e o direito sua mais pura manifestação.
Neste tipo de profissionalismo há, muitas vezes, uma mistificação do saber profissional e um distanciamento
entre o grupo profissional e a população, sendo o sentimento corporativo do grupo muito exacerbado. Este
tipo de profissionalismo não é desejável para o magistério, uma vez que defender-se para o sistema de ensino
a intensificação da relação escola/comunidade, fundamentando-se na idéia que participação desta última é
imprescindível no próprio processo de gestão escolar.

Em segundo lugar, é dada, atualmente, grande importância ao conhecimento prático dos profissionais da
educação. Acredita-se que este profissional constrói um saber no desenvolvimento de seu trabalho cotidiano.
Neste contexto, os conhecimentos teóricos de seu campo, os princípios e idéias que fazem parte do campo
pedagógico ou das ciências da educação, aliam-se a esse conhecimento prático, constituindo-se nos saberes
próprios do ofício

de docente. Diferentemente de uma visão tradicional, em que a profissionalização do professor passava
pela posse de um saber científico que fundamentasse sua prática, a base teórica hoje é vista como
interrelacionada ao saber prático. Desta forma, os professores precisam dominar conhecimentos teóricos,
não apenas para ajudá-los a planejar o ensino, como também como recurso através do qual avaliam sua
prática, corrigindo desvios e superando dificuldades encontradas no cotidiano escolar. E importante enfatizar
que o saber prático do professor tem que estar aliado não apenas ao domínio de atividades técnicas, mas
também à compreensão de sua responsabilidade moral e da importância de seu julgamento profissional sobre
questões curriculares, sobre as políticas e sobre os objetivos educacionais. A ênfase dada ao conhecimento
prático tem como vantagem a valorização da experiência dos docentes e a desmistificação de que o único
saber válido é o conhecimento científico. No entanto, a celebração exagerada deste tipo de conhecimento
serve, muitas vezes, como justificativa para a implementação de projetos políticos que abraçam uma visão
estreita de educação, baseada apenas na eficiência do sistema de ensino.

Em terceiro lugar, outro aspecto importante ao se pensar a questão da valorização do magistério diz
respeito a ênfase que hoje é colocada na escola como local de interação e de aprendizagem, por excelência,
para os docentes. Esta posição representa um avanço, quando consideramos que modificações,
transformações na escola só poderão ocorrer, quando nelas estiverem envolvidos o coletivo dos professores.
Entretanto, é preciso lembrar que a formação do professor deve transcender também as experiências locais,
possibilitando conhecer profissionais da educação, discutir experiências ocorridas e cm outros locais e outros
contextos, bem como tomar contato com a produção acadêmica em sua área de trabalho.

Por último, porém não menos importante, entender-se que somente com salários condignos poderemos
melhorar o desempenho dos profissionais da educação, uma vez que esses profissionais ou acumulam
trabalho no interior do próprio magistério para receberem um somatório de salários que lhes permita
sobreviver, ou em outros casos, são obrigados a fazer do magistério um 'bico' para enfrentarem seus
compromissos financeiros.

Algumas propostas:
- Criar legislação sobre determinação do número máximo de alunos em sala de aula.
- Nomear os professores já concursados e abrir concurso público para magistério, psicopedagogos e

professores de artes e esporte.
- Implantar o setor de psicologia interpessoal nas escolas.
- Rever o quadro de funcionários da SEE. Criar cursos de aprimoramento de funcionários, selecionar os

mais capazes e secar o número dos mesmos. Percebe-se um número muito grande e com ociosidade.

• PARTICIPAÇÃO /AUTONOMIA
Vivemos um momento marcado pela confusão deliberada do discurso na área da educação, ou seja, a

comunidade escolar vê-se confusa diante do discurso governamental e do discurso das entidades voltadas
para as questões educacionais que aparentemente são muito parecidos.

A autonomia é um pressuposto da gestão democrática do qual aqueles que anseiam pela construção de
uma educação democrática, de qualidade social e inclusiva não abrem mão, e é também preconizada pelo
governo como um dos princípios de suas políticas educacionais. Faz-se necessário estarmos atentos para
identificar os diferentes significados que autonomia pode assumir nos diferentes discursos.



Para desvelarmos as diferenças e até mesmo o antagonismo nos dois discursos, podemos iniciar uma
análise partindo da concepção de educação e dos objetivos da mesma que orientam as propostas
governamentais e as propostas populares de políticas educacionais.

O governo concebe a educação como um insumo ao desenvolvimento econômico do país, impondo-lhe,
pois, o objetivo de responder às demandas do mercado econômico, educação mercadológica, ao contrário,
das propostas populares que concebem a educação como um direito subjetivo de todo(a) e qualquer
cidadão(ã) e tem a formação integral do sujeito como o objetivo que orienta suas propostas.

Outro ponto a analisar são os diagnósticos sobre as causas do fracasso escolar. De um lado, encontra-se os
diferentes governos que a cada gestão apontam alguém ou algo como bode expiatório do fracasso detectado.
De outro lado coloca-se a comunidade escolar que sente na pele os efeitos malignos da descontinuidade das
polícas educacionais - muda governo, muda-se tudo - assim como sente também os efeitos da ausência de
políticas sociais - política de emprego, política de habitação, política de assistência social, política de saúde
pública - que podem minimizar muitas das causas do fracasso escolar.

A confusão entre autonomia e dcsresponsabilização do Estado pode ser facilmente identificada cm níveis
macro e micro de políticas publicas , ou seja, a preconizada autonomia passa a constituir
dcsresponsabilização do Estado que investe em políticas estatais, isto é políticas de interesse exclusivo dos
governantes de plantão, que em nome de uma participação regulada, propalam a quatro cantos a autonomia
nos processos educativos. Uma investigação que levasse em conta os mandos e desmandos; as faltas de
condições de trabalho e a participação regulada, que caracterizam o interior das unidades escolares,
forneceria elementos suficientes para a comprovação da tese "desresponsabilização do Estado vem sendo
confundida autonomia". Como exemplos, poderíamos citar: estrutura organizativa da escola que não respeita
as especificidades dos alunos, da região, da comunidade atendida: ausência de tempo pedagógico dos
professores para discussão, elaboração e avaliação, impedindo a construção do fazer pedagógico cotidiano e
do projeto político-pedagógico; obrigatoriedade da fusão de turmas, sem que ofereça à escola condições de
investigar e investir na evasão escolar, entre outros.

A sociedade civil mineira e brasileira não pode abrir mão de sua concepção de autonomia pedagógica,
financeira e administrativa e investir na luta para construí-ia no sistema e no interior das escolas, exigindo
sua participação efetiva nos espaços de elaboração, decisão e avaliação das políticas públicas educacionais.

• RESPEITO ÀS DIVERSIDADES
A educação básica deve estar a serviço do processo de formação integral/global dos alunos, ou seja,

deve capacitar a todos com uma série de conhecimentos, habilidades, valores que lhes permitam entender
a sociedade e a cultura na qual vivem, participando dela de forma responsável e fazendo intervenções
significativas visando melhorá-la. Portanto, os conteúdos, instrumentos valiosos para o processo de
formação, devem ser pensados a partir da diversidade (de gênero, raça, cultura) com as quais nos
deparamos e o currículo, como um todo, deve contemplar estas diversidades . Apresentamos algumas
propostas que podem concorrer para a promoção desta concepção de educação mais ampliada:
- Divulgar entre os educadores o respeito à diversidade dos alunos.
- Abrir-se a novas dimensões da formação: artística, estética, ética, cultural, etc.
- Não sacrificar auto-imagens, linguagens, representações em nome da representação para a vida adulta
vestibular)
- Divulgar os direitos dos alunos.
- Pensar o currículo como meio para objetivar a compreensão da cidadania corno participação social e
política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito.
- Incluir como conteúdo curricular noções básicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Código de Defesa do Consumidor, Educação Ambiental e outros temas pertinentes à formação ética e
moral do cidadão.

• TRANSPARÊNCIA
Segundo o Aurélio, transparência é o que deixa perceber um sentido oculto. Não há como pensar em

Educação com sentido ou objetivos ocultos, ou mesmo subentendidos. A Educação, direito subjetivo, tem
um único sentido/objetivo: promover a formação integral do sujeito, e para tal devem ser concebidas todas as
ações políticas, administrativas e pedagógicas. A transparência, corno princípio da gestão democrática na
educação, deve, portanto, conduzir todos os processos.



Para que isso ocorra, é necessária: a participação da comunidade escolar no processo de discussão,
elaboração, decisão e avaliação das políticas educacionais macro e micro, bem como, a publicização das
decisões tomadas.

O princípio da transparência vai, pois, orientar as decisões sobre o uso da verba destinada á educação e a
prestação de contas das mesmas. A alocação dos recursos destinados à educação faz-se, tradicionalmente à
vista de projeções das necessidades que os técnicos, responsáveis pela elaboração dos orçamentos e planos
de aplicação apontam e consideram devidamente diagnosticados. Esta prática não leva cm conta os aspectos
político e ético e deixa a desejar por desconhecer as aspirações, prioridades e anseios do Estado, Município e
da própria escola, ou especificamente da comunidade escolar. A transparência entendida como participação
nos processos decisórios e a fiscalização impedirá desvios, escândalos, práticas clientelistas e desrespeito ao
contribuinte, há muito detectados e repudiados.

A participação como direito e dever é uma forma de controle que impede: alterações nas prioridades de
aplicação efetiva e de recursos advindos de fontes vinculadas à educação: prática clientelista na distribuição
dos recursos: retenção de recursos destinados à manutenção da educação: centralização na formulação das
políticas educacionais; processo burocrático de repasse de recursos; desvios de recursos destinados à
educação para outros projetos; desrespeito ao princípio federativo de autonomia das administrações estaduais
e municipais.

Na política educacional micro a transparência deve orientar a elaboração do projeto político-pedagógico
das unidades escolares; a divulgação do número real de vagas para alunos e professores: a elaboração e
divulgação do calendário escolar, sistema de avaliação do aluno e de todo o processo educativo; o
recebimento e aplicação e prestação de contas de verbas e outras receitas recebidas; a apresentação à
qualquer cidadão interessado de toda documentação de qualquer segmento . A transparência é condição
necessária para se garantir a educação de qualidade social como um direito para todos, sem qualquer
preconceito, discriminação ou cobranças de qualquer natureza.

Algumas propostas:
Incrementar serviços de fiscalização, através de inspeção escolar, nas escolas de toda a receita, seja de

verbas ou de outras.
Fiscalizar o cumprimento da legislação nas escolas.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA
Se é válido dizer que a democratização da escola cumpre um papel na democratização da educação,

também é fundamental que se afirme que não haverá gestão democrática na educação estadual se não
houver gestão democrática no Sistema Estadual de Educação. A democratização do sistema pressupõe

alguns mecanismos:

1. CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS MUNICIPAIS E/OU
CONSELHOS REGIONAIS, OBSERVANDO OS SEGUINTES CRITÉRIOS:'

1. Composição:
- 50% usuários eleitos em fórum próprio entre membros de Associação de Moradores, Associação de Pais

e Mestres, Associação de Pais de Alunos, Grêmios Estudantis e Colegiados Escolares, Instituições que
atuam na área da proteção à criança e adolescente:

- 50% de gestores do sistema eleitos em fórum próprio de cada uma dos segmentos: universidades
públicas e privadas, sindicato e trabalhadores da rede pública e privada, prcstadorcs de serviços de
natureza educacional (escolas livres, experiências populares de educação, entidade que desenvolvem
ações de promoção técnico-profissional) um representante da UNDIME. Além de representante do CNE
a fim de assegurar a integração das respectivas responsabilidades.

- O conselho Estadual e/ou Municipal de Educação, contará, ainda, como instância de consulta e de
articulação com a sociedade, com Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública.

II. Nomeação:

Esses critérios foram resgatados, na íntegro, do documento: Proposta de regulamentação da LDB - Consolidado de Belo
Horizonte Elaborado pelas seguintes entidades: ALEMG, SEE, SMED, SIND-UTE, UFMG, FIEMG, SINPRO, INSPEÇÃO
ESCOLAR, DEMEC, CEE e COLEGIADO DE DIRETORES, apresentado à Assembléia Legislativa durante o Seminário sobre LDB



Os membros do Conselho Estadual de Educação serão nomeados pelo Governador para mandato de 4
anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada 2 anos o mandato de metade dos conselheiros.

III. Competência:
1. formular e coordenar as políticas estadual e municipal de educação, articulando-a com as políticas
públicas de outras áreas;
2. interpretar a legislação de diretrizes e bases da educação nacional, opinar sobre alterações de
iniciativas do Poder Executivo e estabelecer normas comuns a serem observadas pelos sistemas de
ensino;
3. aprovar a adoção de inovações educacionais, experimentadas com êxito no âmbito dos sistemas de
ensino dos Estados e Municípios ou por instituições educacionais de reconhecido valor;
4. estabelecer normas para o reconhecimento e implantação de formas de educação à distância;
5. estabelecer normas de avaliação e de fiscalização de instituições de ensino e de seus cursos;

2. INCLUSÃO DO FÓRUM ESTADUAL EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA COMO INSTÂNCIA DE
ELABORAÇÃO DE PRINCÍPIOS, PARÂMETROS E DIRETRIZES PARA POLÍTICA EDUCACIONAL 

A inclusão do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, como instância de intervenção da
sociedade civil na definição das políticas gerais da educação, como instrumento de sua integração
com os demais setores do País provocará maior responsabilidade e comprometimento social com
as necessárias mudanças educacionais. Será uma forma de trazer à participação os segmentos
envolvidos com os diferentes níveis de ensino e obter, de todos, formas complementares de
colaboração.

Composto por entidades representativas dos diversos segmentos da vida nacional, o Fórum aumentará a
eficácia das decisões do sistema estadual. Será, ao mesmo tempo, um veículo dos anseios educacionais do
povo ao Poder Público e um importante canal de discussão e divulgação das prioridades e dos programas
oficiais a serem implantados na escola mineira.

Entendemos que, através do Fórum, a competência, a energia, a capacidade de trabalho e os esforços da
sociedade devem ser canalizados para a grande tarefa que é mudar o perfil da educação estadual e nacional.

3. REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO COM CARÁTER
INFORMATIVO, CONSULTIVO, DELIBERATIVO E PROPOSITIVO3

Realizar Conferências Estaduais de Educação significa criar espaços de experiência e prática democrática.
O aprendizado da democracia deve ultrapassar os muros da escola, deve estender-se com profundidade e
visibilidade, incidindo de forma efetiva na formação da cidadania. A democratização da educação pressupõe
o desenvolvimento de uma cultura democrática " gestada na positividade da polarização das diferenças, da
convergência, das semelhanças da produção da síntese , em oposição à negatividade do verticalismo, do
abafamento de conflitos, do consenso forçado, enfim, a todos os elementos da cultura autoritária que
querem superar"4 ao propor mecanismos de intervenção da sociedade civil na política educacional e na
alteração de práticas pedagógicas.

4. CRIAÇÃO DE UMA OUVIDORIA DA EDUCAÇÃO
Deve ser criado um espaço aberto de discussões entre comunidade e Secretaria de Educação, para tanto, o

Secretário de Educação deve ter um dia da semana reservado para receber representantes da comunidade.

5. AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADES.'

2 Mecanismo resgatado na íntegra do documento: Proposta de regulamentação do LDB - Consolidado de Belo Horizonte.
Elaborado pelas seguintes entidades: ALEMG, SEE, SMED, SIND-UTE, UFMG, FIEMG, SINPRO, INSPEÇÃO ESCOLAR,
DEMEC, CEE e COLEGIADO DE DIRETORES, apresentado à Assembléia Legislativa durante o Seminário sobre LDB

'dcm 2
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Parece-nos que atualmente há um grande entendimento nos diferentes setores da sociedade brasileira, de
que o maior desafio para a superação da situação de subdesenvolvimento á garantir o acesso à educação
pública buscando sua universalização, já que se constitui como direito de cidadania. Evidentemente, este
"consenso expansivo" na sociedade é marcado por divergências, contradições, avanços e recuos,
caracterizando um processo dialético que não esgotou-se corri aprovação da nova legislação educacional.
Não esgotou-se porque representa o resultado de uma correlação de forças momentânea, conjuntural, que
pode ser alterado desde que acreditemos, de fato, que democracia pode possibilitar a construção do
chamado " poder popular".

Foi acreditando nesse valor que a sociedade civil organizada cm sindicatos, partidos políticos de
oposição, associações de bairros, entre outras formas de representação, lutou pela abertura política e pela
ampliação dos direitos sociais e civis cm nosso pais. Daí a importância de entender como parte da gestão
democrática dos sistemas de ensino a ampliação da oferta de educação em todos os níveis e modalidades. "A
educação é um direito fondainental universal, inalienável e constitui dever do estado. Todos devem ler
oportunidades iguais de acesso à educação, assegurado pela instituição de um Sistema Nacional de
Educação que garanta a oferta da escola pública e gratuita em todos os níveis, mantida pelo estado.
Estabelecer uma política de financiamento, vinculada a manutenção e ao desenvolvimento da educação
básica, visando a expansão e a garantia da oferta da educação é uma da diretrizes de democratização do
acesso à escola e ao conhecimento. O direito a educação deve ser assegurado considerando, na ampliação
da rede, a infra-estrutura necessária para um trabalho pedagógico de qualidade, desde a construção física
até os espaços de recriação e iudis,no, passando pela adequação de equipamentos, de recursos humanos
devidamente qualificados, fortalecendo o caráter público, gratuito e de qualidade em todos os níveis e
modalidades dos sistemas de educação. '

Algumas propostas a serem implementadas:
-	Incentivar e criar cursos de Educação à Distância
-	O Estado deve assumir a Educação Infantil até que os municípios tenham condições para tal.
-	Incluir o Ensino Médio para o recebimento de verbas do Fundef e da Merenda Escolar
-	Criar cursos profissionalizantes para a economia informal.
-	Criar centros de educação tecnológica.

1. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA:

O Projeto político-pedagógico é o indicador de autonomia pedagógica da escola. É um instrumento que
orienta a organização do cotidiano escolar e deve ser elaborado, desenvolvido e avaliado pelos trabalhadores
cm educação cm consonância com os anseios, as necessidades e perfil da comunidade.

Nas palavras de Gadoni:
Todo projeto supõe rupturas com  presente e promessas para o futuro. Projetar significa

tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e
buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do
que o presente. Um projeto educativo pode ser tornado como promessa frente a determinadas
rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e
autores. (1994,  p. 579)

Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de
planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida
arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas
burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o
processo educativo da escola.

O projeto busca um rumo, uma direção. E uma ação intencional, com um sentido explícito, com
um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um
projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio-político com os interesses
reais e coletivos da população majoritária. E político no sentido de compromisso com a formação
do cidadão para um tipo de sociedade. "A dimensão política se cumpre na medida em que ela se
realiza enquanto prática especificamente pedagógica" (Saviani 1983, p. 93). Na dimensão
pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do
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cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de
definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos
e sua intencionalidade.

Político e pedagógico têm assim uma significação indissociável. Neste sentido é que se deve
considerar o projeto político-pedagógico como uni processo permanente de reflexão e discussão dos
problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que
"não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva" (Marques 1990, p. 23). Por outro lado,
propicia a vivência democrática necessária para a participação de todos os membros da
comunidade escolar e o exercício da cidadania. Pode parecer complicado, mas trata se de uma
relação recíproca entre a dimensão política e a dimensão pedagógica da escola!

2. GARANTIA DA ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL DOS TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO EM SEUS LOCAIS DE TRABALHO.9

O investimento na organização profissional e sindical dos trabalhadores no seu local de trabalho deve
prever alguns mecanismos como:

Criação de tempo pedagógico dentro da jornada de trabalho de acordo com o plano de carreira;
O estabelecimento de tempo pedagógico, corno parte da jornada de trabalho do professor, no Plano de

Carreira, é condição essencial para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola.
Como participar da elaboração e avaliação do projeto político-pedagógico, como participar

integralmente dos períodos de discussões, do planejamento, da avaliação e do desenvolvimento
profissional e como articular escola e comunidade, como está prescrito no artigo 13 da LDB/9394196,
como incumbência do docente, se não há um período previsto para isso?

O tempo pedagógico além de possibilitar a integração e articulação do trabalho é um espaço de
formação em serviço do qual não podemos abrir mão, se desejamos investir em práticas pedagógicas
democráticas, inclusivas e de qualidade social.

• Criação de tempo coletivo;
"As grades curriculares, a formação como licenciados em recortes e áreas do conhecimento de

tradição positivas criaram uma cultura prfissional que resiste a sair deformas individualizadas de
trabalho.... .. ...a organização da escola tradicional está feita para que cada professor se isole
numa relação unívoca com sua turma, sua disciplina, sua prova, sua carga boi-ária...

A estrutura organizacional, ou o quadro de escola hoje existente não se adequa às exigências do
trabalho coletivo. E imprescindível a discussão de um quadro de escola que contemple a organização
coletiva dos trabalhadores. Portanto, um dos aspectos que devemos nos ater na discussão da organização
do trabalho escolar é o tempo coletivo dos trabalhadores em educação. O projeto político-pedagógico
deve prever condições de trabalho que permitam a superação do isolacionismo para que possamos
constituir-nos como produtores coletivos.
• Criação de coordenação pedagógica eleita pelos pares.
A coordenação pedagógica tem como função principal integrar o trabalho de todos os profissionais.

Não tem sentido um único profissional assumir essa função portanto, o que propomos é uma coordenação
composta pela direção da escola, especialistas e um professor eleito.

A participação da direção da escola nessa coordenação é de fundamental importância, uma vez que à
direção não deve caber somente a responsabilidade pela parte administrativa da escola.

GARANTIA DE COLEGIADO ELEITO PELA COMUNIDADE ESCOLAR.

Participação da comunidade escolar e local cm colegiados escolares. Tendo estes a seguinte
composição: 50% de membros da comunidade escolar e 50% de profissionais da educação,
eleitos entre seus pares.
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Os Conselhos Escolares constituem espaços informativos (na medida em que ampliam as
informações sobre os processos educacionais); educativos (como prática de reflexão e ação
sobre assuntos de interesse de todos) e organizativos (onde além de estabelecer relações
institucionais de representação, frente ao poder e à própria sociedade, pode ler sua forma de
organização expandida para outras ações coletivas).
O Conselho Escolar é uma instância deliberativa e representativa da comunidade, com a
finalidade de propor, aco,npanhar e fiscalizar o projeto político-pedagógico da escola. Deve
ser constituído pela direção da escola e representantes dos segmentos da comunidade escolar,
escolhidos por esta última, através de processo de eleição direta. Entende-se COfiO comunidade
escolar, o conjunto dos alunos, pais e responsáveis pelos alunos, membros do magistério e
demais servidores públicos em efetivo exercício na unidade escolar. Dada a realidade
educacional brasileira, vale ressaltar a necessidade de ampla campanha de esclarecimento e
debate sobre esse nível de participação e sobre os conselhos escolares. ( Grifos nossos. Em
Minas Gerais os Conselhos Escolares são denominados Colegiados Escolares) 12

Constatamos a necessidade de instaurar o debate no interior da escola e com a comunidade escolar sobre
o papel que vem exercendo o colegiado, hoje nas escolas públicas de Minas Gerais. O debate sobre os
colegiados nos instiga a qucstionamcntos sobre sua implantação e funcionamento.

No que diz respeito a implantação, é necessário refletir sobre a ambigüidade que esta instância pode vir a
significar no interior da escola: por um lado, representa uma conquista dos movimentos sociais, na luta pela
democratização das escolas e por outro lado, representa a necessidade de recursos estratégicos para governar
o ingovernável.

O Estado precisa de solução para as dificuldades administrativas, visivelmente crescentes,
enfrentadas pelo sistema estadual de ensino, um verdadeiro "paquiderme" burocratizado, com uma
estrutura gigantesca, extremamente centralizada no que concerne à tomada de decisões e aos
mecanismos de operacionalização. 1?

Quanto ao funcionamento, o colegiado esbarra toda hora com leis que impedem sua autonomia plena e
emperram o desenvolvimento de ações propostas tendo em vista o atendimento das necessidades da escola. O
funcionamento do colegiado, na maioria das vezes, está atrelado ao grau de mobilização, de conscientização
e participação da comunidade escolar. Há colegiados democráticos, porém, outros servem apenas para
referendar decisões da Secretaria de Educação e da Direção, legitimando posturas autoritárias que permeiam
a gênese do colegiado.

2. PROVIMENTO DEMOCRÁTICO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO DAS ESCOLAS
Para o cumprimento de tal mecanismo as discussões do grupo apontaram duas propostas:

1- CRIAÇÃO DE UMA DIREÇÃO COLEGIADA ELEITA
Para tal faz-se necessário conjugar esforços no sentido de se alterar textos constitucionais para: extinguir

o cargo de diretor e vice- diretor, criando em seu lugar uma direção colegiada, eleita, composta de número
ímpar e um cuja composição tenha representantes : professores, funcionários, alunos ,pais, inspetores
escolares e comunidade. Os eleitos escolhem entre si um coordenador que permanecerá enquanto o colegiado
estiver aprovado por metade mais um. O coordenador poderá receber uma gratificação, que não será
especificamente no nome do coordenador, mas quem estiver na coordenação. O professor, funcionário ou
inspetor que estiver no colcgiado, terá um substituto para as funções normais.

2- ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS PELAS COMUNIDADES
14

"Nossa memória pode nos levar a 10 - 15 anos antes, num período de democratização e abertura
política da sociedade brasileira, onde a sociedade civil organizada em sindicatos, partidos políticos de
oposição (alguns com orientação marxista), associações de bairros, entre outras formas instituídas de
representação, lutava para ampliar seus direitos socais, políticos e civis, Nesse contexto de escolas,
exercendo sua autonomia, impunham mudanças à estrutura burocrática e clientelista de organização e

12 IN: II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (li CONED) Plano Nacional de Educação: Proposta da Sociedade
Brasileira. P. 25-26 Nov./97-MG/BH.

MATTOS, Lúcia Alves Faria. Do colegiado conselho ao colegiado-ação. IN: FAIE- UEMG .CEPEMG. Educação em Foco.
Julho/97. 1: 19-34. BH/MG
14 idem 2



funcionamento do sistema escolar brasileiro. As eleições diretas para diretores surge e impõe-se ao
poder público, conivente com esta situação, rompendo com o clienteismo de coronéis que mandavam e
desmandavam no interior da escola.

Desde estas primeiras conquistas da categoria até os dias atuais, as eleições diretas tornaram-se um
direito da comunidade escolar, entraram como um critério de organização democrática da escola
pública na Constituição Federal. Mas esse movimento nem sempre foi progressivo. Avanços
significativos e recuos tem marcado a história da Gestão Democrática nas escola públicas brasileiras.
O Paraná, por exemplo, teve uma das primeiras experiências de eleições diretas para diretor. Após a
primeira experiência o governo retrocedeu e voltou a indicar diretores.

Porto Alegre, ao contrário, tem consolidado sua experiência de eleições diretas aprofundando sua
experiência de eleições diretas aprofundando o debate em torno da Gestão Democrática e levando essa
idéia para além da gestão da escola, chegando à gestão conjunto do sistema, ou seja ampliando a
gestão democrática a gestão da rede municipal de ensino em todos os seus níveis.

Em Minas Gerais, a história é parecida com a história do país. Em algumas cidades mineiras
encontramos formas de gestão e eleição de diretores bem democráticas: voto universal, alunos acima
de 14 anos votam, chapa contra chapa, amplo debate em torno das propostas de diretores, os
colegiados funcionam de maneira regular garantindo a participação de todos os segmentos da
comunidade, embora devemos considerar que muito há que se avançar na democratização cotidiana
das relações no espaço escolar.

No caso específico da rede estadual, o processo ainda mantém alguns resquícios de clientelismo e de
restrição democrática presentes no antigo sistema de indicação do diretor, nã há um amplo debate em
torno das propostas dos candidatos, mantém-se, a prerrogativa do candidato vitorioso indicar seus
vice-diretores, o que provoca afinal mais concentração de poder no cargo de diretor. Outro exemplo
disso é o diretor ser presidente nato do Colegiado. Tais considerações não querem, entretanto,
desconhecer o significativo avanço que foi a instituição da gestão democrática mesmo com um
processo de eleição direta muito aquém das experiências mais avançadas que já existem no país.

Mas depois de algum tempo dessa experiência nas escolas estaduais mineiras é preciso
problematizar esse processo antidemocrático de eleições diretas até então avaliar em que medida ele
tem garantido as bases iniciais para que o governo saia vitorioso no seu projeto de cooptação das
novas lideranças. Não teríamos saído do clientelismo onde o diretor era indicado pelo político local e
estaríamos entrando numa era em que depois de eleitos não é político local mas o poder central que
detém sua influência sob o diretor eleito? Conseguindo muitas vezes que o diretor seja um fiel
mandatário de suas propostas. Dando a ele, inclusive, novos poderes sobre os trabalhadores em
educação e sobre a escola. Em que medida esse modelo de fazer a eleição direta para diretor na rede
estadual de ensino até então tem impedido o avanço da gestão democrática, promovendo a "autonomia
administrativa, financeira e pedagógica Mas como o Estado assumindo sua responsabilidade pelo
sistema público estatal?

Mas outros problemas precisam ser enfrentados por nós mesmos no interior das escolas. Urge
combater o corporativismo e o clientelismo que ainda persiste nas nossas relações internas à escola, na
nossa relação com a comunidade, melhorar o entendimento políticos de nossos diretores e
trabalhadores em educação sobre seu verdadeiro papel, para avançar consolidando a democracia
interna em nossas instituições.

A construção de uma escola democrática passa por melhorar suas relações de poder internas e
destas com a comunidade escolar, mas é preciso ampliar. Essa democratização precisa chegar aos
aspectos mais vinculados ao fazer pedagógico: reelaborando currículos incorporando neles as culturas
excluídas ou negadas no currículo oficial; estabelecendo relações mais democráticas entre professores
e alunos nas salas de aula; adotando métodos mais propícios à aprendizagem dos alunos: inovando no
aproveitamento de outros espaços na escola ou fora dela que possam enriquecer, construir e
aprofundar conhecimentos com os alunos, revendo os tempos escolares de forma a atender à realidade
dos alunos que trabalham, entre outros aspectos, bem como estabelecendo tempos para elaboração de
projetos coletivos de trabalho e tempos reais de trabalho coletivo junto ao alunos.

Todas essa inovações poder ser feitas se aproveitarmos esse momento significativo de construção da
Gestão Democrática, girando nosso debate em torno de uma questão fundamental: qual é a função
social da escola?"



Se é verdade que a democratização da escola não pode ser reduzida à eleição da direção, é
importante afirmar o seu papel fundamental para redefinição em favor da democratização das
relações de poder no interior da escola. "a

E certo que "isoladamente, as eleições não têm força transformadora porque não modificam a estrutura
e a organização da instituição e as relações entre os atores educacionais. Quando fazem parte de um processo
mais amplo de gestão, que inclui a consolidação de instâncias, como os Colegiados Escolares, no âmbito da
educação básica, podem favorecer a melhoria das condições de aprendizagem, da organização escolar,
contribuir para o respeito a identidades sociais diferenciadas, formar novas lideranças e democratizar as
instituições."

Instituir a eleição direta dos diretores e vice diretores das unidades escolares, como um dos mecanismos
de gestão democrática é urna necessidade premente da qual não podemos abrir mão nas nossas lutas.
l. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL E ASSOCIAÇÃO DE PAIS NOS NIVEIS DE

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. 16

Quanto à organização dos alunos, é necessário lembrar que o cerceamento da liberdade dos
alunos impediu a frirmação de associações estudantis sem a tutela de escalões dirigentes da unidade
escolar. A possibilidade de reorganização desses setores assusta a iodos, diretores professores e pais,
de certa forma envolvidos pelos mecanismos de subordinação, despreparados para interagir com
alunos mais interessados, questionadores e rein vindicativos.

Incentivar a organização estudantil significa ensinar e aprender a prática da cidadania. Os grêmios
estudantis têm papel fundamental em levar à frente as lutas pela melhoria da qualidade da educação, por
processos educativos mais democráticos, pela organização do trabalho escolar, bem como cm participar das
lutas mais gerais encampadas pelos diversos movimentos sociais. Têm ainda papel fundamental no processo
de socialização da comunidade escolar e na divulgação e produção de cultura.

2. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS ESCOLARES.'8
A Assembléia Escolar é um espaço de participação e formação dos sujeitos envolvidos no

processo educativo escolar. E o espaço do exercício da cidadania, onde trabalhadores em
educação, pais e alunos discutem e decidem coletivamente sobre os rumos da unidade escolar.
Constitui uma atividade pedagógica, democrática e, portanto, exige uma dinâmica q ue possibilite
o entrecruzamento das vozes dos usuários da escola e dos trabalhadores em educação nas
construções e decisões necessárias, ao contrário, de fazer dos usuários meros espectadores ou
referendadores de decisões tomadas arbitrariamente pelos órgãos administradores, pela direção
da escola ou por um grupo "privilegiado de educadores".

3. AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO'9
Como um dos eixos de discussão de gestão democrática da escola não podemos abrir mão do

debate sobre Avaliação do processo educativo escolar nem tampouco da avaliação das condições
de trabalho, dos recursos humanos e materiais, da organização escolar, do autonomia
pedagógica e da gestão do sistema educacional.

Avaliação como uma nova concepção de conhecimento e com novas instâncias, sendo processo
avaliatório coordenada pelos sujeitos envolvidos no processo educativo escolar. É bom lembrar as palavras
de Sônia Kramer:

Quando se discute a questão da avaliação na escola, um problema, em geral, logo se
manifesta: freqüentemente só as crianças é avaliada. Penso que é um grande equívoco ou,
desenvolvida, a criança não pode ser o único alvo de avaliação. Todos aqueles que estão
envolvidos no processo educativo têm de estar também envolvidos no processo avaliativo, não só
como avaliadores, mas também como avaliados. Seja a secretaria, a direção descola, os
professores e mesmo as famílias, que - via de regra - apenas são chamadas para ouvir
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reclamações sobre seus filhos... Também as famílias precisam ser chamadas para expressar o que
estão pensando sobre o trabalho da escola, para questioná-lo e compreendê-lo... 20

"A avaliação tem que ser um momento em eu vemos até onde chegamos e como poderemos
prosseguir a caminhada, e não um momento de interrupção, onde cabeças são cortadas e a
exclusão é radicalizada.

Precisamos reconstruir a utopia e, como educadores, questionar profundamente o trabalho
que fizemos até hoje, principalmente as relações e as instituições que ajudamos a manter dentro da
escola.
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"( ... ) o mundo não é humano por ter sido feito pelos homens e ele não se torna humano porque a voz humana
aí ressoa, mas somente quando se torna objeto de diálogo. Por mais intensamente que as coisas no mundo
nos afetam, por mais intensamente que elas possam nos emocionar e nos estimular, elas só se tornam
humanas para nós quando podemos debatê-las com nossos semelhantes( .... )..

Hannah Arendt

INTRODUÇÃO

A oferta de educação de qualidade para todos é uma exigência política, econômica e social para
todas as sociedades democráticas. A universalização da oferta da educação escolar tornou-se o centro das
preocupações principalmente a partir da metade do século. Destaca-se nesse período a promulgação das
Declarações Universal e Americana dos Direitos Humanos/1948 e da Declaração Mundial de Educação Para
Todos- Jomtien, 1990, de onde sobressaem um conjunto de propostas fundamentadas no direito universal à
educação.

A opção sócio-econômica brasileira definiu, no entanto, e cumpre objetivos que se opõem à
prioridade que o governo da União diz atribuir à educação. Enquanto as nações ocidentais combinam
economia com propósitos sociais, no Brasil, desde a colonização, a educação sempre foi vista como luxo ou
como mecanismo de facilitação do desenvolvimento econômico e não como finalidade do processo
civilizatório. Assim, o governo aplica, em educação, o que sobra do apoio à área econômica e mesmo seu
discurso modernizador contradiz sua prática, ao concentrar todo o esforço nos meios técnicos e financeiros,
relegando a um plano secundário o processo de educação dos brasileiros. Os reflexos concretos dessa política
de exclusão na área educacional assim se manifestam:
• contradição entre o discurso e a prática em relação à política educacional;
• taxa de escolarização insatisfatória, verificada principalmente entre as camadas mais pobres da

população;
• desajuste na relação entre educação e trabalho;
• conteúdos de ensino e aprendizagem descontextualizados para o alunado a que se destinam;
• pouca valorização dos profissionais da educação;
• perda, pela escola pública, do papel de destaque que a sociedade, antes, lhe conferia:
• deficiente organização e administração dos sistemas de ensino.

A realidade mineira não difere muito da nacional, embora uma forte campanha publicitária nos
últimos dois governos passados tenha anunciado uma "revolução" sem precedentes na área. Das estatísticas



oficiais de então, faz parte a implementação de projetos especiais que traduzem claramente o pensamento
neoliberal com o direcionamento das ações educativas para o mercado, numa perspectiva atrelada ao espírito
da globalização econômica. A própria lógica da eficiência, marcada pelo cumprimento de metas
quantitativas, se sobrepôs à preocupação essencial com a eficácia do processo pedagógico. Uma leitura
atenta do cotidiano da Secretaria de Estado da Educação, à época, apontava, pelo menos, uma grande
contradição: pregava-se a autonomia da escola, mas concentravam-se na Secretaria as decisões sobre que
projetos essa deveria implementar. Esse cenário refletia claramente o receituário proposto pelas agências
internacionais de financiamento, que tem como ponto fundamental, entre outros, o incentivo para que a
iniciativa privada ocupe os vazios deixados pela redução dos gastos públicos com educação e a prevalência
dos critérios de produtividade e eficiência para a liberação de empréstimos ao Estado.

Criou-se, assim, o que se pode considerar a mais grave das distorções: o deslocamento do foco
central da ação da escola, de seu eixo natural, o ensino regular, para o espaço periférico, representado pelos
projetos especiais. Em conseqüência disso, a escola pública mineira passou a viver em função desses
projetos, desconsiderando, de certa forma, sua missão principal, traçada em seu projeto político-pedagógico.

No entender dos integrantes do Grupo V, a educação requerida pelos mineiros, que historicamente
têm a liberdade e a justiça corno valores maiores, defendidos desde os embates da "Inconfidência Mineira",
há de ser pautada nos princípios éticos de humanização das relações pedagógicas, da elevação da auto-
estima, da curiosidade, da cooperação, da solidariedade e do compromisso, da autonomia, do bom caráter, da
alegria de aprender, da ludicidade e da mineiridade.

Observados esses princípios, a escola há de ser o espaço de vivência da felicidade, do auto-respeito e
do respeito ao outro, da formação de cidadãos capazes de autoconduzir-se e de lutar em defesa do valor
maior que é a democracia.

Lamentavelmente persistem, na condução das políticas educacionais cm Minas, práticas que
reforçam a prevalência do administrativo sobre o pedagógico, numa inversão altamente nociva para os
avanços que a educação necessariamente precisa realizar. Se se busca a qualidade na oferta de serviços
educacionais para todos, é preciso que se assegurem condições minimamente adequadas para que isto
aconteça. A vista disso, propõe-se a explicitação objetiva do recurso orçamentário indispensável a todas as
ações do âmbito pedagógico. Ao mesmo tempo, é preciso que se garanta a liberdade de aplicação desses
recursos dentro das necessidades da instituição escolar e não sob a ótica bancária, que subordina as verbas
destinadas a suprir as necessidades do processo pedagógico a rubricas pré-estabelecidas.

Concluindo, a crise, que a nação enfrenta e Minas também, como parte da nação, só será superada
com a recuperação dos valores e princípios, tão duramente ignorados no cotidiano das relações, tanto no
governo, quanto na sociedade.

Esse breve retrato leva o Grupo V, dentro do subtema que lhe cabe desenvolver, às proposições que
se seguem:

PROPOSTA PEDAGÓGICA

O projeto político-pedagógico é processo de produção coletiva do diagnóstico da realidade da escola
e de definição da linha de ação que permita alterar essa realidade para melhor.

Há de ser fundado no pluralismo de idéias, sustentado numa articulação harmônica de atividades
educativas com práticas culturais e sociais que se destinam a formar cidadãos plenos, autônomos e felizes.
Para tanto, a escola há de ser aberta à comunidade, democrática em sua estrutura e em seus relacionamentos
internos e externos e autônoma para mudanças planejadas e compartilhadas.

Enquanto construção coletiva, o projeto político-pedagógico deve retratar as aspirações e
demandas da própria coletividade a que serve. Essa construção, portanto, constitui uma relevante decisão
política da comunidade escolar que a assume, justamente por representar um compromisso de fortalecimento
da cidadania em favor de todas as gerações que virão.

Enquanto processo, o projeto político-pedagógico há de ser um constante movimento de ação-
reflexão-ação, abrangendo as finalidades dada escola, sua estrutura, suas relações de trabalho, a relação
professor/aluno, o tempo escolar, o processo de decisão, conteúdos curriculares, procedimentos didáticos,
linha metodológica de ação pedagógica, organização dosalunos, avaliação e recuperação, atividades
culturais e de lazer, convívio social e afetivo, dentre outros. E neste ponto que a ação proativa do Colegiado,
do Grêmio Estudantil, da Associação de Pais e demais grupos organizados da comunidade escolar, precisam
fazer-se sentir de forma objetiva e concreta, enquanto, também, espaços de formação de lideranças.

O projeto político-pedagógico tem ainda que refletir a preocupação com o debate sobre a educação
no seu sentido amplo, debate esse que se volta agora para a reordenação dos sistemas educativos diante das



novas demandas impostas pelas transformações no mundo do trabalho, em um contexto de consolidação da
sociedade democrática, de busca da equidade social e do desenvolvimento sustentável.

E preciso que fique claro que escola queremos e que educação desejamos oferecer. Só assim, o
projeto político-pedagógico contribuirá para o fortalecimento da instituição escolar e para a construção de
sua identidade e de sua autonomia.

No entanto, para que se efetive todo esse conjunto de proposições, é fundamental a existência de
mecanismos de monitoramento e avaliação que envolvam todos os segmentos da comunidade escolar, da
sociedade civil e do Poder Público.

Nesse particular cabe uma reflexão sobre educação continuada, no seu sentido amplo, como direito
e necessidade de toda a comunidade educativa e não apenas do corpo docente da instituição. Para torná-la
factível é fundamental que a escola ausculte as necessidades e demandas de todos os segmentos envolvidos
no processo pedagógico, para programar e garantir objetivamente ações que atendam aos interesses de cada
grupo, sejam eles internos ou externos à sua organização, independentemente de propostas que possam ser
apresentados pelo órgão Central do Sistema.

O projeto político-pedagógico da Escola deve permitir a introdução de mudanças desejadas que
rompam com o modelo de educação excludente, considerando todas as minorias, desde as sociais e
cognitivas, até as de caráter psicológico, econômico, afetivo. Desse modo, confirma-se o compromisso com
uma educação que ofereça todas as condições necessárias ao desenvolvimento do cidadão consciente, crítico,
participativo, criativo, inovador, autônomo, dinâmico, lúdico e feliz.

Nesse contexto, o projeto político-pedagógico tem que contemplar, prioritariamente, a estratégia de
formação continuada e em serviço, dos profissionais que atuam na escola, como condição essencial para a
melhoria do desempenho pedagógico da instituição.

TEMPOS ESCOLARES

A nova LDB 9394196 introduz várias inovações no que se refere à educação básica, desde a inclusão
da Educação Infantil como sua primeira etapa, até as novas propostas de organização, de flexibilidade e de
liberdade das ações escolares.

Cabe às escolas, portanto, usar da ampla liberdade de escolha da forma de organização pedagógica
de seus cursos. Toma-se necessário, porém, que se redimensione a questão do tempo e do espaço escolar do
aluno. Urge encontrar novas alternativas de estruturação da unidade escolar e de organização mais
satisfatória do processo de ensino, que tenham como alvo as finalidades da educação enquanto ação
formativa do:

• Aprender a aprender
• Aprender a fazer
• Aprender a conviver
• Aprendera ser

A opção por série, ciclo, fase, etapa, ou outra forma qualquer, tem que estar atrelada a uma questão
básica que é o comprometimento com o processo de aprendizagem do aluno e com o processo de
avaliação do ensino, numa perspectiva inovadora, de forma contínua, dinâmica, progressiva e global.

A nova LDB, mais flexível, deixa espaço para novas experiências e alternativas, além de conceder
maior autonomia às escolas e aos sistemas de ensino, quanto à escolha de sua organização e funcionamento.
Autonomia para as escolas, flexibilidade para as tarefas educacionais e participação da comunidade
constituem, também, aspectos positivos da lei.

O tempo pedagógico tem valor superior ao tempo cronológico, constituindo-se portanto, cm uma
nova lógica na concepção de educação.

Com o advento da nova lei, espaços foram abertos eliminando-se as amarras cerceadoras e
limitadoras que impedem a construção de uma proposta própria, calcada na realidade.

O regime de progressão continuada prevista na lei, surge como urna nova possibilidade de
funcionamento das ações pedagógicas, busca romper com as estruturas arcaicas ainda vigentes nas nossas
escolas e visa promover a continuidade do processo de aprendizagem. Esse regime permite ao aluno avanços
sucessivos sem interrupções, com real aprendizagem, comprovada mediante avaliação de desempenho
durante o percurso escolar.

Uma proposta de organização que privilegia o regime de progressão continuada terá de pautar seus
princípios metodológicos nos seguintes pressupostos:

1. Cotidiano como ponto de partida



2. Contcxtualização histórica e social
3. Aluno cm ação
4. Natureza como laboratório
5. Interdisciplinaridade
6. Visão global da ciência
7. Cidadania como ponto de chegada

Além disso, terá de educar para a competição na sociedade, onde o passaporte para a cidadania é o
conhecimento contínuo e isso só será possível ao se inserir nos códigos da modernidade:

Alta competência cm LEITURA E ESCRITA
Alta competência em CALCULO MATEMÁTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Alta competência em expressão escrita:

precisão para DESCREVER
precisão para ANALISAR E COMPARAR
precisão para EXPRESSAR O PROPRIO PENSAMENTO

Capacidade para DESCREVER, ANALISAR E CRITICAR o ambiente social
Capacidade para RECEBER CRITICAMENTE os meios de comunicação de massa

Capacidade para CRIAR, DECIDIR E TRABALHAR EM GRUPO
Capacidade para LOCALIZAR, ACESSAR E USAR INFORMAÇÃO acumulada.

É preciso lembrar que dentre outros aspectos essenciais ao rccxame da organização dos tempos
escolares, o tempo dedicado à capacitação do professor, referendado no Plano de Carreira do Magistério,
constitui também condição básica para o encaminhamento da questão.

EDUCAÇÃO BÁSICA

A Educação Básica tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo ministrada com base nos seguintes
princípios:

I.	direito ao acesso e à permanência do educando na escola;
li.	liberdade de aprendizagem do aluno;
III. pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas:
IV. valorização do profissional da educação escolar;
V. gestão democrática do ensino público;
VI. garantia do padrão de qualidade;
VII. valorização da experiência extra-escolar:
VIII. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
A Educação Básica de qualidade é o pilar de sustentação de toda a estrutura educacional. Cabe aqui,

explicitar o conceito de qualidade, que variará de escola para escola, de acordo com o nível de aspiração,
necessidades e respostas buscadas pela sociedade a que cada uma serve, no entanto, um conceito básico pode
ser firmado: o de que, a educação de qualidade para todos, responderá à garantia do domínio das habilidades
e competências explicitadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais.

O que acontece no Brasil, é que as preocupações governamentais voltam-se mais para a
administração dos meios e menos para o processo pedagógico. Mais para a superestimação dos meios e
menos para os fins da educação. Para ensinar não basta conhecer conteúdo - é preciso saber o que seja
educação, como se configura quanto ao ser humano a educar e quanto ao projeto de sociedade que se deseja
construir.

A educação básica, portanto, tem por finalidade principal, dotar a pessoa da capacidade de pensar
crítica e criativamente e de manter-se em estado ininterrupto de atualização e auto-aprimoramento. Para se
construir um projeto moderno de desenvolvimento exigir-se-á a didática do aprender a aprender, cujo
cerne é a da atitude de pesquisa.

A escola, para tomar-se instância estratégica em termos de equalização de oportunidades e de
efetivação das mudanças estruturais, tem de ser qualitativa e universal, para assegurar a todos a mesma
oportunidade de auto-desenvolvimento.

1- EDUCA CÃO INFANTIL



A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento da criança cm todos os aspectos, de forma integral e integrada. Despe-se do caráter
meramente assistencialista, integrando as funções de cuidar e educar.

Os programas a serem desenvolvidos cm Centros de Educação Infantil, ao respeitar o caráter lúdico,
prazeroso das atividades, e o amplo atendimento às necessidades de ações planejadas, ora espontâneas, ora
dirigidas, ainda assim, devem expressar uma intencionalidade e, portanto, uma responsabilidade
correspondente, que deve ser avaliada, supervisionada e apoiada pela Secretaria e Conselhos de Educação,
especialmente os municipais, para verificar sua legitimidade e qualidade.

Propõe-se, assim, que se busque a ampliação de oportunidade de acesso da educação infantil, por
meio da cooperação entre os poderes públicos e da participação das organizações da sociedade civil.

Recomendações prioritárias contidas no documento da SEE/MG "Subsídios para Diretrizes Básicas
de Educação Infantil no âmbito do Estado de Minas Gerais":
• ampliação das oportunidades de acesso à educação para crianças de O a 6 anos:
• fortalecimento da educação infantil enquanto primeiro nível da educação básica, integrando a Política

Educacional do Estado de Minas Gerais;
• inclusão da educação infantil na estrutura organizacional da SEEÍMG, com o mesmo tratamento político e

gcrcncial dos demais níveis de ensino;
• regulamentação da educação infantil no âmbito do Sistema Estadual de Ensino;
• constituição, em caráter permanente, de Comissão Estadual de Educação Infantil, integrada por

representantes de diversos órgãos e setores;
• inclusão das crianças de 6 anos nas matrículas do Ensino Fundamental com duração de 9 anos;
• alargamento da faixa etária do cadastro escolar passando a incluir, além das crianças que completam 7

anos durante o ano civil, aquelas que completam 6 anos até 30 de junho:
• realização, em caráter de urgência, de estudo demográfico de âmbito estadual, com vistas a avaliar, com

dados de realidade, as possibilidades de atendimento à criança de 6 anos;
• ampliação da oferta, na rede pública estadual, do atendimento à Educação Infantil (pré-escola),

garantindo, de imediato, a manutenção das vagas existentes no ano de 1999;
• aproveitamento de espaços ociosos nas escolas estaduais de ensino fundamental para oferta de classes de

Educação Infantil (pré-escola):
• estabelecimento e/ou ampliação de parceria do Estado com os Municípios, por meio de cessão dos

professores P1 excedentes;
• redefinição do FUNDEF enquanto Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica:
• revalorização dos cursos normais;
• execução, em caráter emcrgencial e transitório, de Programa Estadual de Habilitação em nível de ensino

médio do "professor leigo" em exercício na Educação Infantil;
• implantação de Programa de Jovens e Adultos que garantam a escolaridade obrigatória em nível de ensino

fundamental aos profissionais em exercício na Educação Infantil;
• inclusão dos profissionais da Educação Infantil nas propostas e programas de capacitação da SEEIMG;
• definição de parcerias com instituições de ensino superior, visando formulação de políticas de formação

de recursos humanos na Educação Infantil;
• realização, em parceria com a universidade, de diagnóstico Estadual da Oferta, e da Demanda em

Educação Infantil, visando subsidiar a formulação de políticas de educação da criança de O a 6 anos.
Recomenda-se ainda:

• o recxarne da situação e da vinculação das Creches mantidas pelo Poder Público, tendo em vista o melhor
dimensionamento da atenção à criança de O a 3 anos;

• criação de Centros de Formação para educadores de Educação Infantil;
• trato pedagógico em caráter adequado a este nível de clientela, principalmente à criança de 6 anos.

2- ENSINO FUNDAMENTAL

O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, com duração mínima de oito anos,
tem por finalidade a formação básica do cidadão. Aquisição de conhecimentos, compreensão de idéias e
valores, formação de hábitos de convivência num mundo cambiante e plural, são entendidas como condições



para que essa forma de exercício da cidadania contribua para tornar a sociedade mais justa, solidária e
integrada, em função das características que a mesma vem adquirindo pela disseminação de tecnologias
sofisticadas de comunicação e informação. Diante disso, a capacidade de selecionar o que é relevante para a
necessidade de cada um será, por certo, muito importante. Os instrumentos de aprendizagem são bastante
objetivos: ler, escrever, contar, expressar-se, resolver problemas, os chamados códigos da modernidade, que,
como o próprio nome indica, são instrumentos para viver e conviver em sociedades de informação, nas quais
o conhecimento passa a ser fator decisivo para melhoria de vida, para o desenvolvimento produtivo com
equidade e para o exercício da cidadania.

Para cumprimento da obrigatoriedade de oferta de ensino fundamental, o Estado e os municípios em
regime de colaboração e com assistência da União, deverão criar condições de:
• acesso e permanência na escola, com garantia de prosseguimento de estudos, dados pela adequação de

fluxo escolar, currículo, metodologias, sistema de avaliação, tempos escolares, formação profissional,
etc., criando, também, projetos especiais com a finalidade do alcance dos objetivos propostos;

• manutenção das crianças na escola, progressivamente, e em tempo integral, principalmente para aquelas
que vivem cm situação de risco:

• compensação financeira da renda familiar sacrificada cm relação às crianças e adolescentes que se
encontram fora da escola para auferir ganhos financeiros:

• garantia do respeito ao limite máximo do número de alunos, por turma, conforme previsto em Lei;
• reestudo da Municipalização de escolas, tendo em vista a qualidade da oferta dos serviços educacionais.
• reformulação estrutural dos Cursos de Formação de Professores e de Educadores (Pedagogia).

3- ENSINO MÉDIO

Constitui etapa final de educação básica, necessária ao desenvolvimento pessoal, sócio-político e
científico-tecnológico do educando. Pretende-se um Ensino Médio significativamente diferente do atual, com
mudanças de concepções, valores e práticas. Os resultados esperados são um conjunto de competências,
habilidades e conhecimentos que têm por finalidade:
• a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando

o prosseguimento de estudos:
• a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia;
• a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria

com a prática, no ensino de cada disciplina.
Então, à vista dos resultados esperados, propõe-se:

• o reexame da política, anteriormente adotada, de exclusão dos Cursos destinados à Formação para o
Magistério;

• a oferta de vagas, cm número suficiente, para o atendimento à demanda dos egressos do Ensino
Fundamental;

• o rccxame das Nucleações de Escolas feitas até dezembro/98 na capital e no interior;
• cumprimento da universalização e da obrigatoriedade da educação básica, enfatizando o ensino médio,

por parte do Estado conforme previsto em lei:
• a oferta de condições de qualificação dos docentes para esse nível de ensino.

Espera-se, que as escolas possam corresponder às expectativas da comunidade a que servem e
atender às necessidades e aspirações dos seus alunos. Portanto, identidade, diversidade e autonomia devem
ser alguns dos traços da nova escola de Ensino Médio, afinada com a contcmporancidadc.

Embora, timidamente, tal processo de reforma tenha se iniciado, é necessária maior divulgação sobre
o mesmo, para o público-alvo e para a sociedade.

Destaque-se a necessidade de educação geral como formação básica, antecedendo o processo
formativo de educação profissional.

MODALIDADES DO ENSINO



I- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Modalidade de educação escolar destinada a jovens e adultos, como direito de todos os cidadãos,
independentemente de sua idade, compreende o ensino fundamental, o ensino médio e outras formas de
ensino que ofereçam oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, seus
interesses, condições de vida e trabalho, garantindo-se as condições de acesso, permanência e sucesso na
escola.

Propostas contidas no relatório da "Comissão de Educação de Jovens e Adultos" da Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, acatadas por este grupo:
• estabelecimento de uma política que contemple a educação de jovens e adultos nos aspectos humanos e

sociais;
• criação de Programas de Alimentação e de Livro Didático para o jovem e adulto:
• instituição, na Secretaria de Estado da Educação, de um setor específico para assuntos desta Modalidade

de Ensino;
• estabelecimento de convênios com instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, para realização

de estágios curriculares, trabalhos comunitários e atividades de suporte aos jovens e adultos;
• capacitação, pelo Poder Público, dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos, aberta à participação

de instituições não governamentais;
• inserção da comunidade escolar em projetos e programas comunitários;
• cumprimento da LDB no seu art. 5°, § 10, inciso 1: "Recensear a população em idade escolar, para o

Ensino Fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiverem acesso": e Inciso II- "Fazer-lhes a
chamada pública".

• garantia de atendimento aos padrões básicos de infra-estrutura para funcionamento de estabelecimentos
que oferecem a Educação de Jovens e Adultos, devendo ser incentivadas, para este fim, parcerias com
Prefeituras Municipais e outras entidades;

• definição de critérios para a explicitação do custo-aluno da Educação de Jovens e Adultos, nas diversas
estratégias de atendimento;

• monitoramento das avaliações das telessalas em todo o Estado, para garantia da qualidade do ensino
ofertado;

• expansão de Centros de Ensino Supletivo (CESU) onde houver demanda;
• extensão do atendimento, nos Centros de Ensino Supletivo (CESU), aos 4 primeiros anos do Ensino

Fundamental;
• credenciamento dos Centros de Ensino Supletivo, para, prioritariamente, emitir certificado de Exames:

Supletivos, Especiais, de Qualificação Profissional e de telessalas;
implantaçãodo Ensino Médio em todos os Centros de ensino Supletivo, onde houver demanda.

2- EDUCAÇÃO ESPECIAL

Em consonância com os princípios da escola inclusiva que se adequa para receber todos os alunos,
quaisquer sejam as necessidades ou diferenças que apresentem entre si, o grupo V. acatando as proposições
da "Comissão do Grupo de Trabalho da Política de Educação Especial da SEE/MG", recomenda:
• que os educandos da Educação Especial estudem preferencialmente na escola regular e que tenham

igualdade de oportunidades, no que se refere ao atendimento de suas necessidades especiais;
• a adequação do ambiente escolar, com eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais;
• a maior disponibilização de currículos, materiais, equipamentos específicos e professores capazes de

compreender, ensinar e favorecer a aprendizagem desses educandos;
• o desenvolvimento, cm parceria com os Órgãos de Saúde e outros, de projetos educativos de prevenção,

diagnóstico, habilitação e reabilitação das deficiência;
• desenvolvimento de Programas de Formação Profissional básica, técnica e tecnológica, em articulação

com o mercado de trabalho, mediante convênios e parcerias com entidades públicas e privadas;
• aperfeiçoamento e ampliação do censo, de maneira que os dados reflitam a realidade da Educação

Especial em escolas conveniadas ou não, das redes de ensino pública e privada de Minas Gerais;
• solicitação, ao Conselho de Estadual da Educação, de revisão e reformulação das normas referentes à

Educação Especial;



• promoção das adaptações físicas, curriculares, metodológicas e capacitação de pessoal, visando o acesso,
permanência e percurso escolar bem sucedido;

• orientação às escolas sobre a importância da construção coletiva do projeto político-pedagógico ou PDE,
no sentido de utilizar procedimentos e recursos didáticos para atender os alunos em suas diferenças;

• implantação, na Secretaria de Estado da Educação, de uma Coordenadoria de Educação Especial, com
função de supervisionar, acompanhar, avaliar, apoiar e implementar políticas, ações e programas de
Educação Especial;

• implantação do sistema de monitoramento e avaliação das ações, programas e projetos da Educação
Especial no Estado de Minas Gerais, com ênfase em projetos - piloto que tenham efeito multiplicador

• estimulação das instituições de Educação Superior, quanto ao acesso e permanência dos educandos
portadores de necessidades especiais em seus cursos, independentemente da idade (no caso de
superdotados) e de acordo com as possibilidades e necessidades (no caso dos deficientes).

3- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Modalidade de ensino considerada como complementar à educação geral e direito do cidadão de
preparar-se para o trabalho produtivo, alicerçada em sólida Educação Básica, integrada às diferentes formas
de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao permanente de desenvolvimento para a
vida produtiva.

"As novas diretrizes curriculares nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, portanto,
estarão centradas no conceito de competência. Ao técnico que ingressar no mercado de trabalho, formado
com base nessas novas diretrizes, será exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma educação
profissional mais ampla, abrangente e polivalente, no que se refere à produção de bens, à produção de
conhecimentos ou à prestação de serviços".

A Educação Profissional de nível técnico tem como orientação básica o seguinte:
• urna educação profissional que conduza ao permanente desenvolvimento para a vida produtiva e que

integre as diferentes formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia, devendo avaliar, reconhecer e
certificar o conhecimento adquirido, seja em escoas de Educação Básica ou Superior, seja em programas
de Educação Profissional, inclusive no próprio trabalho;

• a possibilidade de aproveitamento de estudos do Ensino Médio, articulada com a educação profissional e
a Educação Superior;

• oferta de cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade;

• o reconhecimento de que a Educação Profissional deve ser concebida no contexto dos direitos do cidadão
à educação e à profissionalização:

• a previsão, cm norma regulamentadora, de mecanismo permanente de identificação e de revisão dos
perfis profissionais, com vistas à criação ou atualização de cursos, programas e exames de Educação
Profissional. Tal mecanismo requer a participação dos setores econômicos e das instituições de Educação
Profissional nos estudos de identificação e revisão dos perfis profissionais e de criação e atualização das
habilitações profissionais;

• articulação da educação profissional com o mundo do trabalho, em parceria com instituições específicas
que possibilitem a eficácia da sua operacionalização.

4- EDUCAÇÃO INDÍGENA

• Implementar a Educação Indígena garantindo uma educação de qualidade, compatível com suas
características e valores culturais, no sentindo de preservação da cultura nativa das diferentes etnias
mineiras Krenac, Maxakali, Pataxó e Xacriabá, possibilitando às comunidades indígenas autonomia e
gestão do seu processo educacional.

• Manter e ampliar democraticamente uma proposta experimental, diferenciada, bilingüe e intercultural
para a formação específica do professor de cada nação indígena mineira.

• Habilitar o professor em formação específica, por meio da oferta do Curso de Formação de Professores
Indígenas.

• Viabilizar o ingresso do professor indígena na carreira do magistério e a sua integração no Plano de
Cargos e Salários da Rede Estadual.



• Entender que a formação e a prática pedagógica dessa proposta estão cm permanente avaliação e
reconstrução e contêm três eixos de atuação: ensino presencial, ensino não presencial e estágio
supervisionado.

• Núcleo de Educação Indígena, para acompanhar a implantação da Educação Indígena, com participação
de ONGs e lideranças indígenas.

• Organizar a escola indígena, levando em conta suas fonnas de estrutura social, suas tradições, formas de
produção de conhecimento e processos próprios de aprendizagem, tais como:

a) as línguas dos respectivos e a língua portuguesa;
b) suas práticas sócio-culturais e religiosas;
c) as formas de edificação das escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas;
d) atividades econômicas, especialmente aquelas que visem assegurar a sua subsistência, bem como

atividades rituais e cerimoniais;
e) seus métodos de ensino e aprendizagem

sua organização familiar e social.
• Organização das atividades escolares em períodos próprios, que podem não corresponder ao ano civil e

serem estruturadas em épocas diversas, respeitando o curso das atividades econômicas, rituais e demais
manifestações sociais e culturais.

5- EDUCAÇÃO RURAL

A oferta de educação básica para a população rural deverá promover adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente no que diz respeito:
• a conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona

rural;
• a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às

condições climáticas e econômicas:
• a adequação à natureza do trabalho no meio rural;
• a formação do profissional e articulação com iniciativa comunitário que atendam a esse segmento de

educação, formar o agricultor.

6- EDUCAÇÃO A DiSTÂNCiA

• A Educação a Distância. supervisionada pela Secretaria de Educação a Distância, baseia-se no
desenvolvimento e na veiculação de programas de ensino a distância para todos os níveis e modalidades
de ensino e de educação continuada. As instituições de Educação a Distância possuem abertura de
organização e regimes especiais, mas devem ser credenciadas pela União,

• Cabe ao Poder Público e ao Privado tornar possível a implantação dessa modalidade de ensino,
estendendo-a a um maior número de pessoas, com garantias de qualidade de ensino.

CONCLUSÃO

Tendo em vista que o compromisso principal da escola é com a sociedade, podemos dizer que o
grande objetivo nacional de construir, no final deste milênio, uma sociedade mais justa e um estado
democrático de direito forte e consolidado passa pelo imperativo de uma educação básica de qualidade. Não
há como negar: a justiça social e a democracia se fortalecem na sala de aula do ensino fundamental.	A
maioria dos países oferece mecanismos de transição para os alunos de educação básica.No Brasil, nos
deparamos, ainda, com um agravante que é o do atendimento precário com segregação de minorias.

Apesar de ainda existirem 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos fora da escola, o
grande problema não é mais a falta de escola. E a qualidade do ensino.

Focalizar a função da escola no ensino significa fazer da gestão pedagógica o eixo central da
organização do processo educativo, no sentido de colocar a escola na liderança da atividade educacional. E
preciso entender que a função principal da escola é ensinar e que, portanto, o resultado que dela deve
ser esperado, avaliado e cobrado é a aprendizagem do aluno.



A sociedade local precisa entender que muito pode ser feito para melhorar as suas escolas se houver
uma participação responsável de todos os cidadãos. É necessário que os resultados do trabalho das escolas
sejam constantemente avaliados segundo critérios definidos e comparáveis, para que todos - direção,
professores, estudantes, famílias, comunidade, governo- saibam o que está sendo conseguido ou não, e a que
preço.

Escola feita de participação gera o fazer com compromisso, com amor e arte. Toma-se espaço para o
exercício da liberdade com responsabilidade. Exclui o individualismo, o clientelismo, a subserviência, a
alienação pessoal e social e se constitui no fórum privilegiado para a formação de cidadãos criativos e
felizes.

O Projeto Político-Pedagógico, enquanto projeto de mudança compartilhada, pressupõe uma ruptura
com a rotina e um compromisso com a modernidade. Constitui. portanto, uma diretriz, um valioso
instrumento de ação educacional, que tem por objetivo explicitar a organização do trabalho pedagógico da
escola como um todo. E também uma proposta de concretização de uma filosofia educacional defendida pela
coletividade dos educadores, de modo a contribuir para o fortalecimento da escola e para a construção de sua
identidade e de sua autonomia. Uma escola que queira chegar, corri sucesso, ao século XXI, necessitará de
um olhar transformador, uma visão de futuro, um sonho coletivo e uma ação planejadora.

A aprendizagem precisa tomar-se o que, em política de desenvolvimento, se chama de projeto
estratégico da escola. Um projeto estratégico aplica todos os esforços e recursos numa direção só, faz tudo
de maneira integrada, avalia os procedimentos e resultados o tempo inteiro, olha a longo prazo para o futuro
do indivíduo, cobra metas e meios, confere sentido a tudo a partir dele. Assim deveria ser o ensino na escola.
E preciso discutir esse projeto todos os dias, criando um ambiente de absoluta envolvência e
confiabilidade, motivando os alunos para essa conquista. Segundo o Conselho Nacional de Educação
(Diretrizes Curriculares Nacionais), "as propostas pedagógicas, ao reconhecer os alunos como seres íntegros
que aprendem a ser e conviver consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada

e gradual, devem buscar a partir de atividades intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, ora
espontâneas e livres, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã,
contribuindo assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores".

E necessário que a execução dessa política possa seguir ritmos próprios e construir canais distintos
para a sua implementação, ir além de uma retórica modernizante. Mudanças nos paradigmas que orientam as
políticas públicas nacionais dão lugar à criação e à inovação pedagógica, onde a escola pode ser local de
desenvolvimento individual e social, de combate à discriminação e fomento à diversidade. É nesse sentido
que podemos dizer, se nosso sonho se transformar em realidade, estaremos revolucionando as praticas
políticas educativas da escola pública cm geral.

Reexaminar o sistema de organização que vem sendo mantido na escola, na creche e em outros
espaços educativos formais; reconceber e reorganizar esses espaços de modo a tomá-los capazes de
reconhecer e de lidar com as diferenças que os alunos apresentam; fazer deles espaços de ricas e proveitosas
experiências de vida, é condição necessária para que as instituições educacionais desempenhem devidamente
sua função social.
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SEMINÁRIO LEGISLATIVO
GRUPO 6

CURRÍCULOS, INTERDISCIPLINARIDADE E
TEMAS TRANSVERSAIS

1. Introdução

Este texto é fruto de dias e horas de discussão sobre "currículo", num trabalho coletivo de uma
Comissão Técnica Institucional. Não obstante o tempo despendido, não se tem a pretensão de se
esgotar o assunto aqui; seria uma atitude imodesta e simplista. Não se tem, ainda, a pretensão de
fazer dele um texto científico: ele é produto de discussão de diferentes atores da sociedade que se
preocupam com a questão da educação.

O texto carrega um elemento novo, já que, em geral, as discussões pedagógicas limitam-se apenas
ao interior dos muros escolares. Aqui neste Seminário, entretanto, são convidados a discutir, não
apenas os representantes das escolas, mas de outros segmentos da sociedade civil que possam
contribuir para ações sociais não governamentais.

Pretendemos, nesta Comissão, discutir e ampliar o conceito de currículo, visando oferecer
proposições para ações legislativas e executivas relacionadas ao tema. Pretendemos, também,
apresentar propostas para a "questão currículo": propostas concretas, indicando quais as diretrizes
que a sociedade civil quer para a educação; aprofundar no estudo das concepções curriculares a fim
de que possam ser traduzidas na forma de proposições. Aprofundar e propor. E um desafio.

Pensar em currículo nos leva a pensar na escola e nos seus papéis. Qual é a nossa concepção de
escola? Que escola estamos fazendo? De que currículo estamos falando?

Novamente o desafio. Por que currículo no singular se as realidades a quem ele serve são tão
diferentes, tão plurais? Através desta perspectiva conduzimos a nossa análise, não para a construção
de currículo, mas para se pensar em diretrizes, eixos norteadores ou parâmetros que possam servir
de referência para a discussão e construção curricular. Foi constatando realidades tão plurais que
descartamos a elaboração de uma proposta modelo, mas de estar lançando (na expectativa de
garanti-los) princípios que vão para além do plano curricular. E para atender realidades
diferenciadas e plurais, optamos por um currículo aberto, em construção, tecido no cotidiano do
fazer pedagógico, à luz dos anseios e expectativas sociais: um currículo não estático e fechado, mas
um currículo em movimento.

Mas falar em currículo nesta perspectiva dinâmica é falar do Plano Político e Pedagógico da escola.
Ele é o gestor por excelência da escola; é o marco zero de toda ação educativa. Construído e vivido
coletivamente, é o Projeto Político Pedagógico o fundamento de uma gestão democrática e é ele
quem permitirá a vivência do currículo para além do plano curricular.

Falar em currículo é falar dos recursos da escola, da materialidade, da merenda, dos livros e
materiais didáticos, do uso de tecnologias, do tratamento da informação.., da expansão e melhoria
da rede física escolar.



O trabalho desta nossa Cli - Comissão Técnica Institucional, faz parte de um Seminário proposto
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais com o objetivo de se pensar a educação: é um ato
político, como é um ato político também, a vivência e construção curricular nos espaços inter e
extra muros escolares. Estamos construindo política. A educação é um ato político, na medida em
que produz idéias, a partir da análise e inserção da escola na realidade; a partir de ações reflexivas,
através do pensar. E este exercício político nos faz avançar naquilo que até então já fora construído.

E esta é nossa participação, a nossa colaboração: a produção de idéias, o levantar de bandeiras de
lutas que propiciem a formulação e execução de políticas que viabilizem uma educação pública,
gratuita e, sobretudo, de qualidade.

2. Necessidade de mudança

O processo ensino/aprendizagem vem sendo marcado historicamente por uma lógica transmissiva e
de pré-requisitos. O currículo se apresenta com um perfil cartesiano, recortado por conteúdos
estanques e independentes. A ccntralidade do processo é o conteúdo em detrimento dos sujeitos
alunos. As escolas estão organizadas em tempos e espaços que propiciam a continuidade de um
modelo fragmentado de ensino que não satisfaz às necessidades atuais. O modelo tradicional não
atende aos novos tempos; há necessidade de se adequar à realidade presente. Chegar em sala com o
conteúdo pronto quase sempre não resolve. Os alunos estão infelizes com o modelo que vem sendo
adotado e os resultados são insatisfatórios.

Torna-se necessário quebrar as amarras, romper os bloqueios, sair das grades curriculares. E o
movimento para isto é deslocar o foco pedagógico do currículo para o aluno; estimular a construção
curricular a partir de vivências e experiências significativas do sujeito aprendente. Mas isto redunda
em uma transformação radical da estrutura do sistema escolar: acarreta novas formas de
organização dos tempos e espaços, novo dimensionamento do trabalho escolar, um maior
investimento na formação continuada do professor, maior interlocução entre educandos e
educadores. Redunda ainda em definir a escola enquanto espaço de socialização e vivências.

Inovações implicam em resistências. O que é um currículo aberto? O que se deve propor? Novas
proposições implicam em viver paradoxos, contradições: o modelo tradicional não vem dando
certo, mas o professor quer urna planilha, urna receita, provas.., e o aluno também. E verdade que
novos programas, novas políticas vêm sendo adotadas com sucesso mas estas iniciativas ainda não
se consolidaram efetivamente. Romper com urna cultura secular não é fácil.

Não concebemos a idéia de um currículo compartimentado, dividido em áreas estanques. Apenas
uma parte da ciência não dá respostas às necessidades humanas, à problemática proposta pela sua
realidade. E necessário uma interseção de saberes e conhecimentos que propiciem uma apropriação
da realidade em seu aspecto mais geral, num todo.

A escola não deve ignorar a cultura do aluno. O professor deve buscar no aluno seus conhecimentos
prévios, o senso comum e levá-los a buscar o conhecimento científico.

Em um momento de transição, de incertezas devemos nos encher de cuidados, pois, a cada instante
somos convidados a assumir posições antagônicas: ou o espontaneísmo ou o cientificismo. Há um
confronto entre concepção espontânea e concepção científica do conhecimento escolar. No viés da
concepção espontânea, o conhecimento escolar é fortemente marcado pelo interesse do aluno, pelas
suas concepções sobre determinado objeto de estudo e por problemas contemporâneos que os
alunos estão vivendo; não há uma reflexão aprofundada de sua realidade, e o trabalho escolar
caracteriza-se por aquilo que vem do aluno e do seu interesse sobre um assunto qualquer.



Contrapondo-se a este movimento, temos uma outra postura, aquela que denominamos de
concepção científica, onde o conhecimento escolar é decorrente de uma imersão nos conteúdos
específicos de uma ciência (no seu legado cultural), desconhecendo-se em geral os interesses,
concepções e realidade do aprendiz. Quaisquer um dos pólos é alienante e nega ao educando, ora o
conhecimento científico construído historicamente pela humanidade, ora o conhecimento, reflexão
e inserção na sua realidade. O que se propõe hoje é uma concepção globalizante de educação, onde
o conhecimento escolar seja fruto da interação entre o conhecimento disciplinar, dos problemas
conteporâneos e das concepções e interesses dos alunos sobre o objeto em estudo. O currículo,
nesta perspectiva, nem é espontâneo e nem estático, mas um processo, um movimento: um
movimento da escola para alcançar os objetivos de seu plano político pedagógico, construído pelo
seu coletivo, incluindo-se aí o elenco das disciplinas. Não se pode reduzir o currículo a
planejamento pronto e acabado: ele é um processo. A função da escola não é apenas a de se
repassar o conhecimento mas a de possibilitar a construção do conhecimento.

Precisamos escrever "o currículo da incerteza e a incerteza do currículo". Não temos certeza de
quais serão as profissões do futuro. A tecnologia é mais rápida do que o mercado de trabalho: por
isso não se justifica preparar o aluno para este mercado. A escola deve estar atenta às questões de
empregabilidade - potencial de trabalho: esta é uma demanda social. Qual o quadro que teremos em
2010? Incerteza. Que bagagens ternos para dar a este cidadão para que, em tese, no futuro ele esteja
trabalhando, inserido ativamente no mercado de trabalho? Como garantir um currículo para tal?
Qual instrumental político e humano poderemos oferecer? Nossa única certeza é a incerteza do
currículo. E a esta certeza só poderemos responder com flexibilidade. Uma flexibilidade que
possibilite um respeito às idades de formação. Uma flexibilidade que permita uma leitura de mundo
mais acurada pelo educando; e que lhe permita uma maior interação e intervenção na realidade.

3. Temas transversais e interdisciplinaridade

Uma das expectativas que se tem sobre a escola é que ela instrumentalize, que ela potencialize as
habilidades de seus alunos na resolução de problemas. Para além do desenvolvimento da
criatividade, espera-se que os alunos aprendam a aprender. Não é uma tarefa fácil, mas só se
consegue tal intento se colocarmos nossos alunos diante dos problemas e fatos contemporâneos;
estaremos permitindo tal construção, na medida em que nossos alunos assumam a autoria do
processo de aprendizagem, sendo socialmente participativos, refletindo sobre sua realidade e
intervindo nela.

Resolver problemas, ou ainda, discutir possibilidades de soluções, optando por esta ou aquela
solução (ou por um conjunto de soluções) não é um objetivo que se consiga através de um currículo
fechado. Uma ciência sozinha não dá respostas aos problemas; é preciso um movimento de diversas
disciplinas para se explicar um fenômeno, uma problemática. E necessário um trabalho
interdisciplinar, incluindo-se nele o estudo de temas de relevância individual e social para os
alunos, para a escola e para a comunidade.

É neste viés que se introduzem os temas transversais. Eles são elementos que dão vida, dão
tempero, dão significado ao plano curricular; são eles que resgatam o aluno enquanto sujeito
epistêmico - aquele que faz relação com o mundo, criando capacidades de lidar com sua realidade,
procurando suas origens na busca de um saber relacional.

Os temas transversais não devem fazer parte apenas do processo pedagógico como se fossem um
evento ou uma comemoração. Tampouco, eles devem assumir a centralidade do processo: para além
do específico, para além do transversal, estes temas deverão ser vividos em toda a sua essência. São



eles que ajudam - professor e aluno - a se compreenderem de uma forma transversalizadora,
globalizante e integradora.

É no diálogo com estes temas que a escola se insere no contexto da realidade. Eles devem ser
enquadrados como elementos curriculares, dando sustentação à práxis pedagógica. Muitos dos
"mal-estares" presentes nas escolas - entre estes a violência - ocorrem por causa da ausência dos
referidos temas, do não enquadramento dos mesmos ao currículo.

Ao se lidar com os ditos temas transversais, dialogando com eles, imiscuindo-se neles, refletindo
sobre eles, na tentativa de melhor compreendê-los, modelando e os formalizando, estaremos
resgatando o trabalho de pesquisa para o interior das escolas, sendo a interdisciplinaridade o
princípio científico de nossas ações. Desta forma estaremos entendendo a interdisciplinaridade não
como um mero imbricamento de disciplinas, mas como o resultado da contribuição do saber de
diversas disciplinas para se consolidar um novo saber.

4. Movimentos sociais

Apesar da expectativa redentorista que a escola carrega, ou de acreditarmos que ela resgatará o
indivíduo de sua situação submissa e passiva... apesar de se pretender com ela "uma vida melhor",
sabemos que a escola não é solução de tudo e nem tudo se aprende na escola. Precisamos ver as
evidências: existem outros espaços de formação. A formação das pessoas não se limita,
obrigatoriamente, à sala de aula. Como reconhecer estes espaços e como legitimá-los?

Um dos papéis da escola é o resgate da identidade de indivíduos, grupos e classes, levando-se
sempre em conta a heterogeneidade e os fatores sociais e culturais nos quais eles estão imersos.
Evidenciando a contextualização histórico-social, explicitando os valores e as concepções relativas
aos conceitos de homem, mulher, educação, conhecimento, ciência e cultura a escola estará fazendo
emergir a consciência da exclusão social que se estabelece por questões políticas, étnicas,
religiosas.., apontando para a superação das mesmas.

Surge assim a necessidade de se resgatar os movimentos sociais para dentro da escola. Eles nos
ajudam a fazer a leitura da realidade, das diferentes realidades. Não é uma tarefa fácil e o
movimento que até então tem sido feito é artificial. Tem-se tentado ir à comunidade ouvi-Ia; tem-se
tentado ir às igrejas, às associações comunitárias. Entretanto, quando a escola toma esta iniciativa e
tenta uma aproximação com o meio, acaba unindo a todos "debaixo da mesma asa", sob o seu
comando, nada resultando em termos de uma efetiva mudança. Neste caso, a escola deve ir andando
com o movimento popular até se descobrirem parceiros. Devem caminhar juntos, escola e
comunidade, na discussão e reivindicação dos diversos aspectos das políticas educacionais e
sociogovernamentais como: discussão do orçamento participativo, conquista do transporte coletivo,
urbanização, saneamento básico dentre outras. Para isto, a escola deve rever sua organização, seus
tempos e rituais, compatibilizando-os com os tempos e rituais da comunidade. A escola também
deve se organizar para atender às necessidades sociais e culturais da comunidade, permitindo que o
aluno se identifique com o seu ambiente escolar, se veja em suas propostas e se descubra como
agente de conhecimento e cultura.

Desconhecer a inserção dos sujeitos nos movimentos sociais é desconhecer a realidade e as relações
que se estabelecem com a mesma. ignorar um diálogo com estes movimentos é acreditar em um
currículo neutro, o que é uma falácia. O que propomos é vitalizar estas relações, promovendo a
articulação da escola com os diversos segmentos da sociedade, aglutinando as famílias para a
compreensão da realidade, no estabelecimento de medidas profiláticas e no tratamento dos mal-



estares presentes na sociedade, tais como as drogas, a violência, a pobreza e as crises éticas que o
homem enfrenta nos dias atuais.

Resgatando uma dimensão política mais questionadora e mais problematizadora no movimento
curricular, estaremos possibilitando a organização da escola como espaço de cultura viva,
propiciando aos alunos melhor atuação no enfrentamento e na solução de problemas com
responsabilidade e criatividade.

5. Educação e trabalho

Falar em currículo implica em discutir trabalho. Refletir sobre educação faz com que reflitamos
sobre as questões do trabalho. Mas de que trabalho estamos falando? Que profissional queremos
formar? Formar para qual mercado de trabalho? Como a escola se posiciona diante da relação
educação e trabalho?

Não são questões fáceis. Todavia, falar em preparar alguém para o trabalho é diminuir a função da
escola e, neste caso, corre-se o risco de redundar em fracasso, pois a tecnologia avança com
freqüência e a escola não tem como acompanhá-la. E há outras questões: o que as empresas
querem? Qual perfil de profissional que elas demandam? Certamente, tudo aquilo que a escola não
está mandando. As grandes empresas investem muito em formação continuada e as pequenas
cobram de seus funcionários que eles se atualizem ou melhor se qualifiquem para um desempenho
mais satisfatório.

Ao refletir sobre as questões do trabalho, a escola precisa ter consciência do que é transitório e do
que é permanente no movimento curricular. Como a escola vê isto? Que saberes garantem a
inserção do sujeito na sociedade? O mercado de trabalho está mudando; é necessário que se reflita
sobre "o aqui e o agora". Precisamos investir em uma formação mais humanística, que veja o
indivíduo de uma forma mais integral. A vivência escolar deve levar o aluno a ser capaz de lidar
com a diversidade na diversidade. O aluno de hoje, profissional de amanhã, deve ser capaz de
trabalhar em grupo, de lidar com o coletivo, de buscar novas formas de organização social. Deve-se
oferecer a ele condições de ampliar sua capacidade de escuta, de potencializar suas habilidades de
leitura, cálculo e previsões. As atividades curriculares deverão propor ao aluno o exercício da
dúvida, fazê-lo lançar e refutar hipóteses. Quais são as profissões do futuro? Não sabemos; mudam
os perfis consumidores, mudam as necessidades, mudam-se as profissões, mudam-se as
organizações sociais.

A questão "trabalho" deve ser discutida a partir da educação infantil; este é um princípio educativo.
Educação e trabalho: deve-se pensar e falar em educação para o trabalho de uma forma integrada,
não só no ensino médio, mas em toda a educação básica, mesmo antes dos seis anos de idade,
partindo-se do pressuposto de que o trabalho é também uma forma de vida e um agente formador.

A escola precisa pensar na formação dos indivíduos, sem ter a pretensão de tê-los prontos e
acabados, levando-os a adquirir habilidades, de forma que possibilite a sua inserção no setor
produtivo, para que possam viver com dignidade. Deve preocupar-se também, com a emancipação
dos sujeitos, visando sua autonomia, de modo que eles seja auto-suficientes, empreendedores,
levando-os a resolverem seus problemas com plena convicção do seu "hoje" e, sobretudo,
aprendendo a ser felizes.

6. Arte e corporeidade



Qual o papel da arte no currículo? Em que medida a corporeidade se traduz em um ato educativo?
Não se pode discutir princípios curriculares sem levar em consideração a arte e corporeidade. A
escola não pode abrir mão das artes e da consciência corporal enquanto princípio educativo.
Imaginação, intuição, prazer e corpo fazem parte de uma dimensão mais ampla da formação
humana.

A arte deve permear todos os conteúdos escolares; deve ser interdisciplinar, integrada, não se
excluindo nesta perspectiva o papel do especialista, do profissional das artes na escola embora
esteja previsto ou não no projeto político pedagógico da escola.

Viver a arte, estabelecer a cultura da arte: não se possibilita formação integral de um indivíduo sem
as várias dimensões da arte: ela deve-se multiplicada no currículo. Pela arte se desenvolve a
sensibilidade e é através dela que podemos perceber as modificações do meio interno ou externo e
de reagir a elas de maneira adequada.

7. Formação do professsor

Transmissividade é a lógica que, embora já contestada, ainda se destaca no processo de ensinar e
aprender. Romper com esta lógica não significa desvalorizar os saberes que são historicamente
construídos ou privar os alunos de tais conhecimentos. O que se propõe é incentivar o aluno a
assumir uma efetiva participação na busca e construção do conhecimento científico. Neste sentido,
qual o perfil de professor que necessitamos para as exigências atuais? Quais as características do
educador para que se favoreça o desencadeamento de processos pedagógicos que permitam aos
alunos a expressão e o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, motrizes, afetivas,
expressivas, comunicativas e sociais?

Através da moderna ordem mundial propõe-se uma nova relação com o conhecimento, alargando a
compreensão do que sejam os saberes escolares. Resulta daí, uma nova concepção de currículo -
entendendo este como um processo em construção permanente. Esta mesma conjuntura exige um
outro tipo de profissional. Desta forma, o contexto histórico atual não nos permite discutir
parâmetros curriculares sem nos imiscuirmos na formação do professor.

Hoje demanda-se por um profissional criativo, aberto para o novo, para novas buscas, para novas
lutas e novas conquistas. Precisa-se de um professor atento a se relacionar com os problemas
existentes a fim de se adiantar e criar soluções. Certamente não esperamos que a universidade nos
entregue este profissional pronto. Acreditar nisto é acreditar em um currículo fixo, estanque e
inerte, que prepara para um trabalho pedagógico também fixo, estanque e inerte; ou seja, é retomar
a lógica da transmissão.

Acreditando numa proposta curricular processual, num currículo aberto e dinâmico, concebemos
um profissional também aberto e dinâmico, estando este em contínuo trabalho de formação. Não se
trata de negar a formação inicial, mas de se estabelecer um processo de formação contínua e em
serviço. Professor também aprende e continua a aprender. Formação continuada é a moeda do
momento. E a reflexão sobre a prática pedagógica, enquanto princípio de formação, está muito mais
dentro da escola do que na universidade. A escola deve possibilitar a formação contínua dos
professores em função de seu Projeto Pedagógico, permitindo a articulação dos projetos individuais
com o projeto coletivo da escola.

De que profissional necessitamos? O perfil e as características do professor são definidos no
movimento do Projeto Político Pedagógico da escola. Este deve possibilitar a formação do
professor no coletivo, rompendo com uma prática isolada. E é este mesmo coletivo que construirá



uma metodologia que propiciará ao professor o exercício de seu trabalho. É no coletivo que se
estabelece a escuta do professor, levando-o a refletir sobre a sua problemática.

Currículo aberto, formação continuada. É preciso que os profissionais tenham acesso ao
conhecimento produzido na área da educação e da cultura em geral, para repensarem sua prática,
dialogando com ela e com a teoria, reconstruindo-se enquanto cidadãos, atuando enquanto sujeitos
da produção de conhecimento.

8. À guisa de conclusão
"Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar.

Toda proposta pedagógica tem urna história que precisa
ser contada... Toda proposta contém urna aposta.

Nasce de uma realidade que pergunta
e é também busca de urna resposta.

É, pois, um diálogo."
Sônia Kramer

Diante de diferentes realidades, de realidades tão plurais,. procuramos defender um currículo aberto,
em construção, tecido no movimento de ensinar e aprender.

Propomos um currículo inserido no processo de construção e vivência do Projeto Político
Pedagógico da escola. Um currículo democrático, que dialogue com a realidade, suas proposições e
necessidades; que tenha como centralidade o aluno, sua vida e anseios. Um currículo que respeite
as características próprias de cada idade de formação.

Advogamos a favor de um currículo que tenha como referencias as relações e as interrelações entre
todas as áreas do conhecimento; que não disseque a realidade e sua problemática apenas, mas que a
veja em sua totalidade. Um currículo que defina a escola enquanto espaço de socialização e
vivências, e que reconheça os movimentos sociais como elementos essenciais na vida do cidadão,
e, portanto, também formadores.

Propomos princípios que tornem o currículo flexível, pois não sabemos quais as necessidades do
amanhã. Um currículo que pense as questões para o trabalho, sobretudo na linha das habilidades - já
que estas não são efêmeras - a partir da educação infantil. Que se preocupe com o indivíduo na
perspectiva da emancipação, da autonomia, do aprender a aprender.

Necessitamos de um currículo que entenda a arte e a corporeidade como elementos que favoreçam o
desabrochar da sensibilidade.

Apostamos num currículo que se preocupe com a gênese do conhecimento. Que leve em conta que
este conhecimento nasce da relação do sujeito com o objeto; que este objeto tenha significado para
o aluno. Um currículo que defina conteúdos significativos para o nosso aluno. Apostamos, também,
num currículo que considere a cultura como sendo uma rede de trocas, resultante, não apenas do
número de noções, mas do número de relações estabelecidas.

O currículo depende do sistema, do momento histórico e da realidade em que se vive. A conjuntura
pode amarrar ou impulsionar avanços. Podemos ver hoje movimento de renovação e de mudanças
na prática pedagógica. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 é mais flexível e dá liberdade para a
escola construir e definir o seu currículo.

No exercício de uma relativa liberdade, que a escola resgate o papel que dela se espera: que ela
possa estimular a leitura e criatividade; que possa oferecer uma formação ampla, geral e



humanística; uma formação que possibilite ao aluno sair da passividade, tornando-o ativo e
cooperativo. E ainda mais: que a escola viva e ofereça um currículo de lutas pelo direito a uma vida
digna; que leve os educandos a superarem a exclusão social e toda forma de preconceitos. Que a
escola seja um espaço de construção e vivência de um currículo com ideais de ética e justiça na
promoção do bem comum.

ENTIDADES E REPRESENTANTES DO GRUPO VI

1.ADPUCIMG
Prof. Simão Pedro Pinto Marinho

2. APPMG - ASSOCIAÇÃO DOS PROF. PÚBLICOS MG
Prof. Jorge de Oliveira Santos

3. ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE
Pc. José Fernando de Mello.

4. CEFETIMG
Profa. Mabel Rocha Couto / Profa. Sandra Lúcia Oliveira Crespo
(A entidade se fez representar em apenas uma reunião)

5. CONSELHO COMUNITÁRIO DE VENDA NOVA
Sr. Nartagman Wasley Borges / Prof. João Batista

6. CONSELHO MUNICIPAL DEFESA SOCIAL
Profa. Lúcia Maria Stanislau

7. FASPA/MG
Profa. Sandra Salomão

8. FOMEC - FÓRUN MINEIRO EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA.
Profa. Dalgisa Ferreira da Silva / Profa. Marlene Maria Moisés Oliveira

9. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO MG
Profa. Maria do Carmo Frias / Profa. Maria Clarice Souto
Profa. Maria Vasconcelos de Paula Gomes

10. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO BH
Profa. Elisa Maria Queiroz / Prof. Otacílio José Ribeiro

li. SIND-UTE
Profa. Indiana Gomes Ribeiro / Profa. Sara Daniela Barbosa
(A entidade se fez representar em apenas uma reunião)

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS
Prof. Otacílio José Ribeiro
CAPE/SMED/PBH

SECRETARIA



Profa. Maria do Carmo Frias -
SEEMG

Belo Horizonte, 10 de agosto de 1999

OTACiLIO JOSÉ RIBEIRO
Coordenador



SEMINÁRIO LEGISLATIVO
CONSTRUINDO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA EM MINAS GERAIS

ENTIDADES ORGANIZADORAS

Arquidiocese de Belo Horizonte / Associação de Defesa dos Usuários, Consumidores e Contribuintes
em MG - ADUCON / Associação das Escolas Católicas - PIO XII /
Associação das Escolas Família Agrícola - AMEFA / Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado
de Minas Gerais - ACONTEMG / Associação dos Docentes da PUC Minas / Associação dos Docentes
da Universidade do Estado de Minas Gerais / Associação Mineira de Municípios - AMM / Associação
Mineira dos Inspetores Escolares / Associação Mineira dos Supervisores Pedagógicos - AMISPE /
Associação dos Professores Públicos de MG - APPMG / Associação dos Professores Universitários de
BH APUBH / Associação Profissional dos Docentes da UFMG / Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - CEFET / Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação -
CAPE / Conselho Comunitário e Popular de Venda Nova - Núcleo de Educação / Conselho de
Educação da FIEMG / Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA-MG /
Conselho Estadual de Educação/ Conselho do Fundo de Valorização do Magistério do Estado de MG-
FUNDEF / Conselho Indigenista Missionário - CIMI / Conselho Municipal de Defesa Social / Escola
Alternativa / Federação das APAES do Estado de Minas Gerais / Federação das Associações de Pais e
Alunos de Minas Gerais F'ASPA-MG / Federação Mineira de Fundações de Direito Privado -
FUNDAM!G /Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM / Fórum
Mineiro de Educação para a Cidadania- FOMEC / Frente Mineira de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente - AMEPE / Fundação CDL de Amparo ao MenorIBH / Instituto Superior Santo
Tomás de Aquino / MST - Setor de Educação / Pastoral da Educação / Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais - PUC Minas / Secretaria de Estado da Educação / Secretaria de Assistência
Social da Criança e do Adolescente / Secretaria de Estado da Fazenda / Secretaria Municipal de
Educação de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Educação de Betim / Sindicato dos Especialistas
de Educação e Gerentes Públicos de MG - SINEGEP / Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN / Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais -
SINPRO / SIND-CEFET - MC / SIND-UTE / SIND-UTEIBH / UBES / Universidade Estadual de
Minas Gerais - UEMG /Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG / Universidade Federal de
Viçosa - Rede "Por uma Educação Básica do Campo" / União Municipal dos Estudantes Secundaristas
- UMES / União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME / União Nacional dos
Estudantes - UNE.



SEMINÁRIO LEGISLATIVO

CONSTRUINDO A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
PÚBLICA EM MINAS GERAIS

Comissão de Representação

Secretária de Estado da Educação do Estado de Minas Gerais - SEE/MG
- Maria do Carmo Frias - 379-8246

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - SMED/BH
- Tereza Cristina Alves de Mello - 277-8599 - Fax: 277-8597

Sind-Ute
- Áurea Regina Damasceno - 481-2020 - 223-4401 - Fax: 481-2449

Faculdade de Educação da UFMG
- Daisy Moreira Cunha - 499-4124/5323 - 358-6033

União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte - UMES/BI-1
- Gabriel Q. Coutinho O. Soares - 344-3792 - 9957-3792

Federação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais - FASPA-MG
- ledír Gelape Bambirra -Telefax: 441-7265

Conselho Estadual de Educação
- Clemenceau Chiabi Saliba - 261-5087 - 223-9666

Conselho lndigianista Missionário - CIMI
- Marcelo de Andrade Vilarino - telefax: 461-2499

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME
- Carlos Roberto de Souza - fax: 334-8233
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