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RESUMO 
�

 
 
 
O envolvimento dos professores na gestão democrática da educação é o foco desta pesquisa, 
desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação da FURB, linha Educação, Estado e 
Sociedade, através do Grupo de Pesquisa EduPesquisa, na frente de trabalho em Gestão da 
Educação, que analisa o processo Escola Constituinte realizado em Lages, Santa Catarina, em 
1998, que estabeleceu através da participação dos professores a elaboração dos princípios e 
das leis da educação municipal. A partir do pressuposto de que naquele processo a 
participação era bastante acentuada, com o efetivo e amplo envolvimento dos educadores, a 
problemática é construída através do dado empírico observado com as evidências da 
interrupção dela, de forma efetiva em nível macro, na gestão da educação municipal de Lages 
a partir de 2001. O objetivo foi verificar os determinantes do envolvimento dos educadores 
naquele processo, tendo presente a centralidade da participação no planejamento e na gestão 
democrática da educação, constituída como objeto deste estudo. Procurou-se compreender se 
o envolvimento dos professores significou intervenção crítica ou mera submissão, a partir de 
uma metodologia que cruzou o escrito, o dito e o feito sobre a experiência analisada, 
categorizando a participação em efetiva, ativa, passiva e indiferente. Frente aos pressupostos 
formulados a análise evidencia que a dinâmica da participação construída no processo 
constituinte e na gestão permitiram romper com uma gerência tecnoburocrática na educação, 
oportunizando a gestão democrática, caracterizada pela transformação e inovação. A análise 
conclui que o princípio democrático e autônomo assumido coletivamente permitiu organizar 
um planejamento construído por todos, pois os determinantes da adesão crítica dos 
professores foram as condições de participação e a execução e efetivação dos objetivos e 
metas estabelecidos nos debates, garantidas pelo modelo de gestão; pelo respeito ao diálogo e 
ao princípio democrático que permitiu construir uma credibilidade institucional. O 
compromisso coletivo com a mudança e com as responsabilidades surgidas com ela, foram os 
fundantes da autonomia, resultante da possibilidade de diálogo e decisão construídos com a 
Escola Constituinte. 
 
Palavras-Chave: Participação. Planejamento Educacional. Gestão Democrática. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The envolvement of the professors in the democratic management of the education is the 
focus of this research, developed in the Program of Master in Education of  FURB, line 
Education, State and Society, through the EduPesquisa Research Group, in the front of work 
in Management of the Education, that analyzes the process “Escola Constituinte” (Constituent 
School) in Lages, Santa Catarina, in 1998, that it established through the participation of the 
professors the elaboration of the principles and the laws of the municipal education. From the 
estimated one of that in that process the participation was sufficiently accented, with the 
effective and vast envolvement of the educators, the problematic one is constructed through 
the observed empirical data with the evidences of the interruption of it, which accomplishes in 
level macro, the management of the municipal education of Lages by 2001 on. The objective 
was to verify determinatives of the envolvement of the educators in the that process, being 
had present centrality of the participation in the planning and the democratic management of 
the education, constituted as object of this study. It had looked for to understand if the 
envolvement of the professors meant intervention critical or mere submission, from a 
methodology that the writing crossed, the said one and the fact on the analyzed experience, 
categorizing the participation in effective, active, indifferent and passive. Front to the 
estimated ones formulated the analysis evidences that the dynamics of the participation 
constructed in the constituent process and the management had allowed to breach with a 
tecnoburocratic management in the education, giving oportunities to the democratic 
management, characterized for the transformation and innovation. The analysis concludes that 
the democratic and independent principle assumed collectively allowed to organize a planning 
constructed for all, therefore the determinatives ones of the critical adhesion of the professors 
had been the conditions of participation and the execution and efectivation of the objectives 
and goals established in the debates, guaranteed for the management model; for the respect to 
the dialogue and the democratic principle that allowed to construct an institucional credibility. 
The collective commitment with the change and the responsibilities appeared with it, had 
been the fundaments of the autonomy, resultant of the possibility of dialogue and decision 
constructed with the Constituent School.  
 
Key-Words: Participation. Educational Planning.  Democratic Management. 
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APRESENTAÇÃO 

A construção participativa dos princípios da educação, da planificação e da 

formulação de políticas educacionais não é experiência comum na história da educação 

brasileira. Algumas experiências de participação estão registradas, entretanto, estão ligadas a 

momentos episódicos e não institucionalizados de gestão democrática de escolas e de alguns 

sistemas educacionais, como as de São Paulo, em 1989, de instituição, dentro da Lei do 

Estatuto do Magistério, o Conselho de Escola Deliberativo (RIBEIRO, 1989); a Constituinte 

Escolar de Porto Alegre, em 1995 (PORTO ALEGRE, 1995) que construiu o regimento 

escolar conjunto sobre as normas de convivência que seriam adotadas nas escolas, sucedânea 

da lapidação da proposta pedagógica da Escola Cidadã. Da mesma forma, são referências, a 

partir do estudo desses processos, as práticas institucionais de desenvolvimento de processos 

participativos para a elaboração de planos educacionais. Pode-se citar, neste caso, o que foi 

desenvolvido no Estado de Santa Catarina entre os anos de 1983 e 1984 de elaboração de um 

novo Plano Estadual de Educação, que culminou com um Congresso Estadual realizado em 

Lages e teve a presença de 534 delegados para aprovar a “Democratização da Educação – A 

Opção dos Catarinenses”, transformada em resolução no ano de 1985 pelo Conselho Estadual 

de Educação (SANTA CATARINA, 2004). 

Estas experiências são mais notáveis por objetivarem, às suas maneiras, encontrar 

formas de iniciarem a passagem da democracia representativa para a democracia participativa. 

Cabe lembrar que as experiências aqui citadas aconteceram antes da atual legislação de 

diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9394/96 - LDB) que preconiza, de forma 

explícita, a gestão democrática da educação pública e a construção, pela sociedade, da 

planificação educacional, regulamentando o artigo 206 da Constituição Federal. (BRASIL, 

1996). Não se analisa neste escrito a consistência entre o proposto e o executado destas 

experiências e a sua materialização em Lei, apenas contextualiza-se no estado da arte sobre a 

temática aqui apresentada.   

O município de Lages, em Santa Catarina, palco do Congresso de 1984, é também 

cenário de dois outros momentos de participação da comunidade e dos educadores na 

planificação e formulação de políticas educacionais. O primeiro, no final dos anos 70, com o 

Governo da Força do Povo, em que a integração da participação da comunidade na escola tem 

significativa importância por vislumbrar, naquele processo, a vivência real da democracia 

participativa oportunizando a ampliação da educação para todas e fazendo, da escola, um 
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locus de integração com a saúde e com a cultura (SOUZA, 2000). Não houve, neste caso, 

institucionalização de processos. O segundo, no final dos anos 90, com a experiência da 

Escola Constituinte que teve como objetivo integrar a comunidade escolar e a sociedade para 

decidir os princípios, os conceitos e a organização necessária para a educação municipal, 

institucionalizando a participação como estratégia da qualidade, materializando os resultados 

em uma Carta de Princípios, em uma Lei Municipal de Sistema Educacional e num Plano 

Municipal de Educação (LAGES, 2000a, b). 

Este processo Constituinte, de acordo com os documentos da época, foi caracterizado 

por um movimento de intensa participação dos professores e da comunidade escolar. Aparece, 

naquele cenário, como novidade e inovação, a adequação da legislação municipal à nova LDB 

através da construção coletiva dos vários atores da educação municipal. Esta construção, 

apresenta uma alternativa à praxe de elaboração e normatização legislativa destinada ao 

Conselho Municipal de Educação e à Câmara de Vereadores. Nos processos citados 

anteriormente, a legislação sobre a organização e funcionamento do Sistema Educacional 

ficou sob responsabilidade dos Conselhos Municipais de Educação e das Câmaras de 

Vereadores. No caso de Lages (1998c), a Secretaria Municipal de Educação deflagrou um 

processo e convidou estes dois atores para estarem integrados nele. Esta iniciativa apresenta-

se, naquele momento da história, como uma contribuição ao trabalho normativo e legislativo, 

da Câmara e do Conselho, oportunizando aos educadores o debate propositivo sobre aquilo 

que regulamentaria e principiaria suas vidas profissionais.  

Tomando, como ponto de partida, a existência de efetiva participação naquele 

momento, esta investigação teve como base empírica sintomas, vestígios ou revelações sobre 

a participação dos professores municipais no processo, objetivando identificar o que 

determinou uma maior, acentuada e evidente participação deles naquele momento. 

Portanto, tendo como objeto os determinantes da participação dos professores no 

processo Escola Constituinte, no ano de 1998, foi feita uma focalização no modelo de gestão 

desenvolvido, objetivando compreender o que move um coletivo a participar e a apoiar uma 

forma de gestão educacional. 

A metodologia de apresentação e análise dos dados foi constituída de três momentos 

distintos: o escrito, o dito e o feito sobre a participação dos professores no processo. Esta 

dinâmica permitiu uma compreensão mais precisa, menos enviesada do que objetivou o 

envolvimento dos atores. Esta ancoragem metodológica nos documentos, nas falas dos atores 

e nos resultados visou construir uma ancoragem epistemológica que permitisse fundamentar o 

que exigiu a participação e determinou o envolvimento dos professores naquele momento.  
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1 INTRODUÇÃO: APURANDO A COMPREENSÃO 

A Escola Constituinte foi um processo educacional realizado no ano de 1998, na rede 

municipal de ensino de Lages, Santa Catarina, que objetivava a elaboração de três 

documentos normatizadores para a educação: a carta de princípios da educação municipal, a 

Lei que criaria o Sistema Municipal de Educação e o Plano Municipal de Educação. Como 

metodologia, tinha como meta envolver pais, alunos, professores e funcionários da educação 

municipal e a maior representação da sociedade lageana para a elaboração dos princípios, 

diretrizes e metas para a educação municipal, através de amplas discussões que se dariam com 

uma assembléia escolar constituinte, assembléias nas escolas, em seminários temáticos e 

através de comissões escolares. Um ano de discussões estava programado, com a participação 

dos envolvidos, que teria como momento final o Congresso Escolar Constituinte, onde os 

documentos construídos seriam votados, publicados e encaminhados para a Câmara de 

Vereadores para serem transformadas em Lei. 

A participação dos professores neste processo foi o foco desta pesquisa. Este 

pesquisador teve participação efetiva no planejamento e na execução do processo, tendo em 

vista que era um dos dirigentes da Secretaria Municipal da Educação (SMEC). A decisão por 

investigar porque naquela época houve uma intensa participação e mobilização dos 

professores e do sindicato, resultou da percepção e constatação de que, a partir de 2001, não 

houve indícios de continuidade da participação. Não foram registrados momentos coletivos de 

discussão, de mobilização e de alteração da própria legislação, como havia sido encaminhado 

e deliberado em lei até o ano de 2000. 

O primeiro passo foi estabelecer algumas perguntas norteadoras que possibilitariam a 

construção de um problema e a delimitação de um objeto de investigação. 

Para estas perguntas, tomaram-se, como base, algumas referências elogiosas à 

participação dos professores em Lages, naquele momento, resultantes do contato empírico do 

pesquisador com os educadores do município durante a elaboração dos procedimentos de 

pesquisa e de discussão no Edupesquisa, - grupo de pesquisa em educação do programa de 

mestrado em educação da FURB, linha de planejamento a administração da educação. 

As perguntas feitas foram: Houve, de fato, participação efetiva dos professores no 

processo Escola Constituinte? Se houve, esta participação significou avanços no modelo de 

gestão da educação no município? Estes avanços e esta participação constituíram-se como 

fenomênicos ou estruturais? A participação foi apenas representativa, para legitimar o 
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processo ou ela foi efetiva e construída no processo? As decisões eram decorrências das 

propostas da secretaria ou os professores e os outros atores tiveram igualdade de proposição, 

discussão e voto? 

Feitas estas perguntas, chegou-se à delimitação do objeto da pesquisa. Tomando, 

como ponto de partida, a centralidade da participação no planejamento e na gestão da 

educação e a existência de efetiva participação naquele momento, esta investigação teve como 

objeto a busca de sintomas, vestígios ou revelações sobre as razões ou determinantes da 

participação dos professores municipais no processo. Como objetivo, buscou identificar o que 

determinou uma maior, acentuada e evidente participação dos professores naquele momento. 

Portanto, a partir da detectação dos determinantes da participação dos professores no 

processo Escola Constituinte, efetuou-se uma focalização nos aspectos relacionados ao 

modelo de gestão desenvolvido, abordando as condições estruturais do processo, o acesso e a 

participação dos envolvidos, a intencionalidade do processo e a relação entre o planejado e o 

executado. O processo de desvelamento apoiou-se no escrito, no dito e no feito. 

Desta maneira, este estudo centralizará a democracia como princípio gerador de 

inquietações e o respeito com a educação e com a gestão democrática como princípio gerador 

da análise documental desenvolvida. 

1.1 O DESVELAMENTO DA COMPREENSÃO 

O desenvolvimento do problema teve origem através da constatação de uma aparente 

ausência de participação ou de momentos de participação posteriores ao processo Constituinte 

em estudo, conforme explanado acima. Como o pesquisador teve uma relação direta com o 

processo, sendo um dos atores coordenadores, os entrevistados aludiam para aspectos 

comparativos daquela época com a de agora, o que não permitia compreender as razões da 

participação naquela época, mas foi fundamental para chegar às hipóteses relacionadas ao 

modelo de gestão e ao respeito, à autoridade e a liderança dos gestores em um processo 

educacional, que serão delineadas na seqüência. 

Através de entrevistas semi-estruturadas e posterior análise documental, procurou-se 

centrar o desvelamento do objeto a partir de duas hipóteses preliminares, uma de caráter 

gestionário externo, do sistema, outra, de caráter gestionário interno, do sujeito: assim, como 

primeira construção de hipótese, delineou-se que quanto mais democrática for a gestão, mais 



 17 

efetiva e crítica será a participação do professor; e, como segunda construção, quanto maior 

for o respeito dos professores com o processo, mais atuantes serão. Essas hipóteses 

preliminares foram construídas a partir de duas variáveis que pareciam, inicialmente, intervir 

no problema, tendo como base as constatações empíricas aludidas: a primeira, relacionada ao 

modelo de gestão educacional da época, denominado como participativo e democrático; a 

segunda, o respeito que os professores tinham na Secretaria Municipal de Educação para 

executar as proposições deliberadas nas participações. 

A conceitualização de participação, neste estudo, aponta para a construção da 

emancipação dos sujeitos pelo diálogo qualificado, ou seja, da ação comunicativa dos sujeitos 

durante os espaços de debate que o processo oportunizou. Na compreensão de Habermas 

(1998, p. 430), “é imperativo que as estruturas de comunicação da esfera pública sejam 

mantidas intactas por uma sociedade civil vigorosa e dinâmica”. Para a comunicação cabe a 

tarefa de conseguir traduzir os diferentes códigos dos distintos subsistemas e, portanto, de se 

constituir numa linguagem comum entre esses mesmos subsistemas, como parte do processo 

de socialização e tomada de consciência.  

A compreensão do agir comunicacional transita entre o subjetivo e o social, 

superando o agir instrumental, contribuindo para o princípio de autonomia construído com a 

socialização permitida pela vida democrática. Portanto, os marcos de referência dos 

participantes estão relacionados com o objetivo, com o clima organizacional e com a estrutura 

disponível. 

Esta compreensão do conceito de participação que será aprofundada nos elementos 

teóricos, permitiu classificá-la em quatro categorias: a indiferença, a passividade, o 

envolvimento ativo e o envolvimento efetivo (BOBBIO, 2000, p. 888). 

Essa categorização surgida do embate entre a teoria e os dados permitiu estabelecer 

duas variáveis que interferem no caráter da participação em tela: a primeira, de gestão 

externa, entendida como gestão democrática e a segunda, de gestão interna, entendida como 

respeito ao processo. 

Essas variáveis permitiram organizar o Quadro 1, distribuindo as categorias e 

explicitando as hipóteses. Como primeira hipótese, se a participação foi baixa ou nula, de 

caráter indiferente ou passivo, o processo significou um envolvimento submisso, de 

legitimação dos atos da Secretaria. Como segunda hipótese, se a participação foi média ou 

alta, de caráter ativo ou efetivo, o processo significou um envolvimento com intervenção 

crítica. 
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As variáveis, as hipóteses iniciais e as categorias podem ser visualizadas no Quadro 

01: 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEIS 
Submissão Intervenção Crítica 

Gestão Externa 
(Gestão Democrática) 

Participação Passiva 
(baixa) 
 

Participação Efetiva 
(alta) 

Gestão Interna 
(Respeito ao Processo) 

Indiferença 
(nula) 
 

Participação Ativa 
(média) 

QUADRO 01 – VISUALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS, HIPÓTESES E CATEGORIAS 

Este quadro permitiu organizar o material e estabelecer os indicadores, as unidades 

de análise e as perguntas críticas para responder às perguntas formuladas na problemática. 

O processo de construção metodológica foi organizado em quatro momentos: a) o 

primeiro, centrado na documentação escrita; b) o segundo, baseado na fala dos participantes; 

c) o terceiro, fundamentado no processo que de fato ocorreu e d) o quarto, fundado em novos 

dados. 

a) O primeiro momento, sobre o escrito, constituiu-se de uma seleção dos 

documentos existentes sobre o processo que permitiu reunir arquivos existentes na Secretaria 

Municipal de Educação distribuídos em ofícios, panfletos, jornais, revistas, produções em 

relatórios, atas, listas de presenças, fichas de avaliação de eventos, fitas de vídeo e boletins 

informativos, em que estavam visíveis ou subjacentes aspectos relacionados com a 

participação e com a gestão do processo, seu funcionamento e a possibilidade de participação 

documentada, além de algumas dissertações e teses referentes à participação na educação 

municipal de Lages; 

b) o segundo momento, sobre o dito, baseado na fala dos participantes, através da 

realização de entrevistas semi-estruturadas com os envolvidos no processo, estratificando os 

gestores-atores da época: secretária municipal de educação; direção do sindicato dos 

professores; coordenação do centro pedagógico; 20% dos diretores de escola que estavam 

presentes no Congresso Constituinte, de um universo de 36; 10% dos professores presentes no 

Congresso Constituinte, de um universo de 200. Esta estratificação foi feita porquê no 

Congresso Constituinte só participaram aqueles que acompanharam todas as etapas do 

processo, da Assembléia Escolar Constituinte até o último evento, que foi o Congresso, 



 19 

composto por 280 delegados, destes, 200 eram professores. Assim, tem-se uma amostra 

probabilística do universo dos envolvidos garantindo o rigor estatístico e metodológico. 

c) o terceiro momento, sobre o feito, fundamentado no processo que de fato ocorreu, 

através de uma análise sócio-histórica da educação em Lages e do confronto e associação 

entre o escrito e o dito sobre a qualidade da participação; 

d) o quarto momento surgiu no desenvolvimento dos três primeiros, quando se 

percebeu a importância de checar alguns aspectos detectados. Recorreu-se, então, a novos 

dados, obtidos através de questionário (Apêndice A). Este constituiu uma checagem que pôs 

em questão a análise e os resultados, para depurá-los de possíveis enviesamentos na leitura e 

interpretação, para oportunizar o cruzamento das informações entre o dito e o feito pelos 

entrevistados, sobre a qualidade da participação, objetivando encontrar sintomas, vestígios ou 

revelações sobre os determinantes da participação dos professores no processo. 

A apresentação do estudo está distribuída em quatro capítulos, apresentando, no 

primeiro, segundo e terceiro o resultado do olhar sobre o escrito, o dito e o feito enfatizando a 

participação presente na gestão do processo. São apresentados os vestígios, sintomas ou 

revelações sobre a intencionalidade da intervenção de cada ator no processo, a partir do 

escrito, no capítulo 1 (item 2), destacando a qualificação para a participação e as matrizes 

democráticas presentes nos documentos e no delineamento legislativo objetivado; a partir do 

dito, no capítulo 2 (item 3), considerando as compreensões feitas pelos professores através das 

entrevistas; e, sobre o feito, no capítulo 3 (item 4), apresentando os feitos do processo através 

da sua implementação, destacando três dimensões do fazer: o querer fazer, ligado aos fins da 

educação, o saber fazer, relacionado com as decisões técnico-pedagógicas e o poder fazer 

como logística da organização. 

No quarto capítulo (item 5), a inovação presente no estudo realizado é descrita e 

analisada como ressignificação processual, considerando a compreensão do que foi 

implementado, os limites e as reflexões possíveis sobre a indiferença e o não envolvimento de 

alguns professores. 

Este estudo tem como pressuposto a idéia de que a educação pode contribuir com a 

mudança social, sobretudo, com a possibilidade de reduzir as desigualdades sociais ampliando 

o capital cultural da população. A prática social da educação é indispensável, mas não 

suficiente para esta mudança. Admite, ainda, que não há uma forma única de mudança, 

tampouco faz juízo inicial de valor sobre a participação, apenas parte de uma constatação 

consensual nos entrevistados e nos documentos de que houve uma intensa participação 

naquele momento da história e de que algumas mudanças aconteceram. Assim, buscará 
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compreender se esta mudança e esta participação constituem eixos estruturais ou fenomênicos 

e se afetam todos os professores ou alguns professores em algumas unidades. 

Este marco conceitual que parte do diálogo como materialização das expressões 

volitivas e de liberdade dos sujeitos será buscado através de três instrumentos de análise, 

apresentados na seqüência, sendo o primeiro para o escrito, o segundo para o dito e o terceiro 

para o feito. Nos instrumentos, são apresentados as dimensões, as variáveis, os indicadores, as 

perguntas críticas, a unidade de análise, as fontes de informação e a técnica de coleta de dos 

dados. 
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 QUADRO 02 -  INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA  – O ESCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 
 

Variáveis 
 

Indicadores 
 

Perguntas críticas Unidade de 
análise 

Fontes de 
Informação 

Técnica de 
coleta 

Condições 
estruturais do 
processo 

Havia condições políticas dos 
atores coordenadores em 
garantir a participação dos 
professores? 

Política PES 1997 
POP 
FUMED 

Análise 
Documental 

Modelo de Gestão O modelo de gestão permitia 
a participação dos 
professores? 

Gestão Revista da 
Educação 3 

Análise 
Documental 

Acesso dos 
professores ao 
processo 

Havia condições adequadas 
de participação dos 
professores no processo? 

Estrutura do 
processo 

Guia de orientação 
às Comissões 
Documento Guia 
da Assembléia 

Análise 
Documental 

Gestão 
Democrá-
tica 

Acesso dos atores 
ao processo 

Havia condições adequadas 
de participação dos atores no 
processo? 
 

Estrutura do 
processo 

Guia de orientação 
às Comissões 
Documento Guia 
da Assembléia 

Análise 
Documental 

Participação dos 
professores nos 
eventos 

Havia expectativa dos 
professores em participar? 

Professor Estatística de 
participação no 
processo 

Análise 
Documental 

Participação dos 
atores nos eventos 

Havia expectativa do ator 
coordenador em participar? 

Ator  Estatística de 
participação no 
processo 

Análise 
Documental 

Intencionalidade 
das propostas 

Havia expectativa dos 
professores com os 
resultados? 

Resultado do 
processo 

Agrupamento de 
princípios e 
princípios 

Análise 
Documental 

Intencionalidade 
dos documentos 

Havia expectativa dos atores 
com os resultados? 

Resultado do 
processo 

Agrupamento de 
princípios e 
princípios 

Análise 
Documental 

Relação 
documento síntese 
com documento 
final 

As propostas dos professores 
foram incluídas? 

Resultado do 
processo 

Agrupamento de 
princípios e 
princípios 

Análise 
Documental 

Política 
Gestionária 

Respeito 
ao 
processo 

Relação 
planejamento com 
documento final 

As propostas dos atores foram 
incluídas? 

Resultado do 
processo 

Agrupamento de 
princípios e 
princípios 

Análise 
Documental 
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QUADRO 03 –  INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA VISÃO DOS PARTICIPANTES  – O DITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 
 

Variáveis 
 

Indicadores 
 

Perguntas críticas Unidade 
de análise 

Fontes de 
Informação 

Técnica de 
coleta 

Condições 
estruturais do 
processo 

Havia condições 
políticas dos atores 
coordenadores em 
garantir a participação 
dos professores? 
 

Política Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 

Modelo de 
Gestão 

O modelo de gestão 
permitia a participação 
dos professores? 

Gestão Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 

Acesso dos 
professores ao 
processo 

Havia condições 
adequadas de 
participação dos 
professores no 
processo? 

Estrutura 
do processo 

Professores 
 

Entrevista não 
estruturada 

Gestão 
 Democrática 

Acesso dos 
atores ao 
processo 

Havia condições 
adequadas de 
participação dos atores 
no processo? 
 

Estrutura 
do processo 

Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 

Participação 
dos 
professores 
nos eventos 

Havia expectativa dos 
professores em 
participar? 

Professor Professores 
 

Entrevista não 
estruturada 

Participação 
dos atores nos 
eventos 

Havia expectativa do 
ator coordenador em 
participar? 

Ator  Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 

Intencionali-
dade das 
propostas 

Havia expectativa dos 
professores com os 
resultados? 

Resultado 
do processo 

Professores 
 

Entrevista não 
estruturada 

Intencionali-
dade dos 
documentos 

Havia expectativa dos 
atores com os 
resultados? 

Resultado 
do processo 

Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 

Relação 
documento 
síntese com 
documento 
final 

As propostas dos 
professores foram 
incluídas: 

Resultado 
do processo 

Professores 
 

Entrevista não 
estruturada 

Política 
Gestionária 

Respeito ao 
processo 

Relação 
planejamento 
com 
documento 
final 

As propostas dos atores 
foram incluídas: 

Resultado 
do processo 

Atores principais 
 

Entrevista não 
estruturada 
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Dimensão 
 

Variáveis 
 

Indicadores 
 

Perguntas críticas Unidade de 
análise 

Fontes de 
Informação 

Técnica de coleta 

Condições 
estruturais do 
processo 

Houve condições 
políticas dos atores 
coordenadores em 
garantir a participação 
dos professores? 
 

Política PES 1997 
POP 
FUMED 
Professores 
Atores 
principais 
 

Contraste de 
Informações 

Modelo de 
Gestão 

O modelo de gestão 
permitiu a 
participação dos 
professores? 

Gestão Revista da 
Educação 3 
Atores 
principais 
 

Contraste de 
Informações 

Acesso dos 
professores 
ao processo 

Houve condições 
adequadas de 
participação dos 
professores no 
processo? 

Estrutura do 
processo 

Guia de 
orientação às 
Comissões 
Documento 
Guia da 
Assembléia 
Professores 
 

Contraste de 
Informações 

Gestão 
Democrá-
tica 

Acesso dos 
atores ao 
processo 

Houve condições 
adequadas de 
participação dos 
atores no processo? 
 

Estrutura do 
processo 

Guia de 
orientação às 
Comissões 
Documento 
Guia da 
Assembléia 
Atores 
principais 

Contraste de 
Informações 

Participação 
dos 
professores 
nos eventos 

Houve expectativa 
dos professores em 
participar? 

Professor Estatística de 
participação 
no processo 
Professores 
 

Contraste de 
Informações 

Participação 
dos atores 
nos eventos 

Houve expectativa do 
ator coordenador em 
participar? 

Ator  Estatística de 
participação 
no processo 
Atores 
principais 
 

Contraste de 
Informações 

Intencionali-
dade das 
propostas 

Houve expectativa 
dos professores com 
os resultados? 

Resultado 
do processo 

Agrupamento 
de princípios e 
princípios 
Professores 
 

Contraste de 
Informações 

Intencionali-
dade dos 
documentos 

Houve expectativa 
dos atores com os 
resultados? 

Resultado 
do processo 

Agrupamento 
de princípios e 
princípios 
Atores 
principais 

Contraste de 
Informações 

Relação 
documento 
síntese com 
documento 
final 

As propostas dos 
professores foram 
incluídas: 

Resultado 
do processo 

Agrupamento 
de princípios e 
princípios 
Professores 
 

Contraste de 
Informações 

Política 
Gestionária 

Respeito 
ao 
processo 

Relação 
planejamento 
com 
documento 
final 

As propostas dos 
atores foram 
incluídas: 

Resultado 
do processo 

Agrupamento 
de princípios e 
princípios 
Atores 
principais 
 

Contraste de 
Informações 

QUADRO 4 –  INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO PROCESSO HISTÓRICO DA  PARTICIPAÇÃO – O 

FEITO 

A partir dos instrumentos de análise anteriormente expostos, a metodologia permitirá 

a construção de capítulos relativos sobre o escrito, o dito e o feito, reservando ao último 



 24 

capítulo uma análise dos avanços e da amplitude da participação, identificando se 

representaram mudanças de caráter estrutural ou fenomênico. O Quadro 5, análogo ao estudo 

feito por Aguerrondo (2000), será assim visualizado: 

 

 

MUDANÇA 

Estrutural Fenomênica 

Transformação Reforma 

Inovação Novidade 

                 QUADRO 5 –  CARACTERÍSTICAS DA MUDANÇA 

Como a coleta de informações foi desenvolvida após o processo, entre os anos 2001 

e 2005, e, este pesquisador teve papel central na formulação do processo em voga quando era 

diretor de ensino e seu coordenador geral, algumas transcrições de falas podem conter uma 

visão de frustração com os caminhos decorrentes do processo, haja vista que em 2001 a 

equipe gestora da Secretaria foi modificada, tendo em vista a mudança de orientação política 

na Prefeitura, interrompendo algumas construções feitas anteriormente. Entretanto, elas serão 

apresentadas procurando não enviesar o trabalho de análise, pois constituem elemento central 

para compreender e relacionar estas expectativas com as hipóteses previamente apresentadas. 

Como último instrumento da metodologia, visando evitar uma pesquisa opiniática, 

foi elaborado um questionário, constante no Apêndice B, com a mesma amostra das 

entrevistas, para conhecer a versão do feito e do dito dos entrevistados, no sentido de fazer a 

última prova das hipóteses e das variáveis estabelecidas. 

1.2 ELEMENTOS TEÓRICOS 

Este trabalho sobre a participação dos professores no movimento e na gestão da 

educação, no estabelecimento de princípios e no compromisso em transformar idéias em 

ações está fundamentado numa visão de escola que, além de compreendê-la como 

organização, a estabelece como centro da formação humana e de qualificação para o exercício 

da participação na vida social, à cidadania e ao mundo do trabalho. Portanto, a escola cumpre, 

numa sociedade democrática, mais que a tradicional função de transmissão dos 
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conhecimentos eruditos e essenciais para o cotidiano; assume o mandato de socializar o 

conhecimento sistematizado e oportunizar, aos seus aprendizes, a bagagem necessária para a 

compreensão e intervenção no real social. Conhecimento, competência, habilidade, atitude, 

liberdade, solidariedade são alguns dos elementos que constituem os objetivos de formação e 

de cidadania de uma escola fundada no princípio democrático. 

Em uma sociedade do conhecimento (TEDESCO, 2000), a escola é a base potencial 

imprescindível para socializar informações e os conhecimentos necessários que permitam a 

inserção das pessoas no mundo globalizado. Fazer compreender a capacidade democrática do 

conhecimento, educar para a convivência com os conflitos, com a diversidade e a 

complexidade da vida moderna são algumas das funções atribuídas à escola nesta época. 

Neste ponto, a escola, depois da educação inicial no lar, é a grande responsável para a 

aprendizagem democrática. 

A intencionalidade democrática da escola está, entretanto, atrelada ao âmbito 

pedagógico que é constituído por um conjunto de práticas institucionalizadas de gestão do 

conhecimento e das pessoas. Normas, regras, relações e princípios são desenvolvidos nas 

organizações escolares de diferentes formas. A opção pela gestão democrática se apresenta 

como capaz de oportunizar a participação e o diálogo. 

A compreensão da escola enquanto organização, está baseada na idéia de que: 

As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituídas de pessoas que 
trabalham juntas) que existem para alcançar determinados objetivos. Os objetivos 
podem ser lucro, as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviços 
públicos, a caridade, o lazer, etc. Nossas vidas estão intimamente ligadas às 
organizações, porque tudo o que fazemos é feito dentro de organizações. 
(CHIAVENATTO, 1989, apud LIBÂNEO et al, 2003, p. 316). 

Esta interpretação oportuniza compreender a dimensão coletiva implícita na 

organização escolar, com suas interações, intencionalidades e objetivos.  

A intencionalidade da organização está diretamente ligada ao processo decisório, ou 

como afirma Griffiths (1974), à tomada de decisão. Nela, as funções se ancoram, ou seja, o 

planejamento, a estrutura organizacional, a direção, o projeto e a avaliação encontram 

referência. 

A literatura sociológica (TENTI, 1999) nos permite dizer que as práticas educativas e 

os processos educativos não se desenvolvem no vazio, mas, senão, num marco institucional 

específico. Se constituem organizações, ou seja, realidades objetivas que moldam as práticas 
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dos agentes substantivos. Assim, no marco de uma organização, os sujeitos não podem fazer 

qualquer coisa. 

La organización constituye un conjunto de reglas y de recursos que están orientados 
hacia finalidades específicas, en el caso de la escuela, el desarrollo de determinados 
conocimientos en determinados alumnos. Las reglas instituyen una determinada 
división del trabajo entre los miembros de la organización y orientan sus prácticas 
en un sentido específico. Las reglas también regulan los procesos de toma de 
decisiones y definen una especie de “división del trabajo entre dominantes y 
dominados” en el interior de la organización. (TENTI, 1999, p. 35). 

Continuando este raciocínio, Tenti (1999) afirma que além de regras, escritas ou não, 

que se expressam de múltiplas maneiras adquiridas do arcabouço jurídico, as organizações 

contam com recursos determinados, dentre eles os físicos, os tecnológicos e os financeiros. 

Assim, as regras e os recursos da escola como constituintes da organização, têm duplo caráter: 

a) por um lado, se constituem como limitadores ou determinantes da ação dos agentes 

escolares subjetivos, afetando o seu grau de autonomia; b) por outro lado, facilitam a ação, 

pois as regras e os recursos não apenas limitam o campo do possível, mas também, constituem 

elementos facilitadores da ação humana. 

Diretamente conectado com o caráter coletivo da organização escolar está o 

princípio democrático. O conceito de democracia, ao longo da história, sofreu diferentes 

interpretações e conceitualizações. Não é objetivo, aqui, uma abordagem historiográfica, 

entretanto, serão feitas algumas considerações sobre a democracia, introdutórias ao princípio 

assumido para nortear as análises desta pesquisa. 

A democracia, enquanto forma de governo, ou “governo do povo” (demos = povo, 

kratein = governo) constitui-se num regime "em que está prevista e facilitada a participação 

mais ampla possível dos interessados" (BOBBIO, 1992, p. 12). Da mesma forma, a 

"democracia é um estado de participação", porque "participação é fazer parte, é tomar parte 

ou ter parte" (BORDENAVE, 1984, p. 22). Nestas definições, concentra-se a tradicional 

relação intrínseca entre democracia e participação, responsáveis por construir, na trajetória 

histórica, instrumentos de garantia da presença das pessoas no escopo de decisão dos 

governos democráticos. 

Esta esfera publicizada do governo do povo para o povo traz, consigo mesma, as 

limitações e as possibilidades da forma democrática, transitando tensões da antiguidade 

clássica grega, da soberania do príncipe ou do povo na tradição romano-medieval, 

culminando com a síntese moderna da república. Avançando desta taxionomia própria da 

filosofia da história, encontram-se as reflexões contemporâneas do liberalismo e do 
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socialismo sobre as dimensões direta e representativa da forma democrática. Também resulta 

a reflexão sobre o caráter oligárquico e elitista que pode assumir a representação segmentada 

dentro do regime democrático e as adjetivações terminológicas à democracia com o conceito 

de democracia participativa (HELD, 1987). 

Ademais da exigência participativa, o caráter das reflexões usuais sobre democracia 

está mais centrado nas características que devem ser adotadas para garantir a participação do 

que aos princípios que devem ser garantidos pela democracia. Este problema metodológico 

faz com que sejam mais evidentes os processos que os princípios democráticos. 

“A essência do fenômeno político designado pelo termo era a participação dos 

governados no governo, o princípio de liberdade no sentido de autodeterminação política [...]” 

(KELSEN, 1993, p. 140). Aqui, o conceito agrega duas adjetivações importantes: liberdade e 

igualdade e a clara opção pela autonomia. A autonomia, na conceitualização de Held (1987), 

expressa a capacidade dos seres humanos de razão auto-consciente, de serem auto-reflexivos e 

auto-determinantes, enfim, a capacidade de deliberar, julgar, escolher e agir de acordo com 

diferentes linhas de ação tanto na vida privada quanto na pública. Portanto, a democracia 

caminha na contramão da coação social, da heteronomia.  

Na escola e na educação pública, a dimensão democrática está vinculada ao nível da 

gestão, circunstanciada na legislação federal através do inciso IV, do art. 206 da Constituição 

Federal: gestão democrática do ensino público na forma da lei, reafirmado no inciso VIII, do 

art. 3º da LDB, regulamentado no artigo 14 da mesma lei, através da garantia do 

envolvimento dos profissionais da educação, dos conselhos e da comunidade escolar, 

reafirmando a necessidade da participação, implícita no princípio democrático. 

A participação, a partir das análises que permeiam esta pesquisa, pode assumir três 

caminhos, ou ser classificados como tais: o de estar presente, o de atuar e o de decidir 

(BOBBIO, 2000, p. 888-9). No primeiro, a participação está restrita à presença física das 

pessoas que, aceitam o convite e têm uma postura passiva, ou indiferente, acompanham e até 

concordam pelo simples fato de estar no local e a circunstância lhe ser convincente. No 

segundo, há visibilidade da participação, entretanto, ela é acessória e intencionalmente 

provocada por outrem e, aquele que participa, defende idéias que ele aprovou ou não e até 

propõe mas, não tem a efetiva responsabilidade pela decisão, é aquele que torna públicas e 

dissemina algumas idéias. No último caso, o da participação efetiva, o exercício é o da 

decisão, de estar atuando a partir da decisão que também construiu, intencionalmente. Este 

último aspecto tem como meta à criação de instrumentos organizativos no escopo da 

sociedade democrática, porque “participar não significa apenas estar presente, mas criar com 
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o poder da presença o direito à intervenção daqueles a quem a lógica do arbítrio destina 

lugares à margem da vida e da cultura, na sociedade” (BRANDÃO, 2002, p. 105). 

Neste enfoque: 

O ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública, 
informados dos acontecimentos políticos, ao corrente dos principais problemas, 
capazes de escolher entre as diversas alternativas apresentadas pelas forças políticas 
e fortemente interessados em formas diretas ou indiretas de participação. (BOBBIO, 
2000, p. 889). 

Esta compreensão do conceito de participação, ligada ao de participação política, das 

relações que os homens e mulheres estabelecem entre si, aponta para duas reflexões que serão 

objeto deste estudo, para analisar as estruturas ou ocasiões de participação: a primeira, da 

participação voluntária que concorre para a afirmação da posição com vistas à decisão no 

espectro democrático, da competição entre idéias e pensamentos; a segunda, da participação 

mobilizada que resulta da decisão superior para a aprovação de posturas autocráticas, de 

manipulação de idéias e pensamentos. 

No Brasil, dadas as características autoritárias e centralizadoras do Estado, mesmo sem 
ter desenvolvido plenamente um Estado Providência, a descentralização e a 
(re)valorização do poder local tornaram-se pontos chaves no processo de 
democratização da sociedade e, por isso mesmo, pièce de résistance na disputa de 
projetos de reforma de Estado, tanto de conservadores quanto de progressistas. Deste 
modo, a transferência das disputas aos municípios tanto pode gestar novos padrões na 
relação Estado-sociedade, público-privado, enfim, no modo de conceber a res publica, 
como representar a continuidade, e mesmo o aprofundamento, de práticas tradicionais 
de gestão estatal. (COLAÇO, 1998, p. 1). 

A escola como espaço de participação e de participação política no regime 

democrático tem, enquanto intencionalidade, permitir ao estudante a possibilidade de 

construção emancipada e autônoma da sua consciência, da sua intelectualidade: a efetiva 

cidadania. Emancipação que permite, pela qualidade da educação empreendida, a construção 

da argumentação para o ato de participar, de querer escolher e poder decidir. 

Esta visão teleológica da educação está enraizada na compreensão de que a 

aprendizagem deve ser oportunizada a todos os indivíduos, em suas pluralidades identitárias. 

A promoção da participação e integração de todos no processo de aprendizagem vincula-se ao 

compromisso democrático de universalização do acesso à educação e da efetiva 

aprendizagem. Esse foco é perseguido e vivido nos processos de gestão participava da escola, 

constituída por autonomia e descentralização.  
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Estas características, resultantes da pesquisa sobre os processos de rompimento com 

a escola burocrática1 e centralizada até os anos 70, no Brasil, avançam pelas experiências 

vividas em vários municípios e unidades da federação. O caso de Lages, 1998, aqui estudado, 

parece, empiricamente, ter cumprido esta taxionomia, motivo da busca investigativa nos 

professores acerca dos seus determinantes de envolvimento. 

A análise não fará referência às teorias, modelos e tendências da gestão, de base 

psicológica ou sociológica, destacados no estado da arte acima referido, por não ter sido 

identificado, nos elementos levantados, orientações nesta direção, apenas uma 

intencionalidade clara de construção da democracia e da participação que pensasse e 

repensasse, inclusive, o processo gestionário. Contudo, ressalvando que 

[...] a urgência da ação tem conduzido as pessoas que se envolvem com “práticas 
participativas” a uma reificação danosa dos processos sociais de reprodução e 
transformação da cultura de que elas próprias são parte e onde uma “ideologia da 
participação” legitima o direito de reduzir o complexo ao apressadamente visível, a 
especificidade e a diferença a uma uniformidade universalizada preestabelecida e, 
portanto, a possibilidade de o saber produzido com o trabalho da pesquisa 
converter-se no poder das classes populares, na realidade de ele restringir-se ao 
ocultamento das dimensões verdadeiras onde o saber da ciência talvez possa 
contribuir à produção de tal poder. (BRANDÃO, 2002, p. 107). 

No que se refere aos “resultados” do processo de participação analisado, os aspectos 

qualitativos assumem supremacia aos quantitativos, muito embora eles sejam uma primeira 

referência. A qualidade referenciada é a social, pois: 

Qualidade social da educação significa não apenas diminuição da evasão e da 
repetência, como entendem os neoliberais, mas refere-se à condição de exercício da 
cidadania que a escola deve promover. Ser cidadão significa ser partícipe da vida 
social e política do País, e a escola constitui espaço privilegiado para esse 
aprendizado, e não apenas para ensinar a ler, a escrever e a contar, habilidades 
importantes, mas insuficientes para a promoção da cidadania. (LIBÂNEO et al, 
2003, p. 145). 

                                                 
1 O conceito de burocracia será entendido como aquele em que os técnicos, independente da sua forma de 
ascensão à função, estabelecem de forma centralizada as políticas relacionadas à educação. Esta centralidade 
visa atender aos princípios daqueles que detém a administração do poder político do Estado. De caráter 
meramente normativo, esses profissionais se constituem numa tecnoburocracia que procura garantir, a partir das 
decisões de “gabinete” todo o controle sobre a organização escolar, do estabelecimento dos princípios, ao 
planejamento, à execução, supervisão e avaliação do escopo educativo. Esta burocracia distancia as pessoas da 
possibilidade de conhecimento e da participação efetiva no processo educacional. Não será considerada a teoria 
weberiana de burocracia e a análise de que, no Brasil, ainda não se chegou a esta definição conceitual. Adota-se 
o entendimento da referência patrimonialista vinculada ao conceito de burocracia, quando as pessoas tomam o 
público como patrimônio pessoal, dado ao mecanismo técnico desta forma de burocracia. 
Assim, o tecnoburocrata era o servidor que conduzia sua pasta sem prestar contas à sociedade, apenas aos que 
lhe ascenderam no cargo, dados os seus méritos acerca do conhecimento na sua área de atuação. 
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A referência aos determinantes da participação dos professores parte da constatação 

de que, o processo constituinte em voga, procura superar a estreita visão mobilizadora de “[...] 

uma mudança de cultura que não é esgotada em uma estrutura formal de participação para a 

escolha de órgãos de governo das escolas ou de presença em órgãos consultivos para o 

sistema escolar” (SACRISTÁN, 1999, p. 233). Da mesma forma, se acerca da hipótese 

benevolente que, 

[...] por um lado, a participação dos pais, dos agentes sociais e até dos próprios 
estudantes nos processos de tomada de decisões, para dar maior legitimidade à 
política desenvolvida e, por outro, certos mecanismos de controle como vigilância 
sobre a coerência do todo definido por esse complexo sistema.  (SACRISTÁN, 
1999, p. 210). 

A ação humana está ligada à sua intencionalidade. Esta pode ter motivos variados, 

entretanto, entre os motivos do professor e os objetivos formais externos, entra um outro 

componente: 

O componente energético ou dinâmico das ações das pessoas ou das instituições 
coincide com o papel que, em outros discursos em educação, é atribuído ao fim, à 
meta ou ao objetivo. O planejamento e o esboço adquirem, deste modo, um duplo 
significado: previsão antecipada do que se vai fazer (com as possibilidades que essa 
operação oferece para ser meditada e discutida publicamente) e resumo das razões 
que impulsionam as ações. Trata-se de formalizar explicitamente o componente 
dinâmico de um projeto de currículo, do plano de uma escola da filosofia de um 
projeto educativo, de um sistema escolar, etc. Quando fins e objetivos apontam para 
o futuro e são assumidos como forças que nos orientam e adquirem o valor de 
motivos pessoais e passam do plano externo formal à subjetividade, de finalidades 
valorizadas pela cultura objetiva ou pelo consenso intersubjetivo à cultura subjetiva 
dos docentes. (SACRISTÁN, 1999, p. 40). 

Uma idéia recorrente no sistema educacional é que basta inovar2 para que as coisas 

mudem e para que a motivação dos envolvidos melhore, ou apareça. Esta falsa impressão 

resulta de uma ingenuidade pragmática em pensar os micro-processos e esquecer os macro-

processos. Para inovar (AGUERRONDO e XIFRA, 2002) é preciso ter clareza do impacto da 

implementação do novo, ou seja, desenvolver uma planificação que permita uma elaboração 

estratégico-situacional da realidade, superando o que é comum nas inovações aleatórias: 

planejamento equivocado e cópia ou transposição de processos. 

O novo é uma experiência que, geralmente, causa medo e insegurança. Para inovar 

superando esta perspectiva é preciso estabelecer algumas questões: que imagem têm as 

                                                 
2 A inovação será entendida como o processo que permite romper com o estabelecido, fazer o que não era feito 
antes, no sentido de transformar, radicalmente, com rigor e na totalidade, antigas práticas e ações, neste caso, na 
gestão da educação, superando a direção tecnoburocrática para um princípio democrático. 
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pessoas do novo, de onde surge e como impacta? Que expectativas as pessoas têm do novo? 

Ou seja, expectativas de quem propõem e de quem recebe a novidade e que comunicação será 

realizada para comunicar a novidade? 

Este conjunto de aspectos servem de norte para a proposição de inovações na 

educação, entretanto, precisa-se, ainda, considerar algumas condições, pois, a inovação sem 

ação não é nada, é preciso fazer, controlando a busca do possível, através da atenção de três 

pressupostos básicos: querer fazer (motivação), saber fazer (conhecimento) e poder fazer 

(recursos), associando o tempo profissional que é construído pelos sujeitos e o tempo político, 

que é determinado (por mandatos) tanto pelo sujeito como por questões externas ao sujeito e 

vivem em constante tensão. 

Portanto, numa análise rápida, não há implementação da inovação por acaso ou por 

mera vontade, é preciso um processo estratégico-situacional de planejamento que permita 

delinear as estratégias de ação focadas nas reais expectativas de quem constrói a inovação e 

de quem é impactado por ela, garantindo as necessidades de instrumentalização que isto 

requer. 

Os processos gestionários da educação têm passado por uma série de transformações. 

A velha forma de administração e de gestão centralizada não tem sentido numa sociedade que 

tem, na premissa de sua Carta Magna a democracia, e nas Diretrizes Educacionais a 

universalização do saber. “A gestão participativa é normalmente entendida como uma forma 

regular e significante de envolvimento dos funcionários de uma organização, no seu processo 

decisório” (LIKERT, 1971 apud LÜCK et al, 2005, p. 17). A gestão participativa implica em 

gestores participativos, que dinamizem e construam, em todas as instâncias, o 

compartilhamento das decisões e das tarefas advindas desta partilha, sobretudo, de 

responsabilidades. 

Além do caráter de envolvimento e decisão, o alcance de quem participa também 

estabelece o nível de participação. Os segmentos representados na escola que, além dos 

professores, abrange os funcionários, os pais, os alunos e qualquer outro representante da 

comunidade que esteja interessado na escola e na melhoria do processo pedagógico, devem 

ser respeitados e não estratificados. Por isso, a qualidade da participação depende da 

informação que os segmentos possuem sobre os movimentos da escola. 

Esta congregação de pessoas e as tensões dela decorrentes, faz compreender que a 

“[...] democracia supõe e nutre a diversidade dos interesses assim como a diversidade de 

idéias [...]” (MORIN, 2000 apud FERREIRA, 2001, p. 307). Este trânsito na contramão, de 

embates, constitui-se o fundante da democracia que, na adversidade, constrói novas 
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possibilidades de relações interpessoais que ultrapassem o preconceito e a ausência de 

liberdade.  

A gestão, além de ato político, é ato técnico. A competência e a convicção 

administrativa são necessárias para gerir a elaboração, a execução e a avaliação de um projeto 

pedagógico. “A democratização da gestão da escola é o processo de superação dos entraves 

vindos da sua rendição à forma de administração de empresas, à burocracia governamental e 

ao voluntarismo ingênuo de seus agentes” ( LIKERT, 1971 apud LÜCK et al, 2005, p. 17). 

Ser governo, ser poder, e dividí-lo, aos olhos da tradição parece estranho. Porém, a 

prática da participação possibilita estabelecer, de forma processual, outros referenciais no 

coletivo de educadores. A gestão democrática, na escola, só existe se houver democracia. 

Gestão democrática é gestão de todos. Não se pode querer uma gestão democrática num 

espaço antidemocrático. A gestão democrática não é gestão de corporações. Por isso é 

construção.  

[...] No “âmbito da corporação”, o economista político Robert Brady escreveu meio 
século atrás, “todas as políticas emanam de seu controle. Na união de tal poder para 
determinar, com a execução desse, a política, toda a autoridade avança, 
necessariamente, do topo para a base e toda a responsabilidade, da base para o topo. 
Esse é, na verdade, o inverso do controle “democrático”; “segue as condições 
estruturais do poder ditatorial”.  (CHOMSKY, 1998, p.  86). 

Construir a democracia a partir da sala de aula em uma escola que tem a gestão 

democrática foi o desafio proposto pelo processo Escola constituinte. A dinâmica das escolas, 

a partir da gestão democrática, pauta-se na busca de uma nova ética, de relacionamento na 

sala de aula, pois o professor passa a ser o mediador daquilo que se pode e se deve fazer na 

escola, não o inverso, de frear o que não se deve. A participação e a fala devem ser 

provocadas, não freadas. O silêncio, nestes casos, dos estudantes e dos professores não 

significa ordem, mas, conivência com um consenso torpe, nefasto, ideologicamente produzido 

para perpetuar a ignorância, a subserviência e a indolência. 

Romper com esses elos do atraso e construir um encadeamento participativo são os 

desafios desta alternativa gestionária, pois “A democratização responsável passa 

necessariamente pela competência, pela seleção, pela produtividade e, portanto, pela sua 

avaliação rigorosa e exige a estratégia da partilha” (WITTMANN, 2000b, p. 30).  

A gestão participativa é sobretudo, gestão planejada, não atividade espontânea. O 

processo do conhecimento é um processo de ordenação do caos, tecido historicamente na 

existência dos homens. Ordenar o caos é ordenar as ações, é deliberá-las produzindo trabalho. 
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Trabalho enquanto projeto de organização possibilitado pela capacidade simbolizadora, 

capacidade lingüística (ARANHA e MARTINS, 1993). Há necessidade de revitalizar o 

conhecimento, pois este tende a esclerosar-se no hábito, transformando-se em entendimento, 

na mesma acepção feita por Luckesi (1995, p. 17): “O conhecimento é a 

compreensão/explicação sintética produzida pelo sujeito por meio de um esforço 

metodológico de análise dos elementos da realidade desvendando a sua lógica, tornando-a 

inteligível”. Portanto, quando o planejamento do conhecimento, do saber, função precípua da 

escola é compreendido nesta dimensão, a socialização, o diálogo e a participação de todos na 

construção de projetos e atividades que ampliem os horizontes e as perspectivas daqueles que 

estão buscando compreender a dinâmica da vida, da ciência e da história (os alunos) são 

inevitáveis. 

O conhecimento, como base material das relações, permite o estatuto da parceria. 
Ora, o conhecimento, que está se instituindo como base material das relações 
humanas, entre os povos, grupos e pessoas, é o próprio objeto específico do 
trabalho educativo. O conhecimento como processo e (re)construção é emancipador 
e exige ampliação da autonomia-cidadania das pessoas. Para contribuir nesta 
ampliação, a escola deve ser autônoma-cidadã e co-responsavelmente assumida, 
isto é, democraticamente gerida. (WITTMANN, 2000a, p. 90). 

Os anseios de professores, pais e alunos com a educação e com a escola, via de regra, 

não aparecem como elemento preponderante nos movimentos dos sistemas de ensino e das 

escolas. Há muito silêncio por conta da forma de organizar e possibilitar a participação, razão 

da reprodução do já existente na maioria dos projetos e planejamentos. Organizar um 

processo democrático de decisão a partir da realidade educacional de quem participa, 

considerando a totalidade do processo e integrando efetivamente os professores e a 

comunidade é o grande desafio colocado para romper com o existente estagnado e ousar 

realizar as utopias latentes no seio dos docentes. 

A participação neste processo educacional não pode ser compreendida como algo 

estanque ao desenvolvimento da ação pedagógica. É a partir da percepção de uma política 

educacional bem fundamentada teoricamente que a participação se insere como processo 

constante de elaboração, execução e avaliação, articulada ao projeto pedagógico da escola a 

ao projeto político-social dos seus atores (executores). 

Os dizeres dos professores estão relacionados ao próprio processo de comunicação 

interna, às compreensões que eles vão construindo. O processo constituinte procurou 

possibilitar, através da sua agenda, espaços novos de aprendizagem e interação, ultrapassando 

a dinâmica da democracia representativa ligada e institucionalizada nos conselhos escolares. 
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Muito além dos conselhos, tornar presentes todos no processo de construção dos princípios 

educativos foi a proposição da constituinte. Este novo espaço de relações interpessoais marca 

a ampla dimensão que a participação alcança. 

Todo esse retrospecto teórico deixa claro que a participação como estratégia para 

Escola Constituinte permeia necessariamente a autonomia, a gestão democrática e a 

descentralização, até por que 

Todas essas medidas apóiam-se na convicção de que a gestão democrática, a 
construção coletiva do projeto político-pedagógico e a autonomia da escola são os 
pressupostos fundamentais para o desenvolvimento da cidadania. Para tanto, o 
redimensionamento do papel da escola, enquanto agência de formação, não pode 
vincular-se meramente à lógica do mercado de trabalho, mas cumprir sua função 
social, isto é, cumprir seu papel político-institucional [...]. (FERREIRA, 2001,       
p. 304). 

A participação no processo Escola Constituinte está intimamente ligada à tomada de 

decisão, até pelo seu lema “A comunidade decidindo os rumos da educação”. Decisão, no 

caso da Constituinte, pode ser tomada como 

[...] uma escolha entre soluções possíveis. Mas esse momento e ato de decidir se 
assentam num processo subjacente, elaborado a partir do conhecimento e apreensão 
da informação necessária e da intencionalidade que lhe dá sentido. É, pois, um 
processo dinâmico e contínuo referente a um sujeito (individual ou coletivo) no 
qual o sujeito que decide, interage com o problema – para o qual é necessária a 
decisão – e o seu contexto, encontrando ou tentando encontrar várias soluções 
alternativas, escolhendo uma delas fundada em determinados critérios. Trata-se, 
pois de uma reação a uma situação problemática à qual o sujeito necessita dar uma 
resposta. Esta resposta, quando fruto de uma escolha coletiva não só é mais rica de 
fundamento e de conteúdo, porque examinada e discutida, como é assumida por 
todos, por que escolhida e decidida por todos. (FERREIRA, 2001, p. 311). 

No horizonte da participação, a estrutura processual da Escola Constituinte foi 

pautada no encaminhamento deliberativo de leis para um conjunto de educadores e de uma 

comunidade legal, não algo que ocorreu num determinado momento, pois ela representou e 

foi resultante de “[...] um processo complexo que se vai construindo através de etapas 

sucessivas que vão, em seqüência, clarificando e tornando consistente o desenvolvimento do 

processo” (FERREIRA, 2001, p. 312). Assim, ultrapassando os limites do autoritarismo e da 

arbitrariedade de gabinete, ou da decisão unilateral, na Escola Constituinte teve-se o 

entendimento e o princípio que a 

[...] construção coletiva se faz na participação, ou seja quando se compreende e 
incorpora que “participar consiste em ajudar a construir comunicativamente o 
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consenso quanto a um plano de ação coletivo” (CATANI, 1998 apud FERREIRA, 
2001, p. 312). 

A gestão democrática como princípio de gestão na Escola Constituinte, tem como 

elemento fundante a participação, principiada na autonomia. A intervenção participativa dos 

envolvidos na Constituinte deu-se em dois caráteres:  

[...] a) a de caráter mais interno, como meio de conquista da autonomia da escola, 
dos professores, dos alunos, constituindo prática formativa, isto é, elemento 
pedagógico, curricular, organizacional; b) a de caráter mais externo, em que os 
profissionais da escola, alunos e pais compartilham, institucionalmente, certos 
processos de tomada de decisão. (LIBÂNEO et al, 2003, p. 329). 

Da mesma forma, pode-se perceber que o processo Constituinte procurou estabelecer 

valores a partir do coletivo, objetivando a adesão consciente à compreensão das necessidades 

educacionais de uma época e o respectivo empenho transformador exigido. 

A idéia de gestão contém a concepção de coordenação e de participação. A 
participação constitui um dos componentes indispensáveis da gestão, 
particularmente quando ela é fruto do quadro de valores dos atores da instituição e 
da sua atuação responsável. A diversidade de formas de participação e a intensidade 
com que ela é exercida correspondem ao grau de identificação e de 
comprometimento dos integrantes com a missão e o projeto da instituição. A 
solidariedade, a reciprocidade e o compromisso são valores que justificam a 
participação no processo de gestão. A formação dos gestores da educação é um 
processo que requer qualificação e aperfeiçoamento continuados, cuja eficácia do 
desempenho corresponde à missão, propósitos e metas definidos pela instituição. 
(PAZETO, 2000, p. 166). 

A resistência à participação ou os sintomas de não envolvimento também precisam 

ser considerados quando se buscam referências para o compartilhamento gestionário. As 

oposições e as divergências precisam ser compreendidas teoricamente também. 

A atitude que tomamos diante dos problemas e o que consideramos como desafios 
ou insuficiências da educação depende de nossas preferências e dos pontos de vista 
que adotamos. Quem considera (segundo sua forma de entender) que a realidade 
não se adapta ao que ela acha que poderia e deveria ser vê problemas onde outros 
não vêem. As insatisfações de alguns com outros não têm relevância. A 
discordância chega a ponto de questionar se as dificuldades realmente existem ou 
não. Tudo isso é normal quando as pessoas e os grupos sociais trabalham com 
diferentes argumentos discursivos, têm visões de mundo e experiências muito 
diferentes ou defendem valores não-coincidentes. As diversas opções políticas 
muitas vezes não se distinguem, como caberia esperar, pelos projetos que dizem 
perseguir (que coincidem em alguns ou em muitos de seus objetivos), mas pela 
percepção dos problemas que, como conseqüência, são muito discrepantes em 
relação aos programas de ação [...]. (SACRISTÁN, 2005, p. 192-193). 
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Um processo gestionário para ser exitoso depende da sua credibilidade, da 

correspondência entre problemas e ações, entre expectativas e implementações. O processo 

Constituinte parece ter estreitado essas distâncias. 
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2 O ESCRITO 

A clara defesa por uma escola fundamentada na sociointeração que permitiria a 

aprendizagem com a manifesta mediação do professor, possibilitando ao aluno a 

emancipação, a autonomia, ou seja, pensar por si próprio, esteve presente enquanto 

direcionadora da imagem-objetivo construída no planejamento estratégico situacional que a 

SMEC desenvolveu em 1997, com a seguinte descrição: que a “cidade conheça e participe da 

educação”. Esta compreensão teórica revela, por si mesma, o conceito de gestão que deveria 

ser empreendido pela SMEC: a gestão democrática como processo de organização coletiva e 

participativa da decisão na prática gestionária da escola. Assumindo a dimensão processual e 

construída através de bases democráticas e de mecanismos amplos de debate, participação e 

efetivação das decisões. 

A presença deste aspecto nos documentos analisados focalizará, através do que está 

escrito, como as variáveis, gestão democrática e respeito ao processo se comportam na 

direção das hipóteses prévias estabelecidas. 

A gestão democrática, passa, sobretudo, pelo diálogo. É o processo pelo qual uma 

organização constrói e decide, pela participação efetiva, o seu cotidiano. A idéia de 

participação na escola, tornada realidade a partir do processo de democratização do país, 

avança através de experiências alternativas que procuram se tornar orgânicas no dia-a-dia da 

educação.  

[...] a idéia de envolvimento “da comunidade” na escola passou a assumir uma 
importância crescente, consolidando-se uma compreensão de que “a educação” é 
uma área de co-responsabilidade governamental e da sociedade civil. A própria 
Constituição, além de consagrar a educação como direito de todos, determina-a 
como dever do Estado e da família e prescreve que sua promoção e incentivo sejam 
feitos “com a colaboração da sociedade”. (GHANEM, 1996, p. 31). 

Este processo de integração e de interveniência das pessoas na escola foi construído 

paulatinamente na trajetória da educação municipal de Lages a partir de 1993, conforme os 

aspectos históricos explanados no capítulo 4. A partir do processo constituinte, a forma de 

gestão, incluindo a democrática, passa pelo crivo da decisão coletiva na direção de 

institucionalizar a prática participativa. 

O contraponto da tecnoburocracia do momento anterior ao processo constituinte, 

objeto desta focalização é que, as organizações burocráticas 

 



 38 

[...] se caracterizan precisamente por su pretensión de abarcar todos los ámbitos de 
la vida de una organización. En cambio, en las organizaciones más modernas, los 
indivíduos, quienes ocupan posiciones de dirección, como los miembros en general, 
tienen un margen de maniobra mayor, una autonomia para decidir qué es lo que hay 
que hacer y cómo hacerlo [...]. (TENTI, 1999, p.35).  

Hoje, as organizações têm assumido diversos aspectos, sobretudo vinculados à 

autonomia e à descentralização. Neste estudo, o contraponto da tecnoburocracia será a gestão 

democrática, garantida pela efetiva participação e emancipação dos participantes, longe da 

relação de dominação e de mando do modelo tradicional. Desta forma, o processo 

participativo na gestão “não se decreta, não se impõe e, portanto, não pode ser ente entendido 

apenas como mecanismo formal/legal” (BRASIL, 2004, p. 15). 

2.1 ESCOLA COMO INTERVENÇÃO INTENCIONAL E A PARTICIPAÇÃO 

A partir dos elementos teóricos referenciados no capítulo anterior, algumas perguntas 

foram feitas para verificar a intencionalidade do modelo de gestão desenvolvido pela SMEC. 

Dentre elas, a dimensão democrática, como variável, será visualizada a partir das seguintes 

perguntas críticas e dos indicadores que permitem respondê-las, que estarão nos parêntesis. 

Havia condições políticas dos atores principais em garantir a participação dos professores? 

(condições estruturais do processo); O modelo de gestão permitia a participação dos 

professores? (modelo de gestão); Havia condições adequadas de participação dos professores 

no processo? (acesso dos professores ao processo); Havia condições adequadas de 

participação dos atores no processo? (acesso dos atores ao processo).  

Para a segunda variável, acerca do respeito ao processo, as perguntas críticas 

norteadoras e seus indicadores foram: Havia expectativa dos professores em participar? 

(participação dos professores nos eventos); Havia expectativa do ator principal em participar? 

(participação dos atores nos eventos); Havia expectativa dos professores com os resultados? 

(intencionalidade das propostas); Havia expectativa dos atores com os resultados? 

(intencionalidade dos documentos) As propostas dos professores foram incluídas? (relação 

documento síntese com documento final); As propostas dos atores foram incluídas? (relação 

planejamento com documento final). 

As unidades de análise utilizadas para chegar aos indicadores foram Política, Gestão, 

Estrutura do processo, Professor, Ator principal e Resultado do processo. 
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As fontes de informação foram Lages (1997a), Planejamento Orçamentário 

Participativo (POP), Lei do Fundo Municipal de Educação, Guia de orientação às Comissões, 

Documento Guia da Assembléia, Estatística de participação no processo, Agrupamento de 

princípios e carta de princípios (LAGES, 1998b.). 

A técnica de coleta está fundamentada na análise documental, sobretudo vinculada à 

análise de expressão, porque:  

A hipótese implícita que subentende geralmente este tipo de técnica com base na 
inferência formal, é a de que existe uma correspondência entre o tipo de discurso e 
as características de seu locutor ou do seu meio. <<Os traços pessoais mais ou 
menos permanentes, o estado do locutor ou a sua reação a uma situação, modificam 
o discurso tanto na sua “forma” como no conteúdo>>[...] (BARDIN, 1977, p. 185). 

Sem fazer uso do rigor técnico utilizado no procedimento acima, mas transformando 

a técnica em princípio e rigor para a análise, pode-se evidenciar que sobre o modelo de 

gestão, os documentos apontam claramente, nas suas expressões, nas falas transcritas e na 

linguagem utilizada, para a democracia e a participação, aliás, mais que a gestão democrática, 

são encontradas a dimensão da implementação, como um dos problemas que era visto pelo 

ator central no planejamento de 1997 acima destacado: “7. Capacitar os diretores para uma 

gestão compartilhada” (LAGES, 1997a, p. 5), com a constante preocupação de que a 

dimensão do governo popular fosse tornada realidade de fato. Outras duas afirmações 

contidas nos relatórios construídos pelas comissões, nas escolas, afirmam, no agrupamento 

referente à democratização da gestão: “Continuidade do processo de gestão democrática com 

eleição direta para diretores; Gestão democrática propícia às relações entre os segmentos, 

cada um podendo participar da elaboração das regras, das discussões e das tomadas de 

decisão” (LAGES, 1998b, p.1). Esses aspectos, somados ao conjunto de documentos do 

processo constituinte, como organizar a assembléia constituinte e o guia de trabalho para as 

comissões estão repletos da intencionalidade democrática. No guia para organizar as 

assembléias escolares denota-se a intencionalidade em convidar a comunidade: “1. 

Respeitando o período de 28 de abril a 10 de maio, estabelecer data, horário e local, enviando 

convite para todos os pais, alunos, funcionários da escola, representantes de conselhos 

comunitários, de igrejas, obras assistenciais e entidades representativas do bairro” (LAGES, 

1998a, p.1). Na seqüência do documento está meticulosamente orientada a pauta da 

assembléia, contendo como organizar o convite, não esquecendo do objetivo, como organizar 

o espaço para a assembléia, tornando visível, em cartazes, a constituinte e as atividades que a 

escola desenvolve e que significaram avanços pedagógicos e estruturais, a composição da 
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mesa, a fala do diretor, a exibição do vídeo da Escola Constituinte, a composição da comissão 

temática e a definição do cronograma de trabalho da comissão eleita e da adesão da 

comunidade ao processo. 

Outra característica presente nos documentos é sempre a ligação da gestão 

democrática com a democratização do acesso e da permanência dos estudantes na escola, foco 

das reformas educativas no Brasil nos anos 90, bem como a qualidade social da educação 

pública. 

Se esta dimensão de gestão se apresenta na intencionalidade dos documentos e na 

direção do processo em voga, para algumas escolas a democracia estava em construção, como 

evidencia dois aspectos ainda referentes aos agrupamentos: “Implementar as parcerias entre 

escolas e comunidade – visando a mudança do comportamento coletivo; Maior autonomia 

para os diretores – formação da equipe de trabalho” (LAGES, 1998b, p.1). Aqui aparece o 

conflito entre autonomia e soberania. A reivindicação das escolas sugere que os secretários e 

auxiliares de direção sejam indicados pelos diretores eleitos, não pela SMEC. Como diz 

Wittman (2000b, p. 26): 

As contradições inerentes ao processo de mudança sustentam bases antagônicas e 
opostas para o ajuizamento da pertinência da administração. Ou as bases estão na 
perspectiva do controle e do entrave, em fidelidade aos interesses dominantes; ou as 
bases estão na perspectiva de emancipação das classes dominadas. Esta última 
perspectiva implica numa prática educativa comprometida com a instauração de um 
conteúdo sócio-político-econômico que envolve a mudança estrutural da sociedade. 
O rompimento das relações de dominação se constrói historicamente pela 
experimentação organizada da participação, buscando a concretização da 
autogestão.  

Com relação à gestão, o modelo permitiu a participação, a partir da análise dos 

documentos, bem como, as condições de participação para os professores que eram 

dispensados das suas atividades regulares nas escolas quando participavam das comissões e 

dos seminários temáticos. Os seminários, as assembléias e o congresso foram realizados em 

dias que não houve aula nas escolas. Da mesma forma, nos documentos, a participação em 

todos os momentos garantia certificado. Este certificado, entretanto, não era vinculado à 

promoção na carreira, tendo em vista que a avaliação de desempenho estava ligada apenas 

com o tempo de serviço. Somente a partir de 1999, com o novo plano de carreira, resultante 

de uma das metas estabelecidas no processo constituinte, é que este item passou a fazer parte 

do cotidiano dos professores municipais. Desta forma, a participação era livre, por convite, 

destacando-se sempre participação intensa, dado a característica decisória do proposto. 
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As condições de participação dos professores estavam dadas, de acordo com os 

documentos consultados. As condições do ator em participar e organizar o processo são 

confirmadas nas listas de presenças, sempre contendo nome, escola e assinatura, geralmente 

com alta participação nos encontros. Um ator que não tem condições de mobililzação não 

lança um processo dessa envergadura. O quadro de circunstâncias delineado em 1997, durante 

o planejamento estratégico-situacional, apresentado no capítulo 4, aclara a compreensão dos 

atores principais sobre sua capacidade de ação e mobilização, quando define entre os aliados 

os vereadores da frente, que eram maioria na Câmara, a UNIPLAC3, os diretores de escola eleitos, os 

Conselhos de Pais e Professores (CPPs) e a Promotoria da infância e da adolescência.  

A ALPROM4, transformada em sindicato em 1997, terá um papel decisivo na 

mobililzação dos professores para a participação. A neutralidade percebida em 1997 transita 

entre oposição e aliança, nos diferentes momentos do processo constituinte. Aliança com a 

SMEC para reivindicações junto ao prefeito e oponência à SMEC quando os interesses não 

estão garantidos, mobilizando os professores. 

Nas atas do SIMPROEL5 e nos ofícios enviados ao sindicato, fica claro o convite à 

participação deste importante ator, ampliando os espaços de participação dentro do processo e 

sugerindo que outras decisões fossem resultado de ampla discussão, como a elaboração do 

plano de carreira e do planejamento orçamentário participativo (POP), presentes nos 

agrupamentos de princípio anteriores ao Congresso Escolar Constituinte. O POP, com 

realização anual, envolveria todos os conselhos de escola para traçar os investimentos 

necessários para cada ano, foi afirmado nas proposições. 

2.2 ELEMENTOS ENVOLVIDOS E AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE GARANTIA 

DA INOVAÇÃO 

No item anterior, as perguntas direcionadas para a possibilidade de inovação com a 

participação foram fundamentadas pela detecção de um problema dos atores, que era a falta 

de envolvimento coletivo visível com a educação, portanto, dadas as condições prévias, que 

eram a detecção de um problema e a existência de idéias para resolução, como a construção 

do processo constituinte, buscou-se a “brecha” para inovar, favorecendo-se das condições 

                                                 
3 Universidade do Planalto Catarinense, recém criada, com amplo apoio da Prefeitura. 
4 Associação Lageana dos Professores Municipais 
5 Sindicato Municipal dos Profissionais da Educação de Lages 
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estruturais que permitiam a participação efetiva, bem como os elementos conjunturais 

favoráveis, de uma gestão popular6 na prefeitura. 

O caráter da inovação se apresenta como a possibilidade de romper com a 

participação fragmentada e aleatória. Inovar, neste caso, significa oportunizar uma 

possibilidade concreta de ultrapassar antigas práticas centralizadas de gestão e assumir 

radicalmente a vivência democrática e todas as suas implicações nas relações de poder no 

cotidiano do sistema e das escolas. Uma nova ação para a prática pedagógica e gestionária. 

Essas condições estruturais e conjunturais dadas permitem visualizar, nos 

agrupamentos de princípios (Apêndice C), surgidos dos relatórios, diferentes expectativas dos 

professores. Para aqueles que estavam nas direções, muito mais que princípios de gestão, 

ficam claros aspectos de garantia da gestão no cotidiano, como ampliação de recursos para a 

implementação de projetos: “Autonomia para as escolas transformarem a prática pedagógica, 

sendo cada vez mais criativa e modificadora (ampliar espaço pedagógico)” ou a expectativa 

de melhorar as condições coletivas de trabalho “Planejamento participativo nas U.Es 

envolvendo toda a comunidade” ou “Rever noções de hierarquia”, “Concurso de ingresso com 

pontuação diferenciada para os professores da rede municipal”, “Conselho de Classe com 

participação de pais e alunos”. Estes aspectos da gestão presentes no documento evidenciam 

duas tendências: 

a) as expectativas dos professores-diretores dominam os princípios da gestão, 

expondo, muito mais que a necessidade democrática geral, aspectos específicos daquilo que 

cada um convivia no seu cotidiano, com relação à gestão da SMEC; 

b) as expectativas dos professores manifestam uma gestão democrática que ainda 

apresenta traços fortes de mando e de diretores que centralizavam a gestão, motivo da 

solicitação da participação de pais e alunos, seus aliados, para a efetivação da democracia que 

visualizavam possível como processo. 

A garantia estrutural da inovação que o processo pretendia seria consolidada com a 

escrita da carta de princípios da educação municipal e com as duas leis: a de sistema e o plano 

municipal de educação. 

Assim, as condições estruturais ligadas ao querer fazer, à motivação, está presente 

nas expectativas dos atores, naquilo que está escrito sobre o processo. 

                                                 
6 A gestão popular ou administração popular refere-as ao governo municipal, eleito para o período de 1997 a 
2000, formado por partidos de centro-esquerda e que tinha como premissa a democracia na forma de gestão. 
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Com esta constatação, torna-se justificável a preocupação da SMEC no detalhamento 

meticuloso dos documentos que reafirmavam, em cada um, a necessidade do convite para 

todos, às vezes até exageradamente. Supõe-se que a SMEC, sabendo dessas burlas à 

democracia por parte de alguns diretores, utilizou da comunicação em massa, através de 

jornais, rádio, televisão e convite enviado à casa dos professores e funcionários para não ter o 

processo prejudicado pela burocracia interna nas escola e da prática de alguns de esconder a 

informação para ter poder, própria da cultura história de coronelismo da região. 

2.3 SENTIDO DA PARTICIPAÇÃO E MUDANÇA PEDAGÓGICA 

A gestão central de um organismo, no caso, a Secretaria Municipal da Educação de 

Lages, para atender aos preceitos legais precisava empreender um processo de gestão 

democrática. Levado à sua radicalidade, a gestão municipal da educação não tem sentido se 

não possibilitar a participação, entretanto, entre o legal e o real existe uma lacuna histórica.  

Qualificar todos os envolvidos no processo de participação foi uma preocupação que 

esteve à frente da política educacional estabelecida em Lages no período aqui em análise, 

inclusive referenciadas nos documentos e referendadas pelos entrevistados, pois o ponto de 

partida foi a compreensão de que “A participação não se faz sem competência”. 

(WITTMANN, 2000b, p. 26). 

A gestão participativa é sobretudo, gestão planejada, não atividade espontânea. Nos 

documentos da SMEC observou-se a preocupação constante com o planejamento e sua 

avaliação periódica.  

Quando o planejamento do conhecimento, do saber, função precípua da escola é 

compreendido nesta dimensão, a socialização, o diálogo e a participação de todos na 

construção de projetos e atividades que ampliem os horizontes e as perspectivas daqueles que 

estão buscando compreender a dinâmica da vida, da ciência e da história (os alunos) são 

inevitáveis. A ação participativa, democrática, foi tomando corpo e sendo construída ao longo 

do tempo. Tímido, no início, mas expansivo e dinâmico no seu desenrolar, permitiu a 

construção do processo da Escola Constituinte que possibilitou, desde o seu início, a ampla 

participação de todos nos debates, envolvendo, num momento raro da história educacional 

deste país, o desejo de ter toda uma cidade estabelecendo, no conjunto, os princípios da 

educação municipal, criando um sistema educacional independente do Conselho Estadual de 
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Educação e do Governo do Estado e ao mesmo tempo, planificando as metas do Plano 

Municipal de Educação, através de resolução emanada do Congresso Escolar Constituinte, 

conforme será detalhado na seqüência. 

O referencial de análise da secretaria municipal de educação foi pautado pela 

compreensão científica de que a aprendizagem acontece a partir da sociointeração dos sujeitos 

com os outros, com o meio (espaço e tempo onde se vive) e com o objeto do conhecimento a 

ser abordado na interação. Este referencial Vygotskyano exige uma visão de totalidade do 

conhecimento, do processo, para se chegar às questões menores, mas não menos importantes 

no cotidiano das escolas. Várias conferências foram realizadas, através da verificação do 

acervo em vídeo no Centro Pedagógico, trazendo pensadores como Paulo Freire, Paolo 

Nosela, Miguel Arroyo, Danilo Gandin, Acácia Kuenzer, Gaudêncio Frigotto, Esther Pillar 

Grossi, Naura Carpeto Ferreira, Carmem Gabardo, Lauro Wittmann, Moacir Gadotti, Cipriano 

Luckesi dentre outros. Estes professores auxiliaram, com suas contribuições, o 

desenvolvimento de competências para a análise do processo em construção, pois uma 

dinâmica adotada era a continuidade da reflexão na escola, através da organização de um 

fórum específico de discussão e posterior debate com representantes no Centro Pedagógico 

com o objetivo de construir um documento que servisse de referência para cada professor no 

seu cotidiano. 

O ato de participar em um seminário não era, desta forma, algo episódico, mas 

permanente e envolvendo a reflexão coletiva na escola. As reflexões eram transcritas e 

fizeram parte da contribuição da secretaria para os documentos apresentados no Congresso 

Escolar Constituinte. O desejo de ver toda a cidade participando não foi atingido, haja vista 

que nas atas, em poucos momentos os outros segmentos, que não o educacional, esteve 

envolvido. A participação destes segmentos, como a Câmara de Vereadores, deu-se na 

Assembléia Escolar e na abertura do Congresso Escolar Constituinte, conforme análise das 

atas. 

A participação teve por objetivo levar as pessoas integrantes do processo a 

compreenderem a dimensão do conhecimento, da sua participação e, sobretudo, propiciar a 

busca e o encontro de significados, das representações que cada um faz daquilo que percebe e 

observa.  

Estas questões estão subliminarmente postas nos documentos da SMEC e foram 

apresentadas aos professores e diretores em vários momentos, como na Escola de Mestres, 

que era um evento quinzenal de reunião entre os diretores de escola e a equipe da SMEC para 

debater assuntos gerais acerca do conhecimento e da vida. 
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O departamento de ensino da secretaria municipal da educação, após ampla 

discussão com os professores, através do Centro Pedagógico, no ano de 1998, elaborou um 

documento denominado “A concepção educacional da rede municipal em Lages” que, dentre 

outros pontos abordados como a proposta pedagógica e as áreas do conhecimento, a 

concepção teórica e a articulação com a área do conhecimento na educação infantil, no ensino 

fundamental, a educação no meio rural, a educação de jovens e adultos, a supervisão escolar, 

evidenciou “o planejamento escolar e o projeto político-pedagógico” para subsidiar os 

professores durante o seu trabalho nas escolas. Os seminários temáticos desenvolvidos, 

conforme já delineado, puderam oportunizar o debate sobre as questões docotidiano das 

escolas. 

As comissões temáticas formadas nas escolas tiveram orientação da equipe da 

SMEC, através do documento “Guia prático para as comissões escolares”, o qual estabelecia 

que “As comissões são grupos de trabalho organizados nas escolas para auxiliarem na 

elaboração do relatório escolar do processo Escola Constituinte” (LAGES, 1998a, p. 1). Estas 

comissões deveriam ter, cada uma, como membros, um coordenador, um relator, um 

divulgador e um ouvidor, articulados e integrados à comunidade, teriam, como objetivo, além 

de estarem integradas à SMEC: 

• levantar e registrar as práticas pedagógicas existentes na escola; 
• compilar, em documento escrito, os dados relevantes da escola e os índices 

escolares; 
• analisar no acervo levantado as experiências positivas e negativas, bem como, 

através dos dados estatísticos avaliar o desempenho da escola na comunidade; 
• elaborar o relatório escolar que será apresentado mo Congresso Municipal 

Constituinte; 
• estabelecer as metas da escola até o final do milênio; 
• delinear, a partir dos relatos das assembléias, da participação nos seminários 

temáticos, das reuniões com os professores, os pontos principais que deverão 
constituir o Projeto Político-Pedagógico-Social da escola; 

• participar nos seminários temáticos promovidos pelo Departamento de Ensino; 
• debater, junto com a comunidade, o regimento escolar, buscando formas de 

melhorar a convivência escolar;] 
• identificar os mecanismos utilizados pela escola para promover a participação, a 

democracia e os elementos e dados que identifiquem a contribuição da escola para a 
construção da cidadania; 

• registrar os projetos, atividades e programas realizados pela escola; 
• reunir-se semanalmente, estabelecendo um cronograma de trabalho para cada um 

dos membros em conjunto com os funcionários da escola. (LAGES, 1998a, p. 3). 

Os trabalhos desenvolvidos pelas comissões, cuja síntese foi agrupada, conforme 

Apêndice C, mostram que os debates nos seminários e nas comissões permitiram a reflexão 

sobre a gama de problemas que enfrentavam as escolas da Rede Municipal. O primeiro passo 
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para a inovação e para a mudança é conhecer a sua realidade. Com o processo constituinte, 

todos estes aspectos ficaram visíveis. O que cada comissão desenvolvia era informada num 

boletim semanal elaborado e distribuído pela SMEC. Nos agrupamentos fica clara que a 

manifestação dos professores foi respeitada e se tornou presente na pauta do Congresso 

Escolar Constituinte. 

Uma das garantias de fazer permanecer a expectativa e implementá-la foi sempre a 

ampla divulgação e o encontro quase semanal dos envolvidos. Desta forma, o saber fazer, ou 

seja, o conhecimento dos atores sobre o processo e sobre o conteúdo do processo permitiram a 

estruturação e o desenvolvimento da Escola Constituinte. 

2.4 LEGISLAÇÃO E INSTÂNCIAS DEMOCRÁTICAS DE GESTÃO 

Nos aspectos abordados no documento da secretaria, ao tratar da conjuntura, das 

inovações, da divulgação e das diferenças há uma preocupação - utilizando a categorização de 

Veiga (1996) – ver item 2) – com a finalidade política e social da escola, pois sem se saber 

em que cenário o educador atua, é impossível predizer os passos dos processos de ensino e de 

aprendizagem. A finalidade cultural da escola é indagada através dos aspectos que 

questionam as concepções, as teorias, o projeto de rede, as diferenças e o perfil, na dimensão 

da multiculturalidade. A finalidade humanística perpassa por todos os aspectos e prioriza as 

pessoas, como cidadãos de direitos e, a finalidade de formação profissional está contida nas 

preocupações apontadas na sistematização, na divulgação, nos relatos e na concepção. Este 

conjunto de finalidades que compõe a tessitura do projeto. 

A decisão política presente nas orientações para a participação e para o trabalho 

coletivo foi a tônica do trabalho desenvolvido pela administração popular. Sem pensar em 

todos os elos que compõem uma organização a escola não consegue construir e interferir para 

a realização das finalidades acima elencadas, pois, ela é espaço de subjetividades, de pessoas 

e “À medida que a escola conseguir relacionar subjetividades, permitirá e provocará a 

construção e a reconstrução do saber” (RESENDE apud VEIGA,1996, p. 89). 

A democracia, a participação e a gestão democrática foram premissas da 

administração popular (governo da cidade entre 1997 e 2000). A centralidade na pauta 

educacional da concepção teórica tem o sentido de fazer ver, aos professores, pais e alunos, 

que a configuração histórica do poder e a constituição da cidade imprimem um ritmo e uma 
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cultura distinta em Lages. Portanto, a universalização do currículo e a mediação do professor 

passam a ser ressignificadas na escola a partir de um projeto coletivo que, paulatinamente, 

tem a finalidade de desconstruir a verticalização de mando e construir a horizontalidade 

gestionária. O projeto é o elemento determinante na transformação da educação, é o 

arcabouço direcionador da prática, da conduta e das ações de um grupo. Se não há projeto 

construído, há a determinação do estabelecido arbitrariamente, há o seguimento cego de 

princípios e concepções de outrem. Isto significa a anulação da capacidade humana de pensar, 

de elaborar, de construir. É a desumanização a partir da educação e, neste caso, da educação 

pública e do seu papel social e histórico na construção processual de um outro país, de um 

outro cidadão, de uma outra realidade. 

Com relação às perguntas sobre a inclusão das propostas dos atores na legislação 

emanada do processo constituinte, alguns trechos da lei de sistema, que integra em si a carta 

de princípios e a estrutura do plano parecem fundamentais. 

Quanto à gestão democrática, no inciso VIII, do art. 2º da Lei 107/98, que dispõe 

sobre o sistema municipal de educação, está escrito: 

VIII – gestão democrática do ensino público, tendo como parâmetro para a gestão 
do sistema escolar o processo educacional, construído nas comunidades escolares, 
sem interferências de outras ordens e perseguições de qualquer natureza. (LAGES, 
2000a, p. 20). 

Há, portanto, a reafirmação do processo democrático e do respeito e da autonomia 

em construção no município de Lages. Esta compreensão da gestão avança além da dimensão 

interna da escola, sendo projetada para a teleologia do processo pedagógico desenvolvido pelo 

professor em sala de aula, no art.3º da Lei 107: “II – a formação de cidadãos capazes de 

compreender criticamente a realidade social e conscientes dos seus direitos e 

responsabilidades, desenvolvendo-lhes os valores éticos e o aprendizado da participação” 

(LAGES, 2000a, p.20). 

A reafirmação dos princípios democráticos, ficam explícitas no Título V, da Lei em 

análise, afirmando a necessidade de realização quadrianual do processo constituinte, 

outorgando ao congresso constituinte toda e qualquer alteração dos princípios, bem como a 

reafirmação da eleição direta para diretores de escola, conselhos, autonomia pedagógica das 

escolas com administração colegiada, compreendendo a ampla participação de todos os 

profissionais. Este conjunto de fatores deixa claro, no escrito, as dimensões democráticas e de 

envolvimento dos atores no processo em evidência. 
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O processo constituinte reuniu todos os requisitos necessários para a dimensão do 

poder fazer, ou seja, os recursos. Estes, financeiros, políticos, profissionais e de conhecimento 

garantiram a construção do produto final que foi a legislação emanada do processo, bem 

como, a participação de um expressivo número de professores em todas as instâncias. 
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3  O DITO 

Este capítulo foi estruturado para apresentar a fala dos envolvidos no processo 

constituinte com base na análise dos dados das entrevistas realizadas. Nesta parte, os dizeres e 

as opiniões sobre o princípio e o processo democrático e sobre questões subjacentes ao 

contexto da participação foram preservados e respeitados. Alguns mereceram uma análise 

mais detalhada, outros registrados mas apenas como acessórios para não enviesar os 

resultados. Foram registradas as falas que melhor expressaram vestígios, sintomas ou 

revelações sobre os indicadores da participação, conforme o instrumento apresentado no 

Quadro 03. 

3.1 OS DIZERES E A FALA DOS PROFESSORES SOBRE O PROCESSO 

Da mesma forma que no escrito, as mesmas perguntas foram feitas para verificar a 

intencionalidade da participação no processo. Seguindo os elementos teóricos indispensáveis 

à compreensão deste estudo, delineados no capítulo 1, algumas perguntas foram feitas para 

verificar a compreensão sobre a intencionalidade do modelo de gestão desenvolvido pela 

SMEC. Dentre elas, a dimensão democrática, como variável, será visualizada a partir das 

seguintes perguntas críticas e dos indicadores que permitem respondê-las, que estarão entre 

parêntesis. Havia condições políticas dos atores principais em garantir a participação dos 

professores? (condições estruturais do processo); O modelo de gestão permitia a participação 

dos professores? (modelo de gestão); Havia condições adequadas de participação dos 

professores no processo? (acesso dos professores ao processo); Havia condições adequadas de 

participação dos atores no processo? (acesso dos atores ao processo). 

Para a segunda variável, acerca do respeito ao processo, as perguntas críticas 

norteadoras e seus indicadores foram: Havia expectativa dos professores em participar? 

(participação dos professores nos eventos); Havia expectativa do ator principal em participar? 

(participação dos atores nos eventos); Havia expectativa dos professores com os resultados? 

(intencionalidade das propostas); Havia expectativa dos atores com os resultados? 

(intencionalidade dos documentos) As propostas dos professores foram incluídas? (relação 
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documento síntese com documento final); As propostas dos atores foram incluídas? (relação 

planejamento com documento final). 

As unidades de análise utilizadas para chegar aos indicadores foram Política, Gestão, 

Estrutura do processo, Professor, Atores e Resultado do processo. 

As fontes de informação foram atores coordenadores e professores. 

A técnica de coleta foi fundamentada em entrevistas não estruturadas e abertas, com 

algumas perguntas idênticas para todos os segmentos. 

Sobre o modelo de gestão, as entrevistas apontam claramente para a direção 

democrática, através da percepção dos docentes e coordenadores do processo entrevistados, 

como esclarece a entrevista com a Secretária de Educação da época, Elenice Borba da Silva, 

quando afirma que “Trabalhou-se, desta forma (Escola Constituinte), com a tentativa de 

manifestação do desejo de pais e professores de quererem, de fato, ser os responsáveis e os 

gerenciadores da escola, pois, quanto menor for o poder central (SMEC) na escola, maior a 

autonomia e a responsabilidade dos envolvidos (professores, direção e funcionários)”. 

Iniciava-se, assim, um amplo processo de descentralização das decisões, abrindo 

espaço para a construção da gestão democrática e posterior gestão compartilhada. 

“Aos poucos as escolas foram mudando”, continua a ex-secretária, pois “no ano de 

1997, com a abertura possibilitada pela então recente Lei de Diretrizes e Bases, a secretaria 

organizou várias palestras e encontros para discuti-la. Na época, a grande preocupação era 

o grande número de crianças fora de faixa nas séries, ou seja, estavam com idade acima da 

média em séries para crianças de outras idades. Nos levantamentos feitos em arquivos da 

secretaria, analisando o censo escolar, em 1997 oscilava entre 50 e 60%, em 1998 foi de 40% 

e em 1999 subiu para 60%. Em 1997 a secretaria iniciou com os professores e diretores 

estudos para a implantação de turmas de aceleração, de escolas por ciclos e outras 

inovações pedagógicas. Estes exemplos, em que pese todo o estudo que se tem hoje sobre 

avanços e limites, no escopo da participação, permitiram a atenção para questões que eram 

necessárias estar na pauta das escola, até desembocar na necessidade de rever os princípios 

e a legislação educacional para que a transformação e a inovação pudessem acontecer”. 

Após a análise dos documentos, no capítulo 1, que permitem evidenciar a 

participação dos professores,a partir dos documentos da coordenação, no processo em 

questão, permitindo relacionar idéias e realidade, foram realizadas entrevistas com os 

professores e atores da época em que se perguntou sobre quais as razões que os levaram a 

marcar presença no processo constituinte e nos espaços de formação e encontro já 

mencionados. As respostas apresentam uma constante em três aspectos: primeiro, é 
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reconhecida a possibilidade de participação e o direito garantido de falar e debater sem 

perseguição. O segundo aspecto desta “unanimidade” era o respeito que a equipe da educação 

tinha com os professores, pois, segundo as entrevistas, tinha conhecimento, sabia o que fazia e 

cumpria o que era decidido. O terceiro aspecto de concordância é a descentralização dos 

recursos da educação pela secretaria e a transparente e comunicada aplicação. Estes 

indicativos serão agora especificados e relacionados com as questões presentes nos 

indicadores construídos. 

3.1.1 Garantia da participação e do direito de falar e fazer 

“Naquela época, alguns não deram crédito ao processo, porque se tornaram comuns 

os espaços de debate”, salienta Marimilia Casa Costa Coelho, ex-diretora eleita da Escola 

Mutirão na época. “Naquele tempo muitos não tinham o entendimento do significativo espaço 

de participação, hoje compreendem. Falam com saudade e lembram que eram considerados 

no processo e ouvidos em cada decisão”, continua. A escola Mutirão, de acordo com as atas 

da escola, foi uma das que teve um amplo processo de debate para transformar-se em ciclada. 

Muitas reuniões com a comunidade, sensibilização e explicação das mudanças, sobretudo na 

avaliação e na organização da prática pedagógica faziam parte da rotina que decidiria a opção. 

“Muitas brigas foram travadas, não foi fácil decidir, porque implicava em mudanças e alguns 

não queriam assumir. Entretanto, como nada era imposto, os debates garantiam a eliminação 

da resistência, pois a opção passava a ser do grupo”. 

Na entrevista fica clara a atitude de reconhecimento da participação naquela gestão, 

como afirmações de que “o professor ia, ouvia, trazia informações e refletia sobre a sua 

prática, era desafiado a pensar”. Os encaminhamentos, nas escolas, segundo a ex-diretora, 

eram coletivos. As opções eram de todos e todos se ajudavam, porque tinham o apoio da 

SMEC. Por exemplo, relata ela, “as apostilas utilizadas naquela época são hoje indicadas 

pelos capacitadores como referência para a prática pedagógica que a SMEC defende. 

Pedem, inclusive, que quem ainda tem, use7”. Um depoimento sobre os espaços de 

participação e de autonomia naquele processo pode ser concluído com um trecho da entrevista 
                                                 
7 As apostilas eram livros didáticos, consumíveis, distribuídos bimestralmente aos alunos, adquiridos de uma 
editora, através de licitação, orientados a partir de uma concepção socionteracionista da aprendizagem. A cada 
bimestre, os professores se reuniam, avaliavam o material, conversavam com os autores e propunham sugestões 
que vinham no ano seguinte. Em 1998, houve a sugestão no processo constituinte de que eles não fossem mais 
utilizados e que o dinheiro investido fosse revertido para o salário dos professores, o que foi feito. No ano de 
1999, com a melhoria do programa do livro didático, os livros desta editora, reformulados, passaram a ser 
custeados pelo governo federal. 
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de uma professora efetiva de escola de ensino fundamental que não quis que seu nome fosse 

divulgado, quando faz referência à participação no planejamento e na organização escolar: 

“hoje vem pronto, determinado, não há espaço para alternativas, não se respeita o coletivo 

da escola, as especificidades. Os cursos são receitas, há cobrança na escola para ver se o 

professor está aplicando, fazem supervisão. Há avaliação externa para verificar o 

desempenho do professor pela análise das provas dos alunos. Somos vigiados e punidos, 

antes não”. 

O aspecto de supervisionar, empregado pela professora , como “vem ver se estão 

fazendo” pode ser associado ao processo denominado de formação assistida, conforme relatou 

em 2005 a diretora de ensino da SMED8, Sirley Rodrigues, onde “o professor articulador 

acompanha os professores e apresenta um relatório, para, a cada dois meses, capacitar os 

professores naquelas necessidades detectadas no trabalho docente”. 

O respeito ao profissional também foi destacado em outras entrevistas com grupos de 

professores, como afirma Rita Proença, educadora infantil, “O profissional era respeitado, 

ouvido. Era no grupo que as coisas se decidiam. Quando a escola deliberava a secretaria 

acatava e respaldava. Até se levava “bronca” depois, quando o encaminhamento era 

equivocado, mas, com educação, no diálogo, éramos levados a analisar e aí nós crescíamos. 

Todos eram convidados a participar e tínhamos direito assegurado. O encontro, com todos 

participando, era o mais importante. Fechava-se tudo, escolas, creches. Outra coisa era a 

facilidade de acesso às pessoas da secretaria. Tudo era ágil, resolviam no ato, não precisava 

marcar hora, até na rua quando nos encontrávamos. Víamos as pessoas da equipe como 

autoridade, hierarquia, mas podíamos chegar nelas”. 

Outra professora que preferiu não ser identificada afirma “Tínhamos abertura para 

sugerir. Agora não conseguimos falar com ninguém. Tudo é por representação. O diretor ou 

alguém representa a escola. Geralmente as pessoas falam a partir da sua visão, sem 

consultar o grupo”. Na opinião da diretora de ensino atual da secretaria, Sirley Rodrigues, “as 

reuniões com diretores e representantes servem para apresentar propostas e trocar 

informações. Muitas coisas são revistas porque o grupo é muito capaz. As escolas decidem e 

encaminham o seu projeto. A secretaria faz avaliação externa e remete os dados para a 

escola analisar e rever seus rumos. Não temos processos periódicos de participação e 

decisão instituídos”. 

                                                 
8 Sigla atual da SMEC, Secretaria Municipal de Educação 
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O aspecto da não perseguição àqueles que opinavam ou contrariavam uma indicação 

de encaminhamento, ou faziam oposição, apareceu muito nas entrevistas com professores. “A 

equipe se preocupava com as pessoas, aceitava as críticas. Ouviam e não se vingavam. Eram 

humanos, não tinha aquela coisa de chefe” ou “A relação era baseada na humanidade”. 

Sobre as perseguições, outra afirmação da diretora Marimília Coelho é considerável: “Todos 

são unânimes em dizer que têm saudade do tempo da frente popular, pois havia mais 

participação e respeito ao professor. Hoje, quem critica ou apresenta resistência tem dois 

caminhos: ou se cala ou é mudado de escola. Esse medo, patrulhamento, faz com que as 

pessoas concordem com tudo no público, resistindo cada uma à sua maneira. Os professores 

que aproveitaram aquela época se organizam, mudam constantemente as atividades e fazem 

projetos entre eles, pois não há mais projeto de toda a escola”. 

A direção do SIMPROEL quando perguntada se havia perseguições na época em que 

a pesquisa faz referência, no sentido de confrontar se é praxe “o governo perseguir” foi 

enfática “aconteceram alguns casos”. Questionada de que tipo, houve apenas um gesto de 

dissimulação sem resposta. Nas entrevistas e nos questionários em nenhum momento houve 

denúncia ou menção à perseguições sobre a época pesquisada. Isso ratifica que havia 

condições políticas dos atores coordenadores em garantir a participação dos professores 

conforme ficou evidenciado na análise dos documentos consultados sobre as instâncias do 

processo. 

3.1.2 Respeito e conhecimento da equipe gestora 

“Acreditávamos no projeto porque vocês tinham conhecimento. Domínio do 

conhecimento. Estudavam primeiro para depois passar”, relata a educadora infantil Rita 

Proença em entrevista. Outra professora afirma: “Havia interação entre a equipe . Era única 

a deliberação. Nós acreditávamos e depositávamos confiança”. Em uma situação, em que o 

pesquisador foi entrevistar uma professora, em uma escola, outras nove se agregaram à 

conversa em um momento que parece pertinente relatar, até porque estavam presentes 

professoras efetivas e contratadas, da educação infantil e dos anos iniciais, e algumas 

colocações remetem a esse “consenso”:  

a) As diretrizes eram construídas por todos; 

b) Havia coerência entre o discurso com a prática; 
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c) A equipe tinha conhecimento teórico e metodológico e segurança, gerava 

confiança; 

d) Tínhamos tempo para planejar e estudar. Estudáva-se de verdade, buscando os 

alicerces, a ligação da prática com a teoria; 

e) A secretaria confiava nas escolas, na autonomia que foi construída, valorizando a 

troca de experiências; 

f) Os pais e a comunidade percebiam os resultados e queriam estar juntos sempre 

que eram convidados, pois construíam a escola; 

g) As deliberações eram coletivas, respeitando a diversidade, mas todos falavam a 

mesma linguagem; 

h) O conhecimento da equipe era encaminhado para as escolas debaterem e 

ressignificarem, atingindo toda a rede; 

i) O calendário escolar era planejado em conjunto. 

O envolvimento e a qualificação foram relatados como sendo abrangentes. Um dos 

destaques de uma das diretoras do SIMPROEL, Mara Marcelino, em entrevista, foi “a 

participação nas reuniões, nas capacitações e na escola de mestres, onde vários temas eram 

discutidos com os diretores, isso foi muito importante”. 

A presidente do sindicato, Neusa Zanguelini, é mais contundente no respeito à 

equipe da SMEC: “Participamos da Escola Constituinte porque o nosso objetivo, desde o 

início, quando nos tornamos sindicato em 1997, era conseguir o Plano de Carreira do 

Magistério e a revisão da Lei de Eleição de Diretores, para a garantia da democracia na 

rede. O sindicato sabia que não conseguiria sozinho. O prefeito sempre nos atendeu e a 

educação foi parceira nessa construção. Quando vimos o que seria a constituinte aderimos, 

porque nunca duvidamos que conseguiríamos, pois víamos a sinceridade e o empenho da 

equipe da SMEC. E mais, sabíamos que tinham entendimento da importância do plano e os 

benefícios que seriam atingidos. Tanto que saiu o plano e a mudança na Lei de Diretores. 

Isso tudo foi durante a constituinte, estabelecendo prazos. Brigamos muito lá. Mas foi 

produtivo o movimento do ano seguinte (1999) quando o debate sobre o plano ganhou as 

escolas. A secretaria e o sindicato fizeram assembléias em todas as escolas e chegamos ao 

possível naquela época, com grandes avanços. O ruim foi o consultor (da UNDIME - Jacir 

Bombonato Machado, secretário de educação de Chopinzinho – PR, consultor do 

Prasem/MEC) que queria tirar todos os nossos direitos, quando ele saiu e nós, sindicato e 
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secretaria assumimos a elaboração, a coisa andou e se concretizou. Houve momentos de 

crise e avanço, estávamos engatinhando na arte de ser sindicato”. 

A confiança na equipe da secretaria pelo SIMPROEL não eximiu a ex-secretária e o 

ex-prefeito da crítica, continua a presidente: “A Elenice não nos recebia, mandava para você 

(este pesquisador que na época foi assessor da secretária e diretor de ensino), para a Jane ou 

para a Albertina. Tudo era encaminhado. Na questão do Plano de Carreira, a Albertina 

(Albertina Pickler Coelho, responsável pelos recursos humanos em 2000) foi uma excelente 

profissional, prestando informações e ponderando. O prefeito era cheio de boa vontade, nos 

recebia sempre para café, o de hoje não tem tempo, mas não tinha palavra. Cansei de dizer 

para o Décio (prefeito em 1998), nos pague os 5%que nos deve em parcelas, que nós 

aceitamos e não fazemos nada. Não houve avanço, em quatro anos não ganhamos nada. Ele 

apenas pagou os 20% que o Coruja (ex-prefeito Fernando Coruja Agustini 1993-1996) havia 

dado em 1996. ainda lembro de uma conversa com os dois, quando o Décio era candidato: 

Décio, disse o Coruja, você não vai conseguir pagar e vai tornar ingovernável a prefeitura. O 

Décio disse, dê que eu pago”. 

A dialogicidade construída na Escola Constituinte permitiu que as contradições, as 

divergentes posições e posturas pudessem aparecer. Na expressão da fala estão contidas as 

suas intencionalidades. De quem é governo e de quem sente-se governado ou está assumindo 

a autonomia possível na democracia. 

O respeito ao processo, ao diálogo e às pessoas esteve presente nas entrevistas, 

destacando-se a opinião da ex-diretora da Escola Mutirão, Marimília Coelho, “Os professores 

acreditavam na equipe e participavam, pois o que era decidido era encaminhado. Quando 

não acontecia, como tinham votado, ou demorava a implantação, os professores cobravam”. 

Foi evidenciado o respeito pelo reconhecimento dos professores enquanto 

profissionais. Um depoimento do “professor E” na dissertação de Elenice Borba da Silva, com 

o título “A descentralização como estratégia no Projeto EducAção, no município de Lages” é 

ilustrativo: “Com a administração popular nós deixamos de ter que ouvir que éramos 

professores das escolinhas da prefeitura para sermos considerados professores da rede 

municipal” (DA SILVA, 2000, p. 59). Esta referência às escolinhas está registrada por Ana 

Rita de Souza em sua dissertação “A instituição escolar em Lages, no contexto de uma 

administração participativa (1977-82)”, quando a prefeitura divulgou para todo o Estado, 

encartado no Jornal O Estado, em fevereiro de 1979, material publicitário referente às escolas 

municipais de Lages: 
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É NA ESCOLA QUE SE APRENDE A TRABALHAR 
Se você não é pai de um aluno, nem estuda em uma escolinha municipal, um dia dê 
uma passadinha em uma das cem que existem em Lages... Lá se aprende o ABC de 
ler e escrever e muito mais... [...]. (SOUZA, 2000, p. 48) 

Apesar deste termo não ser utilizado oficialmente a partir de 1983, no imaginário das 

pessoas e dos professores ficou a vinculação com o termo diminutivo, que na fala do 

professor, o reduziu no seu reconhecimento profissional. A referência forte da educação 

municipal em Lages ganha status por ser afirmada e divulgada, nos dois governos da frente 

popular, como prioridade absoluta. No primeiro como a “Escola com sabor de saber” tendo 

como carro chefe o Projeto EducAção; no segundo, com a “Educação Nota 10” e sua 

vinculação com o movimento de participação e democratização Escola constituinte. No 

governo de Dirceu Carneiro, apesar da sua convicção e defesa prioritária da educação, 

conforme retrata Souza (2000), a marca ficou centrada nos mutirões da força do povo; no 

governo de Paulo Duarte (1983 a 1988) a mídia da educação foi centrada na Escola Itinerante 

e reconstruir as escolinhas de madeiras por de tijolo aparente; no de Raimundo Colombo 

(1980 a 1992) o marketing ficou centrado na cidade, no governo da “cidade da década”, 

diluindo as ações da educação em poucas creches modelo. 

Este “respeito” e “valorização” no trato e na nominação foram decisivos para iniciar 

o diálogo com os professores. Da mesma forma, o governo de Fernando Agustini no seu 

início não trocou nenhum funcionário que trabalhava na Prefeitura, salvo os secretários do 

primeiro escalão. Esta ação deflagrou a “bandeira branca” porque o medo da “devassa” era 

visível. Relatavam os funcionários de carreira nos corredores da prefeitura que “quando 

Dirceu Carneiro perdeu a eleição, Paulo Duarte demitiu todos os funcionários que pertenciam 

ao governo anterior. Nós esperávamos o mesmo”. Cabe lembrar que a estabilidade nos cargos 

só acontece em 1989 com a vigência da Constituição atual, em que os funcionários que 

haviam cinco anos de carteira assinada pela CLT passaram a integrar a carreira nos órgão 

públicos, compreendendo o passado com os olhos de hoje. 

3.1.3 Descentralização e transparência da gestão 

A criação do FUMED possibilitou a transparência na gestão a partir da 

descentralização, segundo as entrevistas. Antecipando o feito, nas atas de reuniões nas escolas 

e comparativos divulgados oficialmente pela Prefeitura e pelo Tribunal de Contas da União 

em 2000, o FUMED foi um dos responsáveis para que “Lages foi o município de Santa 
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Catarina que mais investiu no social, 65% da sua receita de investimento” (JORNAL A 

NOTÍCIA, 2000, s.p), aspectos confirmados nos depoimentos dos professores na situação 

acima mencionada: 

a) A educação tinha o seu recurso próprio. Com a descentralização as coisas 

ficaram ágeis, tínhamos tempo para conversar, discutir, nós elaborávamos nosso calendário e 

parávamos quando decidíamos. Conversávamos com a comunidade e tínhamos apoio. Na 

educação infantil sempre houve muita resistência, mas parava-se mesmo assim; 

b) O dinheiro era de fato aplicado, tínhamos acesso aos relatórios, ao resumo deles; 

c) A comunidade queria estar por dentro do que acontecia. Isso resultou da 

participação deles em todos os momentos, sobretudo na Escola Constituinte, foi magnífico; 

d) A comunidade e as pessoas opinaram, os professores também. Houve muita 

coisa absurda, uns pedidos fora da realidade. O positivo foi que a secretaria considerou tudo, 

peneirou o absurdo, mesmo relatando-o, e o essencial foi apresentado, debatido e aprovado, 

sempre com a realidade em evidência. Fez-se o que era possível fazer. Foi feito um olhar 

crítico; 

e) Todos acreditavam nos números, eles estavam disponíveis para a consulta. Isso 

foi comprovado quando os pedidos feitos no Planejamento Orçamentário Participativo foram 

todos atendidos.  

Os investimentos realizados na educação foram significativos e aplicados em todas 

as áreas. Com a criação do Fundo houve um processo de modernização administrativa da 

educação. As escolas foram interligadas à internet, muitas equipadas com laboratórios de 

informática e todas sofreram reformas e ampliações. 

Havia um setor específico para desenvolver, junto com as escolas, projetos de 

financiamento externo para projetos. Nos assessoramentos no Centro Pedagógico o 

intercâmbio de informações contribuía para a dinamização das atividades nas escolas. Com a 

escola de gestores que, reunia quinzenalmente os diretores, os desafios para implementar 

parcerias eram colocados e muitos aceitos pelos diretores. Na entrevista da professora Márcia 

Kaiser encontra-se o seguinte: “Nós debatemos no Centro Pedagógico a idéia de uma sala, na 

escola ciclada, para concentrar atividades de ciências naturais. A SMEC nos cedeu um técnico 

que nos auxiliou a desenvolver um projeto para a Natura (Crer para Ver) e Fundação Abrinq 

para a construção de uma sala, aquisição de móveis, equipamentos e materiais. Conseguimos 

tudo”. 
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Neste terceiro aspecto, da transparência, a instituição do POP na Lei de Sistema foi 

determinante. A Secretaria deixou de ser responsável sozinha pela elaboração e aplicação 

orçamentária e financeira e desenvolveu uma atitude deliberativa com relação ao orçamento 

da educação. 

No Brasil, dadas as características autoritárias e centralizadoras do Estado, mesmo sem 
ter desenvolvido plenamente um Estado Providência, a descentralização e a 
(re)valorização do poder local tornaram-se pontos chaves no processo de 
democratização da sociedade e, por isso mesmo, pièce de résistance na disputa de 
projetos de reforma de Estado, tanto de conservadores quanto de progressistas. Deste 
modo, a transferência das disputas aos municípios tanto pode gestar novos padrões na 
relação Estado-sociedade, público-privado, enfim, no modo de conceber a res publica, 
como representar a continuidade, e mesmo o aprofundamento, de práticas tradicionais 
de gestão estatal. 
Assim, tendo como pano de fundo a globalização da economia onde o papel do 
Estado vem sendo questionado, o debate sobre descentralização, poder local e 
gestão participativa na sociedade brasileira, depara-se, de um lado, com a estrutura 
patrimonial-burocrática de gestão e sua cultura político-administrativa decorrente, 
e de outro, com referenciais que apontam para o fortalecimento da democracia, seja 
através de iniciativas mais localizadas na sociedade civil, seja pela emergência de 
modelos inovadores de gestão pública, expressos em várias experiências de 
administrações democrático populares. No bojo destas novas formas de relação 
Estado-sociedade, público-privado, - que podem potencializar uma “segunda 
transição” democrática - sobressai-se o Orçamento Participativo (OP) como uma 
das dimensões de um modelo de gestão participativa. (COLAÇO, 1998, p. 1). 

Esse processo de descentralização da gestão financeira contribuiu para que as 

funções fossem delegadas. Os conselhos foram atuantes. “O que vocês encaminharam dos 

conselhos nós seguimos até hoje, foi tudo organizado e encaminhado”, afirmou Mara 

Marcelino, diretora doSimproel. 

A presidente do Simproel questionada sobre o fim do FUMED em 2001, 

centralizando os recursos novamente na prefeitura, fez a seguinte afirmação: “Era mais ágil. 

Hoje as coisas saem, mas passa tudo pela prefeitura e com justificativa, através do fluxo de 

caixa. A gestão do FUMED na época de vocês não foi transparente”. Não continuou a 

afirmação, mas, entra em contradição com a análise anterior em que tinham acesso às 

informações e que a secretaria era parceira, tanto que confiavam, o que foi um dos fatores da 

participação do sindicato no processo. 

Os processos descentralizados, no “Projeto EducAção” tiveram este objetivo 
“tornar-se um instrumento de luta” através da observância e do compromisso com 
as diretrizes da educação municipal, democratizando a gestão educacional, 
garantindo o acesso e a permanência da criança e do adolescente no processo 
educacional escolar e construindo, na dinâmica do sistema, a qualidade social da 
escola pública municipal. (DA SILVA, 2000, p. 144). 
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Da mesma forma, as atas dos Conselhos vinculados à educação, a saber, de 

educação, da alimentação escolar e de acompanhamento e controle social do Fundef, nos 

quais o sindicato participava, apresentam a aprovação das contas da educação e, em nenhum 

momento, falam, desta “desconfiança” na transparência, tanto que, em várias atas, as 

informações solicitadas eram disponibilizadas e registradas nas seguintes. 

3.2 REFLEXÕES SOBRE O NÃO ENVOLVIMENTO 

Nas entrevistas uma fala foi considerável, quando perguntou-se sobre o que havia 

mudado na forma de planejar. “No planejamento não mudou nada”, afirmou Rita Proença, 

educadora infantil. Refeita a pergunta, afirmou “nós continuamos fazendo os planos de aula e 

entregando para os diretores”. 

A ausência da compreensão das diferenças de macro e micro planejamento e a falta 

de percepção de um todo integrado, que procurou, pelo menos nos objetivos dos gestores da 

SMEC ser a Escola Constituinte, podem ser os primeiros sintomas da sensação de que a 

participação e a construção do novo tenham desaparecido. O processo de análise do que 

dificultou a participação e do que impediu maior adesão foi pontuado de diversas maneiras, 

nas entrevistas, destacando-se as seguintes ocorrências: 

a) Alguns diretores não compreendiam o processo e não encaminhavam algumas 

coisas, tardavam a informar, centrando nele a interlocução; 

b) Os aliados foram tirados da escola, deixando o grupo desviar o foco das atenções 

para aspectos como salário e benefícios (referindo-se às pessoas convidadas para assumir 

funções na gestão da SMEC e que tinham liderança nas escolas, durante os governos da 

Frente Popular); 

c) Faltou vontade de alguns professores, outros faziam mecanicamente, pararam no 

tempo, acomodados, não quiseram se envolver e muitos acordaram quando o processo 

eleitoral terminou; 

d) Alguns passaram a bola para a equipe, não assumindo compromisso, sendo 

favoráveis a qualquer vento, pois sempre há um porta-voz que sabe usar a retórica para dizer 

que houve decisão coletiva; 

e) Alguns só se envolveram quando tiveram algum favorecimento e outros não se 

envolveram pela questão político-partidária; 
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f) Faltou tempo para se planejar mais, ainda ficou uma prática conteudista, mesmo 

com todo o trabalho, apostilas, materiais e assessoramento; 

g) Não perceberam a interferência e inter-relação do particular do seu planejamento 

com o todo, pois só com o planejamento coletivo se consegue que o professor exerça sua 

reflexividade. 

Uma entrevista realizada em 2003 com uma ex-assessora do Centro Pedagógico, 

Rúbia Carneiro, e que, à época, estava na direção de ensino do município de Rio do Sul traz 

aspectos de quem consegue enxergar o processo de fora: “Às vezes, se faz muito mais que no 

papel e na fala, não se percebe no processo. É o princípio da antropologia, o estranhamento. 

Estranham o que é natural para o grupo e olham com naturalidade aquilo que é estranho. 

Explico, sempre acreditamos que a Constituinte era o melhor caminho para a gestão 

democrática, achamos que iriam entender isso, e por entender, que seríamos o melhor 

governo. Até que ponto entenderam? Os companheiros que venceram a eleição e que tinham 

discussão de base foram tirados da escola para assumirem cargo, ficaram vulneráveis. 

Saindo, deixaram o grupo sem defensor, fazendo com que as discussões se perdessem em 

coisas de outras ordens, porém, não menos importantes, como a salarial. Não conseguiram 

sistematizar as idéias do grupo. Na prática, não seguiam o que planejavam, iam além. O 

planejamento coletivo dá conta de uma reflexão profunda e ampla, pela reflexão mudam a 

ação educativa. Não que o planejamento dá conta, ele norteia o caminho, se tivessem a 

noção, voltavam sempre a ele. O planejamento compartilhado faz com que o coletivo se 

comprometa. Início, meio e fim. Ao estabelecer metas, na constituinte, não se tem mais como 

responsabilizar pessoas ou indivíduos. Se falhar, foi o grupo. Será que o grupo consegue 

fazer essa análise? Construir de forma compartilhada? Geralmente um relata e sobra pra 

ele”. 

Os estudos realizados sobre este período não permitem afirmar categoricamente a 

mudança efetiva na prática pedagógica a partir das questões refletidas nos assessoramentos e 

na formação continuada. Não há um estudo quantitativo. Um, que faz referência a duas 

escolas é a dissertação de Arleide Catarina Wolff Camargo intitulada “Relações da proposta 

do Projeto EducAção com o cotidiano das escolas Delta e Alfa”, UFSC, 2001 que conclui: 

Tratando das escolas pesquisadas nesta dissertação, constatamos tendências iniciais 
no cotidiano destas escolas, que buscavam viabilizar o exercício da participação, o 
que foi fragmentado em alguns momentos, por falta de trabalho coletivo e 
participativo. Permaneceu em geral uma prática sob muitos aspectos ainda 
tradicional, não coincidindo com a filosofia do projeto EducAção que deveria 
nortear as ações desde o início da Gestão da Frente Popular (enquanto totalidade). 
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Nos depoimentos dos professores nos deparamos com uma participação ainda 
fragmentada. Neste sentido, nem todos os professores aceitaram a proposta, uns 
resistiram, e outros, por não compreendê-la, acabaram negando o projeto. 
(CAMARGO, 2001, p.  62-63). 

Esta análise, de um fragmento do texto, é baseada em duas transcrições de 

entrevistas: “Segundo o Professor D, ‘havia reuniões onde os conteúdos eram discutidos com 

outros professores da mesma série, mas em sala de aula cada um decidia suas aulas’” 

(CAMARGO, 2001, p. 50) e 

O professor não estava preparado para mudar sua prática e organização em sala de 
aula e muitos não entenderam ou não aceitaram tal mudança. As idéias eram boas, 
mas não houve entendimento e os alunos continuaram estudando individualmente 
em suas carteiras. O sócio-interacionaismo não acontecia na prática, as 
transformações estiveram mais na propaganda que na escola. (Professor C da 
Escola Alfa apud CAMARGO, 2001, p. 50). 

Confrontadas com outras opiniões no mesmo texto não há negação de que não havia 

participação, pelo contrário, todas afirmam-na. A contradição, segundo a autora, dá-se na não 

compreensão da totalidade da matriz teórica preconizada pelo coletivo da SMEC, do qual fez 

parte, inclusive como coordenadora do Centro Pedagógico. No relato do Professor J encontra-

se “Quando implantamos o ciclo na escola, tivemos capacitação, acompanhamento, mas 

faltou muitas outras coisas prometidas, como recursos financeiros, porque a escola ciclada é 

cara. Como fazer um trabalho diferente sem recursos? Como em política tudo só dura quatro 

anos, hoje só tem o nome ciclo” (CAMARGO, 2001, p. 25), complementado pelo Professor H 

“Os ciclos oferecem a possibilidade de estar propiciando aos alunos novos tempos e espaços 

de ensinar permitindo maior flexibilidade e auto-estima elevada. Porém, se o processo não foi 

bem entendido e se houver descomprometimento da escola como um todo, o processo não 

funciona” (CAMARGO, 2001, p. 25) e negada a análise pela Professora J “Essas mudanças 

foram muito boas pois elas abrangem a educação da família, a convivência humana, trabalho 

e a sociedade em geral. Os ciclos e a aceleração oportunizam ao cidadão que ele avance em 

suas aptidões morais e também cresça profissionalmente”. 

Nas várias entrevistas realizadas e nas dissertações analisadas há o registro de que 

alguns não participaram, alguns não mudaram, alguns continuaram com a mesma prática, 

alguns foram por razões adversas à efetiva participação, entretanto, nenhum entrevistado disse 

que ele próprio não mudou, que foi participar por razão adversa à efetiva participação, 

inclusive entrevistados que carregavam o rótulo de serem oponentes ao processo e ao governo 

popular, e que na definição “eram oposição e boicotavam o trabalho”. Talvez, numa análise 
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ainda empírica, neste momento, alguns confundiram estar presente com participação, aplicar 

um modelo com mudança de prática, defender o governo com ser comprometido com a 

mudança, ser oposição com negação da mudança ou questionar e ponderar algo antes de 

executar e mudar toda uma prática. Talvez a crítica feita aos que se “acomodaram”, não 

considerou a cautela e a resistência que eles puderam ter, em determinados momentos, a uma 

mudança meramente retórica. 

Observou-se que há uma cobrança dos professores entrevistados sobre os outros 

professores, em geral, com muita exigência e necessidade que os outros mudem e ajam igual a 

eles, da mesma forma, não entendendo os ritmos, as circunstâncias individuais e profissionais. 

Uma pergunta esteve presente em todas as entrevistas: a forma participativa de 

planejar e desenvolver a gestão democrática, comparada com outras, é a mais adequada? Esta 

participação permite mudanças que anteriormente não eram desencadeadas pela ausência de 

colaboração e participação de todos? Depois da escola constituinte houve mudança na forma 

dos professores trabalharem e de organizar e gerir as escolas? 

Nas respostas aparece a reafirmação da participação e dos avanços do processo 

constituinte. Algumas respostas fazem a síntese do conjunto da amostra, e, nelas, não há 

alusão a não participação ou que esse aspecto fosse preponderante nas respostas, conforme 

transcrição no Apêndice D. 

Com estas considerações, encerra-se este capítulo e a apresentação e sistematização 

dos instrumentos que permitiram estabelecer o dito sobre a Escola Constituinte. No próximo, 

aborda-se aquilo que de fato foi feito na Escola Constituinte, iniciando com uma análise 

histórica da participação dos professores na educação, em Lages. 
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4 O FEITO 

O município de Lages, em Santa Catarina, localizado na região serrana do Estado, a 

200 km da capital Florianópolis, possuía, em 1998, ano reportado nesta investigação, 140.946 

habitantes9, sendo 3.303 residentes na zona rural. Os dados constantes no Apêndice A 

permitem visualizar alguns dados da educação, aqui sintetizados na base de 1998: na 

educação infantil havia 38% da população, nesta faixa etária, sem atendimento (3.532 

crianças), no ensino fundamental, 3,3% da população de 7 a 9 anos estava fora da escola, 

aumentando o índice para 5,9% quando a faixa etária era de 10 a 14 anos. As taxas de 

repetência e evasão escolar, na rede municipal, eram de 8,92% e 8,83%, respectivamente. A 

taxa de analfabetismo ou de pessoas com menos de um ano de escolaridade era de 8,5% da 

população. O atendimento à educação especial, apesar de alguns programas e políticas de 

integração e inclusão, era incipiente, concentrado em instituições que desenvolviam 

programas de discriminação positiva10 e um serviço de atendimento psicossocial para crianças 

que apresentavam dificuldade ou distúrbios de aprendizagem. A educação de jovens e adultos 

atendia 456 pessoas e o total de alunos, das 81 escolas (50 multisseriadas na zona rural), 26 

creches e 2 CAIC´s era de 14.349. Esses dados, entretanto, se comparados com 1991, 

demonstravam uma melhora significativa dos índices, apresentando, no comparativo, uma 

redução de 69,8% na evasão escolar, 49,2% na repetência escolar, de 55% no analfabetismo, 

além da ampliação de 144,2% na oferta de vagas em creches (0 a 3 anos), 92,3% na pré-

escola (4 a 6 anos), 13,3% no ensino fundamental (1ª a 8ª série) e 375,7% na educação de 

adultos.  

No que diz respeito aos professores, eram 633, com uma média salarial, por 

formação de R$ 310,17 para a menor formação e de R$ 742,54 para a maior formação, ou 

seja, um índice diferencial médio de 2.39 entre a maior e a menor remuneração. 

Os recursos financeiros próprios, disponíveis para a educação em 1997, base para o 

orçamento a ser aplicado em 1998 era de R$ 10.484.129,94, representando 29,45% do 

orçamento do município. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 

em 1997 Lages foi o município que mais investiu na área social, ou seja, 66,5% do orçamento 

                                                 
9 IBGE: contagem populacional de 1996. 
10 O conceito de discriminação positiva é usado pela ONU para classificar os programas de equidade com caráter 
compensatório que desenvolvem atendimento a uma população discriminada em caráter transitório. 
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da prefeitura, destinando, para a educação, com o pagamento de professores incluído, 

44,6%11. 

Com relação à formação dos professores 12% tinham pós-graduação, 19,6% ensino 

superior, 65,7% magistério de ensino médio e deste, 11% tinham outra formação que não 

magistério, além de 2,7% terem apenas o ensino fundamental. Cabe lembrar que o município 

oferecia bolsas de estudo para a graduação e que havia iniciado, em 1996, um programa de 

licenciatura em pedagogia (Magister) nos finais de semana, oferecido pelo Governo do Estado 

em parceria com o município, visando suprir a falta de formação superior para os professores 

dos anos iniciais, exigência surgida com a LDB de 1996. 

Este quadro, aliado às necessidades sociais da cidade, apresentava um panorama que 

necessitava uma intervenção educacional maior, não apenas da prefeitura, mas da cidade, 

razão do processo Escola Constituinte, intervenção que será analisada neste escrito e 

contextualizada desde os primeiros indícios de participação no município de Lages. 

Antes, é destacável esclarecer que em 1998 o Fundef12 passa a vigorar no país, 

invertendo a racionalidade de organização e de investimento na educação, bem como, são 

implementadas as normas promugaldas com a LDB de 1996. 

O surgimento da figura dos sistemas municipais de ensino na LDB permite uma nova 

organização aos municípios, com autonomia curricular e de legislação, antes vinculado ao 

Sistema de Educação do Estado. A Secretaria Municipal de Educação de Lages decide 

constituir os princípios, a planificação e a lei do sistema através de ampla participação 

popular, momento que desencadeia uma estratégia política de difundir e divulgar o programa 

de educação em desenvolvimento desde 1993, pelo mesmo grupo. O processo Escola 

Constituinte aqui analisado é produto desta época. 

4.1 A PARTICIPAÇÃO EM LAGES DE 1972 A 1997: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS 

Lages, início da década de 70, do século XX. O Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) derrota a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) nas primeiras eleições municipais 

daquela década e procura construir uma intervenção político-adminsitrativa de inversão dos 

investimentos públicos, ou seja, dos ricos para os pobres. De lá para cá, momentos 

                                                 
11 Conferir em http://an.uol.com.br/1999/nov/21/0pot.htm 
12 Fundo de Desenvolvimento para o Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Lei Federal 9424/96, de 
24.12.1996 
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significativos de participação foram empreendidos, todos com características distintas e 

brevemente descritos nos tópicos seguintes para que, a compreensão do período de 

participação em foco possa ser situada. 

Nos anos 70, durante o auge do regime militar no Brasil, a cidade de Lages viveu um 

interstício de participação popular na decisão sobre o orçamento municipal e aspectos da 

escola e da educação. O período, profícuo em divulgação, análises, dissertações e teses, 

projeta o município que ganhou dimensão nacional e internacional. Denominado governo da 

“Força do Povo” o exercício compreendido entre 1977-1982 dá seqüência ao projeto 

oposicionista do Movimento democrático Brasileiro (MDB) iniciado por Juarez Furtado em 

1972. Juarez ganha as eleições municipais tornando-se o primeiro prefeito a interromper a 

série histórica e tradicional de famílias típicas da política local e estadual. Seu vice-prefeito 

era o arquiuteto Dirceu Carneiro, ganhando a condição de candidato majoritário para 

continuar com uma organização de trabalho que tinha a participação popular como eixo de 

mudança às antigas práticas oligárquicas dos coronéis dos campos de Lages. Dirceu se elege e 

a resistência da cidade ao isolamento econômico, pela oposição ao poder estadual e à ditadura 

militar, ganha força e mídia, transformando a cidade num campo fértil de participação das 

pessoas, única alternativa ao isolamento, na visão da época. 

A dimensão da execução da participação em Lages, naquela época, foi resultado de 

uma planificação que pode ser definida dentro do Modelo de Planejamento Informativo e/ou 

Consultivo (COLAÇO, 1998), em que uma comunidade é instada, a partir da informação e 

consulta, a participar da elaboração de uma peça orçamentária, assim: 

O governo de Dirceu Carneiro em Lages, no final dos anos 70, pode ser 
considerado uma experiência pioneira de gestão participativa no Brasil. Ao assumir 
a Prefeitura de Lages, Carneiro e sua equipe não possuiam “um plano de governo 
previamente concebido, com projetos definidos e acabados.” (FERRREIRA, 1991: 
9). Entretanto, durante a campanha, ele e membros de sua equipe participaram de 
um seminário promovido pelo Instituto de Pesquisas Econômicos e Sociais – 
IEPES, onde se definiu como linha de campanha dos candidatos de oposição à 
ARENA e estratégia para os prefeitos eleitos a “participação popular na gestão do 
município.” (ANDRADE, 1996: 31). Entretanto, seja pelas condições altamente 
adversas em relação ao governo estadual que a gestão enfrentou, seja pela “forma 
paternalista” (FERREIRA, 1991: 13) com que foi conduzido o processo, 
desembocando em um “clientelismo de massas,” (ANDRADE, 1996) a 
consequência é que, mesmo tendo sancionado lei submetendo a aprovação do 
orçamento público à população, na prática a elaboração do mesmo foi feita de modo 
convencional.  
A Lei Municipal nº 550, de 06 de agosto de 1982, fixa os planos de ação para as 
secretarias e “adota medidas práticas de participação popular na administração do 
município.” O seu artigo 51 prevê que o GAPLAN deverá submeter à “consulta 
popular e democrática os projetos das obras a executar, através da assembléia das 
associações e organizações devidamente constituídas do povo, especialmente no 



 66 

que respeita ao Orçamento Público do Município, Plano Diretor e legislações 
codificadas de interesse social.” (ALVES, 1980: 143).  
Somente nos últimos períodos da gestão se decidiu “levar o orçamento a debate 
público,” mas essa iniciativa “acabou se constituindo numa mera exposição do 
orçamento, não tendo se chegado a um grau de participação efetiva, nem à 
compreensão do significado político dessa prática.” Nos debates públicos do 
orçamento onde as associações e organizações populares, se autônomas em relação 
ao governo, deveriam assumir um caráter deliberativo, apenas “se configuraram 
quase sempre como órgãos consultivos e cooperativos com o poder municipal.” 
(FERREIRA, 1991: 15). 
Em síntese, pode-se dizer que a participação popular no orçamento em Lages, 
durante a gestão de Dirceu Carneiro, não conseguiu cumprir nenhuma das 
condições propostas por Dahl. Estruturado via organizações populares e realizado 
de forma informativa, no sentido de transparente, em oposição ao secreto, situou-se 
num baixo patamar quanto ao grau de justiça proposto por Bobbio. (COLAÇO, 
1998, p. 95). 

Os alicerces do governo estavam centrados na necessidade da participação de toda a 

cidade para garantir aos mais pobres o acesso à moradia, saúde e educação, tendo em vista o 

boicote econômico sofrido pelo município haja vista a condição política de oposição aos 

governos instalados nas outras esferas de governo. Como estratégia para driblar a falta de 

recursos e a necessidade premente de habitação, saneamento e outras políticas sociais, 

mutirões foram realizados para arrecadar material de construção com o objetivo de que esses 

materiais pudessem ser usados pelas familias para construirem suas casas. A prefeitura doava 

os terrenos, se encarregava de arrecadar mateirais e a construção das casas era feita por 

aqueles que, futuramente, ocupariam as mesmas. 

Agentes de saúde foram aos bairros e aos distritos para atender às pessoas e o serviço 

educacional foi ampliado com programa de alfabetização de adultos, capacitação para os 

professores e dinamização do currículo através de três eixos: expressão, trabalho e saúde, com 

a preocupação de tornar a escola mais próxima da população, integrando a cultura, sobretudo 

do teatro, na sala de aula. As consultas populares com a abertura das portas da Prefeitura 

permitiram a criação de associações nos bairros e nas escolas e, em assembléias, a decisão 

sobre o orçamento e programas prioritários era realizada. 

Estas considerações embasadas através da análise de Ana Rita de Souza permitem 

uma compreensão ligeira da participação da comunidade e dos professores na escola daquele 

momento, pois 

Cabe ainda dizer que conceitos tradicionais como os de “escola tradicional”, “escola 
progressista”, não contemplariam a especificidade que a escola adquiriu durante a 
gestão em foco, enquanto um espaço geo-político. Afinal, a escola, mostrou-se terra 
fértil, provocando as pessoas a se reunir, se organizar, a sair do plano discursivo de 
uma democracia participativa e tentar exercê-la de fato e de direito – mesmo que 
brevemente! (SOUZA, 2000, p. 187). 
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A característica de participação tinha a finalidade de reunir para pensar a cidade, a 

situação política, a economia, o campo, iniciando um processo, mesmo que limitado, de 

educação de base e formação política. Mesmo sendo a escola o local de reunião, não há o foco 

central na educação, esta, entretanto, está muito relacionada com a cultura e muitas vezes se 

confunde. Da mesma forma, não há a preocupação sistemática de institucionalização e 

sistematização das discussões em documentos legislativos. As discussões sobre o currículo 

estão preocupadas em abordar a saúde e a cultura, distanciando de um currículo escolar mais 

específico e relacionado à legislação da época. Não há uma particição mais sistematizada de 

interferência na gestão da escola, até porque as escolas muncipais eram, sobretudo, escola 

multisseriadas. Não havia uma preocupação pública com a tecnologia e com a burocracia. 

O governo da Força do Povo foi sucedido, em 1983, após a derrota de Juarez 

Furtado, por duas gestões de partidos considerados, na visão daquele tempo, de direita (PDS e 

PFL). A primeira, com Paulo Alberto Duarte, até 1989 e a segunda com João Raimundo 

Colombo até 1992. A eleição de 1982 teve uma legislação que previu mais de um candidato 

por partido, somando os votos. Assim, mesmo Juarez Furtado tendo sido o mais votado, os 

dois candidatos do outro partido, na soma, deram a vitória ao partido opositor do governo da 

Força do Povo. 

A gestão de Paulo Duarte impõe uma outra lógica na gestão pública, conseguida com 

o aporte de recursos estaduais e federais. Desta maneira, elimina-se a política de mutirão e se 

reduz a participação. Um fato emblemático foi a doação da escrituras para os moradores do 

bairro construído em mutirão, fortemente anunciada no programa político, destruindo a célula 

de organização tipicamente comunitária que a permitiu existir. Asfaltos, obras de 

embelezamento da cidade e um processo de transformação das escolas municipais de madeira 

em escolas com tijolo aparente marcou a mudança, pela estética, de uma prática pedagógica, 

fortemente financiada com recursos do Ministério da Educação. 

O desmantelamento das experiências da educação da força do povo aconteceu, pois, 

segundo Souza (2000), procuraram romper com o intercâmbio popular estabelecido pela 

escola do povo, situando a experiência como “negativismo filosófico-social”, origem de artigo 

da secretária da pasta na nova gestão que afirmava “Entre outras coisas, pregava de tal forma, 

a gerar instigação às lutas, trazendo a agressão social, isto é: greves, passeatas e outras 

conseqüências para contestar sua posição social [...]” (CARNEVALLI, 1983 apud SOUZA, 

2000, p. 110). Uma política central para a educação no campo surgiu com a Escola Itinerante, 

experiência pedagógica autorizada pelo Conselho Estadual de Educação que previa o 

deslocamento dos professores de ensino fundamental e médio às comunidade, com um 
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ônibus-escola. As escolas e os conselhos são institucionalizados por lei, ampliando os níveis 

de ensino e surgem os grandes eventos da educação, como seminários e congressos. As 

reuniões das associações de moradores e conselhos de escola, surgidos com Carneiro, 

continuaram e existem até hoje.  

A partir de 1989 o ritmo da continuidade do governo assume características mais 

liberais e a tecnoburocracia no setor é implantada. É salutar lembrar que no ano de 1992, no 

último ano do segundo governo de “direita”, o índice de evasão na rede municipal lageana era 

de 29,5%, num universo de 9 (nove) mil alunos e a reprovação atingia 17,37%13. Paradoxal a 

esta realidade de transformação do caráter de participação coletiva, os diretores de escola 

passaram a ser eleitos pelo voto direto entre os segmentos das comunidades escolares. 

Em 1992, ano de eleições municipais, de renúncia do presidente, as forças de 

esquerda e direita novamente se enfrentam. A eleição foi disputadíssima, embora houvesse a 

indicativa das pesquisas e do segmento formador de opinião de que haveria continuidade 

administrativa, trazendo Paulo Duarte novamente para a prefeitura, abertas as urnas, o 

candidato da frente popular obteve vitória surpresa, com uma diferença de cerca de três mil 

votos, num universo de 90 (noventa) mil eleitores, conforme dados do Tribunal Regional 

Eleitoral. Carlos Fernando Coruja Agustini (PDT), prefeito eleito, embora estivesse em 

partido de esquerda, havia sido secretário de planejamento e saúde das duas administrações 

anteriores, às quais agora se opunha. O projeto vitorioso, contava com o apoio do PMDB e 

daqueles que, junto com Dirceu Carneiro, viam na vitória popular o retorno dos ideais dos 

anos 70. 

O governo inverteu as prioridades e destinou recursos para educação e saúde, 

prioritariamente, para a habitação popular, saneamento básico, asflatamento de ruas nos 

bairros, criação de sistema integrado de transporte coletivo urbano, dinamização da cultura, 

do turismo, do meio ambiente, da reurbanização das praças e da instituição do sistema de 

orçamento participativo, retomando a participação popular, visando construir uma cultura de 

co-responsabilidade pela coisa pública. 

A proposta da Frente Popular, construída através de articulação política que 

incorpora os movimentos de resistência surgidos à época da ditadura, ou de esquerda, para a 

educação, teve a contribuição de intelectuais, instituições e professores dos vários níveis de 

ensino. Para coordenar a pasta, o novo prefeito não consultou os partidos, nem as pessoas e 

nem os órgãos envolvidos durante a campanha, nomeando para a secretaria municipal de 

                                                 
13 Censo Escolar 1993. 
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educação (SMEC) Elenice Borba da Silva, professora de 1ª série de uma escola estadual que, 

segundo informações repassadas a ele, “tinha uma forma diferente de ensinar seus alunos” 

comentou Elenice Borba da Silva em entrevista. A estratégia foi nomear alguém “neutro” 

tendo em vista os interesses de todos os partidos pela pasta da educação. 

Ao assumir a prefeitura em 1993, o novo prefeito indicou, para os cargos chave da 

educação, representantes dos partidos da composição. Antes de seis meses de administração, 

por fatores que não interessam nessa análise, a equipe foi substituída e uma dinâmica de 

reconstrução da participação aconteceu. 

A nova equipe da educação estabeleceu diálogo com a Associação Lageana dos 

Professores Municipais (ALPROM)14, e iniciou um processo de retomada da participação. O 

processo de reconstrução da participação não foi algo fácil e compreendido pelos educadores 

municipais. “Aconteceu um seminário no ano de 1993, de forma participativa e democrática, 

envolvendo os educadores municipais e, tinha como tema, Lages 2000: em busca de novos 

caminhos para crescermos juntos. Mesmo que a participação dos educadores não tenha sido 

maciça, cerca de 280, num universo de 600, pois neste evento, ao contrário do que acontecia 

no governo anterior (1988-1992), os professores não foram convocados para participar, as 

atividades desenvolvidas conseguiram estabelecer as premissas para o trabalho que seria a 

tônica do governo popular: universalização, descentralização, democratização e qualidade”, 

desta a ex-secretária de educação na sua entrevista. 

Na educação, o investimento foi centrado na formação dos profissionais e na 

ampliação e reforma da rede física, reduzindo significativamente os dados que denotavam 

fracasso escolar anteriormente, conforme dados do Apêndice A. Como subsídio pedagógico, 

foi feito um contrato com a Módulo Editora e Desenvolvimento Educacional, empresa de 

Curitiba, Paraná, para fornecer livros didáticos aos alunos e assessoramento aos professores. 

Surgia o Projeto “EducAção”, constituindo-se num amplo “Sistema de Gerenciamento 

Pedagógico”, orientado por três diretrizes: Democratização da Gestão Educacional; Garantia 

do Acesso e da Permanência da criança e do pré-adolescente na Escola e Qualidade Social da 

Educação Pública. 

Aulas de literatura e artes foram incluídas no currículo de 1ª à 4ª série e os 

professores tinham um período por semana, de quatro horas, para capacitação continuada em 

convênio com a UNIPLAC. A educação integrou o processo de orçamento participativo da 

prefeitura e a construção de creches foi a prioridade absoluta daquele governo, tendo ao todo, 
                                                 
14 Foi transformada em sindicato no ano de 1997, passando a chamar-se SIMPROEL – Sindicato Municipal dos 
Profissionais em Educação de Lages 
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acrescentado às nove creches existentes, mais cinqüenta. A autonomia pedagógica das escolas 

era ampliada com a financeira, em 1994, instituindo-se o caixa-escolar, mecanismo 

semelhante ao dinheiro direto na escola implantado pelo governo federal em 1995, bem como 

a realização de concursos públicos para o provimento dos cargo de professores. Na educação 

infantil foi instituído o turno de seis horas para as monitoras de creche que, antes, trabalhavam 

oito horas. 

Uma educação integrada com a vida das pessoas, com qualidade, era o foco da ação 

didático-pedagógica desenvolvida, como afirma o prefeito da época, Fernando Coruja, 

expondo a sua compreensão e a intencionalidade para a educação: 

A ciência e o progresso não deram conta de melhorar a vida como um todo, pois 
surgiu a necessidade de hegemonia do poder, em que o dinheiro é o valor maior. Os 
valores devem ser retomados, para que a vida possa ser mais valorizada. Nossas 
utopias devem ser perseguidas; a luta é o que dá o prazer, não o resultado. Nesta 
luta de ensinar, muitos deixaram sua marca, como Sócrates que tomou sua cicuta 
para não se corromper. A nossa luta passa muito pelo que Sócrates já dizia: 
"Conhece-te a ti mesmo". (AGUSTINI, 2000, fita vhs). 

N opinião de Munarim (1999, p. 272): 

O ‘Projeto educAção’15(SIC), enquanto uma prática de governo nas condições 
históricas em que ocorreu, chegou próximo do ponto máximo que poderia chegar 
no caminho da melhoria da qualidade da educação e, por esta via, da 
democratização das relações sociais e políticas. Ou seja, em sendo de iniciativa, 
responsabilidade e coordenação direta de um governo determinado – no caso, do 
governo de Fernando Agustini – e numa realidade social e política que sofre 
historicamente, de um lado, da carência de uma Sociedade Civil com organizações 
democráticas fortes e que, de outro lado, padece do autoritarismo do Estado no 
exercício da política local, o Projeto EducAção é uma prática que chegara próximo 
do seu limite, ou próximo de seu próprio ideal enquanto pretendia um processo de 
educação emancipadora. Avanço maior que isto, nessas condições históricas locais 
e nesse contexto de reformas da educação no âmbito nacional e mundial, implicará 
em lutas empreendidas por outros sujeitos sociais e políticos. Implicará, por 
exemplo, em luta dos próprios educadores enquanto categoria profissional e 
enquanto classe social que se organiza e busca estabelecer hegemonia nas decisões 
sobre o processo de sua própria formação e sobre outras políticas públicas que lhes 
digam respeito.  

Houve continuidade administrativa da Frente Popular com as eleições municipais de 

1996, num embate político contra as mesmas forças da eleição de 1992. O novo prefeito que 

assumiu em 1997, Decio da Fonseca Ribeiro, então deputado estadual, do PDT, agora em 

                                                 
15 O Projeto EducAção foi implantado pela SMEC em 1994 a partir da aquisição de livros didáticos consumíveis 
para os alunos, organizados em forma de apostilas (todas as disciplinas num único livro), distribuídos 
bimestralmente aos alunos e era constituído, conforme os documentos, em um Sistema de Gerenciamento 
Pedagógico que procurava integrar filosofia, metodologia, integração com a comunidade, divulgação, controle 
estatístico e tecnologia, objetivando planejar, de forma participativa, a educação municipal. 
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composição com o PSDB e o PT, manteve a mesma equipe à frente da secretaria municipal da 

educação. Vale lembrar que ele também foi secretário de saúde dos dois governos anteriores, 

junto com Coruja e secretário de saúde nos dois primeiros anos do governo da Frente Popular. 

Na eleição para o novo prefeito, o sindicato dos professores apoiou publicamente o 

candidato da Frente Popular, tendo em vista as relações de diálogo e de atendimento das 

reivindicações conquistadas naqueles últimos quatro anos.  

A continuidade da equipe e da proposta pedagógica permite aprimorar a discussão e 

o encaminhamento pedagógico. 

Este modelo de gestão através da intencionalidade dos documentos consultados 

procurou marcar a mudança na educação e o rompimento com a "tecnoburocracia" e, "no 

setor educacional se percebe um processo coerente, racionalmente elaborado e politicamente 

conduzido” (MUNARIM, 1999, p. 229). 

A dinâmica de participação envolveu as comunidades escolares para apresentar e 

debater a proposta orçamentária da educação para o ano de 1998, tornando públicos os 

recursos disponíveis e os gastos com custeio e perspectivas de investimento. Junto com os 

Conselhos de Pais e Professores, em assembléias escolares, começaram a ser construídas 

relações sobre os investimentosnecessários emcada comunidade e, com o sindicato, a política 

salarial e de carreira. 

Na educação, o sindicato, a partir do mês de maio, na data base, cobrava reajustes 

concedidos pelo prefeito anterior (20%), os 5% de reajuste do acordo coletivo anual axssinado 

pelo novo prefeito e não pagos, manutenção dos convênios de saúde, não atraso dos 

pagamentos entre outros benefícios. O novo governo para manter a governabilidade e quitar a 

dívida da prefeitura, como concluir as creches iniciadas pelo prefeito anterior com os 

acabamentos e equipamentos, propõe uma reforma administrativa e inicia uma gestão por 

fluxo de caixa. 

No relatório da educação de 1997, consta documento enviado ao prefeito que 

apresenta, entre outras ações as ações: 

10. REFORMA ADMINISTRATIVA 
a)  recadastramento dos funcionários; 
b)  reestruturação do quadro de pessoal (escolas e setor interno da SMEC); 
c)  readequação orçamentária e gestão por fluxo de caixa; 
d)  criação do setor de protocolo; 
e)  constituição de assessoria jurídica específica; 
f)  realização de concurso seletivo para contratação de professores em caráter 
temporário. (LAGES, 1997b,  p. 4). 
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As escolas tiveram que assumir todas as suas contas e a prefeitura passou a transferir 

os recursos. As escolas tinham telefones que eram ramais da prefeitura e, todos foram 

desligados. Depois de dois meses sem telefone cada escola recebeu dinheiro para adquirir 

uma linha e gerenciar um fluxo de caixa mensal para pagar as contas de água, luz e telefone. 

Estas medidas pareceram antipáticas e necessitaram de muita explicação da prefeitura aos 

pais. O fim do orçamento participativo da cidade e de espaços democráticos de decisão pelo 

prefeito fizeram que, na educação, um outro rumo fosse tomado, entretanto, o desgaste e o 

descrédito do prefeito era evidente. 

Somado a isso, foi realizada, no final de 1997, uma prova para selecionar os 

professores contratados, processo que não foi bem entendido pelos professores e que pareceu 

querer segregar alguns que teriam recebido informações privilegiadas. Muito embora a 

comissão de feitura e avaliação tivesse na composição a representação do sindicato, esse 

mesmo deu eco às “suspeitas”, juntamente com alguns vereadores oposicionistas. 

Apesar destes aspectos, foi criado o Centro Pedagógico (Lei Complementar 82, de 29 

de dezembro de 1997), um espaço ocupado por uma equipe multidisciplinar com a função de 

organizar grupos de estudo e capacitar os seus pares da Rede, e, a descentralização 

administrativa e financeira com a criação do FUMED - Fundo Municipal de Educação (Lei 

Complementar 061, de 2 de julho de 1997) designando ao secretário municipal de educação a 

tarefa de ordenar primariamente as despesas e realizar todo o processo contábil, efetuando 

também os pagamentos. Dinheiro da educação administrado pelos educadores. 

O processo de reconstruir a participação não foi “natural” ou imediato. A decisão 

esteve, num primeiro momento do governo popular, ao cargo dos gestores da secretaria 

municipal da educação e do prefeito. No caso das apostilas, que foram adquiridas para os 

alunos da rede municipal em 1994, isso fica evidente. A análise da equipe técnica da SMEC, 

apresentada ao prefeito em 1993, assegurou a implantação do uso dos livros em todas as salas 

de aula sem consulta ou análise prévia dos professores, ou seja, sem participação. A secretaria 

tinha essa compreensão, afirmada pela ex-secretária em sua dissertação de mestrado: 

Descentralizar demandou, no nosso caso, uma via de mão dupla, primeiro,porque 
para chegarmos a este nível de compreensão e entendimento, tivemos que pré-
determinar as coisas de forma verticalizada, em determinados momentos do 
processo, pois, o nosso entendimento era de que se tivéssemos algo concreto, 
palpável, direcionando algumas ações e entendimentos, teríamos como levantar os 
posteriores questionamentos, dúvidas e críticas tão necessárias à evolução do 
mesmo. O percurso nos apontou, então, a direção e conseguimos plantar a base 
necessária para irmos gradativamente mudando a rota verticalizada. Foi uma 
descentralização a partir do topo, no entanto, foi-se invertendo o eixo, 
gradativamente, à medida que crescíamos em entendimento e assim fomos, até 
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conseguir inverter o processo todo [...], pois, o “Projeto EducAção” já havia se 
consolidado em seus princípios teórico-filosóficos e metodológicos, podendo-se 
concretizar, a democracia a partir dessa base, envolvendo a todos neste processo 
que demandou tempo, discussão, análise e consensos, nos seminários, encontros e 
nos congressos. (DA SILVA, 2000, p. 144). 

A derrota por 1.300 votos para Decio Ribeiro em 1996 fez com que o PFL iniciasse 

uma longa batalha oposicionista, sobretudo de “uso” da organização sindical e apoio àqueles 

que se sentiam excluídos e não atendidos por cargos ou favores pela nova administração. 

Conversaram e convenceram as associações de moradores, os conselhos de pais e professores 

das escolas a aderirem ao seu projeto oposicionista, participaram ativamente de todos os 

momentos oportunizados pela administração popular e interferiram nas eleições de diretores, 

iniciando um trabalho de denuncismo e marcação cerrada de posição na imprensa, tornado 

pauta das sessões da câmara de vereadores. 

4.2 LAGES EM 1998: BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

No ano de 1997, a equipe coordenadora dos trabalhos da SMEC, ou seja, os 

responsáveis por cada setor e departamentos16, realizou um seminário de planejamento 

estratégico situacional (PES17) e, nos seus anais, constam os desafios que a equipe colocava 

para os quatro anos da administração que se iniciava. 

                                                 
16 A SMEC era constituída, em 1997, por dois departamentos (ensino e planejamento) e mais as divisões de 
supervisão escolar, educação infantil, administrativa, integração escola-comunidade, educação física, 
manutenção escolar, financeiro, alimentação escolar), além de assessoria jurídica e de imprensa. 
17 Os modelos de planejamento podem ser classificados em dois: clássico e político. No modelo clássico são 
enfocados a demanda social, a taxa de rendimento e a provisão de mão-de-obra. Como vantagens estão incluídas 
a intenção deliberada na eficiência logística-administrativa, estabelecendo categorias claras de atuação e 
orçamento: bem de consumo, inversão e condição de desenvolvimento da economia. Permitem, estes enfoques, o 
controle de dados relativos à eficiência através de diagnóstico e análise de fórmulas que cruzam demanda, 
atendimento, tipo, permanência, custo e benefício, ganhos de um indivíduo educado e expectativa de mercado de 
mão-de-obra. Como desvantagem, tem uma visão estreita do cenário educacional, centrada na dimensão 
econômica da educação (custo x benefício), não usando variáveis como: cultura, economia informal, mercado 
local, mobilidade social, conduzindo para uma visão determinista do planejamento, ou seja, infalível. Há uma 
crença de que sua execução muda a realidade, não atingindo a raiz das desigualdades, dada à sua característica 
setorial. Há uma elaboração centralizada, não linear e quantitativa empregada nas análises, com excesso de 
normatização (foco). 
No modelo político há um enfoque estratégico que, como vantagem, considera a incerteza do contexto, 
questionando o papel do Estado e a necessidade de ampliar a participação de outros atores no processo. É visto 
como processo e não como produto acabado como no enfoque anterior, considerando a dimensão política da 
planificação, concluindo que é preciso associar eficiência e eficácia. Define papéis para as dimensões política, 
administrativa e executiva, que inclui no planejamento. Como desvantagem, continua centralizado, separando 
equipe técnica de equipe executora. Há ausência de participação dos futuros responsáveis por operações e 
execuções durante o processo de planificação. Mantém a dimensão formativa e continua orientado por objetivos. 
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A técnica usada permitiu que os participantes expusessem suas idéias sobre os 

desafios a serem enfrentados em tarjetas de papel, formando a seguinte visualização: 

1. Manter a qualidade dos programas implantados; 2. Gerenciar mais 50 creches; 3. 
Criar estratégias de comunicação que contagiem a cidade com a nossa paixão; 4. 
Pôr em dia e organizar a estatística da SMEC; 5. Implantar um sistema integrado e 
informatizado no setor administrativo; 6. Trabalho integrado entre as divisões; 7. 
Capacitar os diretores para uma gestão compartilhada; 8. Implantar os caixas 
escolares; 9. Capacitar os técnicos administrativos das escolas; 10. Acabar com os 
funcionários dos CPP´s18 e passar este recurso para a escola; 11. Acabar com as 
reclamações da merenda; 12. Índice de evasão e de repetência igual a zero; 13. 
Reformular o assessoramento; 14. Comprometimento dos diretores com os aspectos 
pedagógicos da escola; 15. Professores com vontade de ensinar e com maior 
comprometimento com o seu trabalho; 16. Superar as dificuldades de 
aprendizagem; 17. Professores bem formados; 18. Implantação de um sistema de 
avaliação; 19. Combater o analfabetismo; 20. Combater a repetência; 21. 
Incrementar os projetos especiais; 22. Implementar o ensino no meio rural; 23. 
Dinamizar o PPPEC19; 24. Convencer o prefeito da efetivação de professores; 25. 
Quadro funcional com mais professores efetivos; 26. Criar vagas na Câmara para 
serviços gerais; 27. Quadro efetivo para serviços gerais (merendeiras, serventes e 
guardas); 28. Aprovação do estatuto pela Câmara; 29. Falta de recursos financeiros; 
30. Trabalhar com racionalidade os recursos existentes; 31. Estabelecer parceria, 
convênios de financiamento para os projetos; 32. Comprar carro para a SMEC; 33. 
A SMEC estar presente no cotidiano das escolas; 34. Garantir maior espaço na 
Câmara; 35. Construir um centro de convenções regional; 36. Otimizar os espaços 
físicos das escolas; 37. Reforma das unidades do interior; 38. Parque para todas as 
creches; 39. Distribuição de material para as escolas; 40. Instrumentalizar as salas 
de aula com equipamentos e recursos de última geração; 41. Construção de quadras 
esportivas em todas as escolas; 42. Ampliação e conservação das escolas da cidade; 
43. Concluir a construção da Escola Mutirão; 44. Informatizar as escolas; 45. 
Compromisso da comunidade com as escolas; 46. Integração da escola com a 
comunidade; 47. Os pais se preocuparem mais com os filhos; 48. Maior apoio da 
comunidade na defesa do patrimônio público; 49. Cursos e informações para os 
pais; 50. Aumentar o número de programas que envolvem a comunidade. (LAGES, 
1997a, p. 5) 

Estes desafios, resultado de vários momentos de discussão, acompanhados por um 

moderador, permitiram que a equipe da SMEC desenvolvesse uma análise e agrupamento 

distribuído em uma árvore de problemas, conforme figura 1: 

                                                                                                                                                         
No Planejamento Estratégico Situacional, Matus incorpora a idéia de que atores e ações fazem parte do 
problema, da sua descrição, objeto do planejamento. São destacáveis, nesta planificação, a mudança da 
tendência formativo-reducionista, ou seja, a obsessão de atingir os objetivos. Esta é suplantada pela idéia de que 
o objetivo não é algo tangível de pronto, mas, que dirige a ação, precedendo-a e presidindo-a. A exigência de 
uma imagem-objetivo como orientação, dá liberdade aos que a elegeram, de fazerem a leitura e a análise do 
conjunto de forças em evidência, das contingências imanentes e externas ao ator e, sobretudo, de visualização 
dos cenários e de todo o processo com os seus responsáveis. Inclui a alta direção como fator determinante da 
viabilidade do plano, permitindo atitudes adultas e superando as fragilidades enfocadas nos outros modelos. 
Permite reconhecer que os equívocos permitem caminhar adiante. 
 
18 Conselho de Pai e Professores, existentes em todas as escolas, que contratavam os serventes, merendeiras e 
vigias por regime CLT, com recursos repassados pela prefeitura. 
19 Processo Político Pedagógico da Escola Constituinte, conhecido em Porto alegre em 1996. 
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Estruturados os problemas, o momento seguinte do seminário foi o de apresentar os 

objetivos que poderiam ser alcançados, como aparece na figura 2, ou seja, a árvore descritora 

de resultados: 

No planejamento analisado (1997) e apresentado nas figuras acima, foram levantados 

como nós críticos os seguintes: “1. Não há organização estatística; 2. Não há o envolvimento 

da cidade com o projeto municipal de educação; 3. As escolas não têm projeto político-

pedagógico e a gestão não é compartilhada; 4. A secretaria não dispõe de recursos financeiros; 

5. A condição física das escolas não está boa” (LAGES, 1997a, p. 7). Estes nós críticos 

tornaram-se situações-objetivo: “1. Por em dia e organizar a estatística da SMEC e organizar a 

documentação das escolas; 2. Criar estratégias de comunicação que contagiem a cidade com a 

nossa paixão; 3. Projeto político-pedagógico conhecido, entendido e operacionalizado pela 

comunidade escolar e efetivada uma gestão compartilhada nas unidades escolares; 4. 

Organizar, buscar e dinamizar os recursos financeiros; 5. Melhorar as condições físicas das 

escolas” (LAGES, 1997a, p. 7).  

 

 

 

 

 

                                                              Descritores de Problema 

 

 

 

FIGURA 01 –  ÁRVORE DESCRITORA DE PROBLEMAS 

Fonte: PES Lages, 1997. 

Definidas as situações-objetivo pelo grupo participante do planejamento, foi 

construído o quadro de operações, ações, prazos, responsáveis e apoios. Antes, porém, para a 

executabilidade do plano, a SMEC estabeleceu os facilitadores e os dificultadores do 

planejamento que seria realizado: 

Falta de 
recursos 

financeiros 

Falta integração 
com a comunidade 

Falta acesso ao 
orçamento 

e aos números 

Baixa 
arrecadação 

Secretaria não 
ordena despesas 

Prefeitura centraliza 
finanças 

SMEC 
engessada Descentrali-

zação furada 
A cidade não conhece a 
educação que tem 

Professor  não 
valorizado 

Ações não conseguem 
ser desenvolvidas 

Planejamento não 
chega à escola 

Equipe de 
gabinete 

Não há assessoria 
de comunicação 



 76 

Facilitadores: credibilidade da secretária junto ao prefeito, credibilidade da equipe, 
o reconhecimento e o apoio por parte da comunidade escolar em geral e outros 
segmentos da sociedade, reestruturação da equipe, autonomia prometida pelo 
prefeito, continuidade da equipe – experiência, austeridade exigida pelo novo 
prefeito, parcerias já traçadas com entidades, capacidade de comunicação da 
secretária com o prefeito, espaço constante para discussão. Dificultadores: recursos 
financeiros escassos, oposição na câmara, a rede municipal aumentou em número 
de alunos atendidos, havendo poucas alterações na estrutura física, necessidade de 
trabalhar racionalizando os recursos financeiros, dificuldades de contatar pessoal 
para o setor de manutenção, oposição na 7ª CRE20, falta de aperfeiçoamento da 
equipe. (LAGES, 1997a, p. 2). 
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FIGURA 02 – ÁRVORE DESCRITORA DE RESULTADOS 

Fonte: PES Lages, 1997. 

No Seminário foram elencados os outros atores para o cenário no qual a equipe 

estaria atuando, classificados, naquele momento, por aliados, oponentes e neutros: 

Aliados: vereadores da frente, Sinte, Equipe módulo, Uniplac, diretores de escola, 
Cpp´s, Sesc, Sesi, Promotor da infância e da adolescência; Oponentes: 11 
vereadores da oposição, meios de comunicação – Roberto Amaral, 7ª CRE, Ivan 
Ranzolin, Sindicato Municipal, Vianei; Neutros: Amures, Conselho municipal de 
educação, Acil, diretor Cav, Correio Lageano, Alprom e Associações de moradores. 
(LAGES, 1997a, p. 4). 

                                                 
20 Coordenadoria Regional de Educação, transformada em Gerei em 2003 e em GEECT, em 2005, atualmente 
Gerência de Educação, Ciência e Tecnologia de Lages, órgão do governo do Estado na região, com sede em 
Lages. 
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A atuação sobre o comportamento dos atores durante o processo desta gestão da 

SMEC será feita ao longo da dissertação, pois o comportamento deles teve influência direta 

no detalhamento e na execução das operações programadas, decorrentes das situações-

objetivo e da imagem objetivo pretendida. 

As idéias apresentadas pela equipe da SMEC, aqui transcritas, assinalam que o 

processo de construção do planejamento é o momento de participar para partejar idéias. 

Algumas, sem possibilidade de execução, como a pretensão de “garantir maior espaço na 

Câmara” ou “construir um centro de convenções regional”, entretanto, é o desejo de 

transformação da realidade e o vislumbramento de novos cenários que levam o ser humano a 

criar, sonhar e construir o futuro presente. 

Este planejamento (PES) permitiu que a equipe da SMEC delineasse uma estratégia 

de participação que permitisse construir a legislação educacional sem imposições. Como as 

mudanças no financiamento e no currículo, em nível nacional, fruto das refeormas educativa 

dos anos 90 estavam aceleradas, a opção de Lages foi não cometer os mesmos erros e impor, à 

revelia, as normatizações. 

Os constantes desacordos entre a ação pedagógica e a prática pedagógica nas escolas, 

fruto de projetos pedagógicos construídos de gabinete e apresentados como coletivos, sem 

participação efetiva foi um dos fatores que impulsionaram uma dinâmica mais participativa. 

Esta dinâmica previa a realização de um processo constituinte para o estabelecimento 

de princípios para a educação municipal, conforme havia sido realizado em Porto Alegre21, 

prevendo uma agenda intensa para o ano de 1998, que tinha, como objetivo 

Ampliar a participação da comunidade nas decisões da escola; Estabelecer, 
democraticamente os rumos da educação municipal para o final do milênio; 
Debater e aperfeiçoar a organização do ensino na rede municipal e nas escolas; 
Elaborar a Lei do Sistema Municipal de Ensino e o Plano Municipal de Educação e 
Debater a contribuição social e científica da escola e as inovações na educação. 
(LAGES, 1998c, p. 2). 

Esses objetivos seriam atingido pelo desencadeamento do Processo Escola 

Constituinte que tinha, como lema, a cidade decidindo os rumos da educação. 

                                                 
21 Constituinte Escolar, realizada em 1995 para estabelecer coletivamente normas para os regimentos escolares 
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4.3 O PROCESSO ESCOLA CONSTITUINTE 

O ano de 1998 marca, para as escolas municipais em Lages, Santa Catarina, o 

desenvolvimento de um processo de intensa participação dos professores e da comunidade no 

debate sobre os rumos que a educação deveria tomar nos próximos anos. Denominado de 

processo Escola Constituinte, significou a organização de um movimento de base que 

envolveu escolas (alunos, pais, professores), sindicato municipal dos professores, organismos 

da sociedade civil, ministério público, câmara de vereadores, imprensa e universidade e 

procurou estabelecer, a partir do franco debate, as normatizações dos princípios, do sistema e 

do plano municipal de educação. A metodologia foi constituída de assembléia municipal, 

assembléias nas escolas, comissões temáticas de trabalho em cada escola, seminários 

temáticos, sistematização e congresso municipal de apresentação da sistematização, análise, 

proposição e votação das normatizações objetivadas, conforme o calendário abaixo: 

Assembléias escolares22 até 30/05/1998; seminários temáticos – 1º ciclo até 
20/07/1998, 2º ciclo até 3/09/1998; sistematizações até 10/11/1998; Congresso 
municipal constituinte 27 e 28/11/1998; encaminhamento dos projetos de Lei para a 
Câmara de Vereadores 7/12/1998; produção do caderno de princípios da educação 
municipal até fevereiro de 1999. Seminários Temáticos do 1º ciclo: ensino especial 
na escola, a seriação e os ciclos de estudo, aceleração de estudos, a arte na 
educação, plano de carreira do magistério, projeto político pedagógico e 
planejamento educacional, atenção integral à criança e ao adolescente, avaliação da 
aprendizagem, sistema municipal de ensino, regimento escolar e regras de 
convivência na escola, a educação no meio rural; 2º ciclo: plano municipal de 
educação, proposta curricular da rede municipal de ensino, concepção de 
aprendizagem, integração escola-comunidade, gestão da escola pública, 
alimentação escolar, formação docente, turismo na escola, a questão ambiental, 
ética e sexualidade, a questão de gênero, a questão racial. (LAGES, 1998c, p. 3). 

Esta pesquisa, no âmbito da gestão educacional de caráter democrático, apresenta, 

para aqueles que coordenam processos semelhantes de organização participativa e de 

formação de professores, contribuições para a compreensão dos encaminhamentos adotados 

nas suas práticas, no sentido de rever posturas e avançar na consolidação do princípio 

autogestionário da educação, condição em que os sujeitos assumem internamente a convicção 

e o compromisso de participar, buscando compartilhar os seus ideais. 

                                                 
22 As assembléias escolares reuniram 4.571 pessoas (Jornal Constituinte, 1998), realizadas no período de 7 a 28 
de maio, respeitando o prazo que estava marcado para o dia 30 de maio. Pelo respeito a data, percebe-se, grosso 
modo, o interesse das escolas em aderir ao processo e trabalhar com as comissões temáticas. 
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A retomada dos elementos históricos que antecedem e permeiam o processo 

possibilita o entendimento das construções intencionais que são realizadas ao longo tempo. O 

presente é trabalho pretérito, assim como o futuro é trabalho presente, numa acepção 

materialista histórica. Perceber os elos de encadeamento e transição do processo educacional, 

a partir da ótica gestionária da escola da escola e da educação permite compreender que, 

[...] Primeiro, é necessário captar a gestão como ela de fato é; para além de como 
aparece. Depois, é necessário investigá-la, mergulhar no seu interior, desvelando as 
múltiplas determinações e suas relações. Somente então teremos condições de 
analisá-la, decompor seus elementos e suas relações determinantes. Somente 
captando, investigando e analisando é que poderemos inferir alternativas para 
melhorar o real concreto da gestão da educação. (WITTMANN, 2000b, p. 24).  

Assim, pode-se compreender que todos os procedimentos especificados no escrito e 

no dito foram executados pelos atores e pelas instituições presentes no processo Escola 

Constituinte. O que marcou o processo, a partir da análise foi a coerência em todos os seus 

momentos. As questões debatidas e decididas nas escolas estiveram presentes nos documentos 

finais e na legislação votada e transformada em Lei. Todo o arcabouço de discussão foi 

transformado em três documentos. O primeiro, a Carta de Princípios da Educação Municipal, 

publicada em revista e aludida nas duas leis seguintes, detalhando todos os aspectos presentes 

nos relatórios e n as discussões das escolas. O segundo, a Lei Complementar Municipal nº 

107, de 23 de dezembro de 1998, promulgada a menos de um mês da aprovação no Congresso 

Escolar Constituinte, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação, incorportando nas 

diretrizes para os sistema, os princípios da Carta referida. O terceiro, o Plano Municipal de 

Educação, através do Decreto nº 5404, assinado no Congresso Escolar Constituinte, pelo 

Prefeito Décio da Fonseca Ribeiro, no dia 20 de novembro de 1998. 

Além destes aspectos, nas consultas efetuadas, os procedimentos estabelecidos pela 

legislação nova foram cumpridos no ano seguinte, 1999. Naquele ano foram efetivados os 

processos que marcaram o Congresso Escolar Constituinte, encaminhando-se o Planejamento 

Orçamentário Participativo (POP), onde as escolas, em assembléias, realizaram o 

levantamento das suas prioridades de investimento. O diretor e o presidente do Conselho 

Escolar participaram do Conselho do POP, onde as prioridades foram cruzadas com os 

recursos existentes e deliberadas as três mais importantes de cada unidade para serem 

executadas. No relatório do POP de 1999 e 2000, todas as três prioridades de cada escola 

foram realizadas, e, em alguns casos, toda a lista. 
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Da mesma forma, foi desenvolvido um processo amplo de análise e definição do 

Plano de Carreira do Magistério, que era até 1998, o mesmo para todo o funcionalismo da 

Prefeitura. Através de assembléias nas escolas e de uma assembléia geral, foi debatido, votado 

e aprovado, imbricando propostas do governo, do sindicato e da categoria. Uma questão 

significativa na análise da fita de votação foi a cedência e o respeito da vontade da maioria e 

das condições estruturais de implementação, dos três atores citados. O Plano de Carreira 

significou melhorias significativas na carreira dos professores. Os monitores de creche 

passaram a educadores infantis e ganharam uma carreira. Alguns professores chegaram a ter 

um incremento de 80% nos seus vencimentos, com a incorporação, nos salários, de vantagens 

pecuniárias que não eram contadas para a aposentadoria. 

 

 

4.4  MOBILIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO 

A política de mobilização desenvolvida no processo constituinte foi estruturada para 

permitir informação necessária e oportuna, códigos comuns de comunicação, mecanismos de 

manejo de informação e informação e tomada de decisões (JABIF, 2004). 

Estes aspectos evidenciaram a necessidade do delineamento de uma política de 

comunicação que permitisse superar as dificuldades entre coordenação de processo e outros 

envolvidos, a fim de baixar o impacto que a contra-informação poderia ter na obtenção dos 

resultados. Quando a SMEC decide, no seu planejamento, contratar uma assessoria de 

comunicação era com esta visão. 

Assim, a decisão de tornar os dados de cada escola públicos, nas assembléias 

escolares, bem como através de informativos para todos os professores, teve o objetivo de 

possibilitar um melhor manejo da informação pelos professores, informando-lhes e buscando 

evitar tensões pela falta de informação. 

Por mais que uma estratégia de comunicação procure envolver a todos, ela sempre 

tem suas limitações. Por exemplo, toda a política de comunicação era primeiramente 

apresentada aos diretores de escola. Estes fariam chegar as informações e materiais aos 

professores. Vale lembrar que os diretores são pessoas e, as pessoas, desenvolvem diferentes 

estilos de comunicação de acordo com as pessoas e circunstâncias. Razão pela qual, cada 

início de atividade era principiado por um vídeo ou um relato de como o processo avançava e 

os papéis de cada um. Se os diretores ou o sindicato fossem incapazes de gerar confiança e 
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compromisso, a SMEC, através de instâncias mais participativas, teria esse papel, 

fundamentalmente. 

A comunicação era vista como parte da cultura organizacional do processo 

constituinte, até porque, para participar era preciso conhecer o processo. 

A conversa com os vários atores, em diferentes e distintos momentos também fazia 

parte dessa estratégia de comunicação. O lema “A comunidade decidindo os rumos da 

educação” já remetia para a idéia de que o momento de participar era aquele. As propostas 

precisariam sair das escolas para chegar até o congresso. A omissão significava a conivência 

com a decisão do grupo que participava. Quanto mais avançava o processo, mais participação 

tinha. Os primeiros seminários temáticos começaram com uma média de 100 pessoas, os 

últimos, atingiram 800. 

No que diz respeito à participação, ela foi significativa nos momentos coletivos 

organizados para todos, como a Assembléia e o Congresso Escolar Constituinte e nos 

seminários temáticos em que o ponto foi liberado. Nos seminários temáticos que aconteciam à 

noite ou em um período, houve o envolvimento das pessoas interessadas na temática, não de 

todos. Da mesma forma, houve, nas escolas, intensa participação nas assembléias escolares, 

nos outros momentos, o trabalho ficou restrito às comissões e em alguns professores e 

funcionários interessados. A compreensão do gestor sobre a importância do que estava sendo 

feito foi fundamental para garantir maior ou menor espaços de participação. Em alguns 

questionários, com os professores, isso ficou bastante evidente, quando dizem que “queríamos 

participar mais, mas tínhamos que estar na sala de aula”, respondendo à pergunta 4, sobre o 

nível de participação. 

Desta forma, pode-se antecipar como conclusão, que o processo constituinte, pela 

dinâmica da gestão, da credibilidade do processo e dos atores, pode ser considerado como 

uma alternativa para garantir a participação, imprescindível no planejamento e no cotidiano da 

gestão e da prática educacional e pedagógica, através dos feitos realizados, através do voto 

coerente com o proposto nos documentos, com o decidido na fala (dito) e votado no 

Congresso Escolar Constituinte.  

Toda a discussão, como evidencia a Carta de Princípios, remete para a preocupação 

de uma nova ética, ou seja, “[...] uma reflexão sobre formação humana pela ética possível e 

necessária à possibilidade e necessidade de uma nova cidadania no mundo globalizado[...]” 

(FERREIRA, 2003, p.16). 

Esta nova conceitualização pressupõe que: 
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O conteúdo da nova ética reside em esta pressupor uma responsabilidade coletiva e 
em nos tornar coletivamente responsáveis por algo que nem sequer podemos 
prever. Reside, ainda, no fato de pôr termo à reciprocidade da ética liberal 
individualista, ou seja, à idéia de que só é possível conceder direitos a quem tem 
deveres. Pelo novo princípio da responsabilidade, tanto a natureza, quanto o futuro 
têm direitos sobre nós, sem que tenham deveres correspondentes. O novo saber será 
também uma nova política. Se a nova ética se assenta na solidariedade e na nova 
responsabilidade, a nova política se assenta na participação. O conhecimento-
emancipação pressupõe, ao contrário, uma repolitização global da vida coletiva. 
(FERREIRA, 2000, p. 172). 

No próximo capítulo, o último, far-se-á um exercício de verificação e validação 

sobre o escrito através da análise dos questionários que lapidam a versão do feito e do dito 

pelos entrevistados, buscando cruzar as perguntas críticas e os indicadores com as hipóteses 

levantadas no início da pesquisa e estabelecer se a participação, no processo constituinte, 

esteve relacionada à presença para intervenção crítica ou à presença por submissão e se, a 

interferência do modelo de gestão democrática e da credibilidade das pessoas e do processo, 

de fato garantiu o nível e a qualidade da participação construída. 
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5 O ESCRITO, O DITO E O FEITO 

Como pensavam os atores do processo Constituinte? Como avaliaram a sua 

participação e o que os levou a participar? Este capítulo, constituído do resultado da aplicação 

do último instrumento de coleta, um questionário (Apêndice B), oportuniza uma análise sobre 

a versão do dito e do feito dos entrevistados, ou seja, a partir da probabilidade da amostra, 

sobre o que determinou a participação efetiva no processo Constituinte. 

Neste questionário, os indicadores e as perguntas críticas utilizados nos instrumentos 

de sistematização da análise sobre o escrito, o dito e o feito, desenvolvida nos capítulos 

anteriores, serviram de norteadores para as questões, que permitem cruzar os três momentos 

metodológicos de sistematização desta pesquisa. 

Estas perguntas estiveram presentes o tempo todo na pesquisa, durante a análise dos 

documentos e na aplicação do último instrumento, um questionário, constante no Apêndice B, 

com 15 perguntas. Ele foi aplicado com a mesma amostra das entrevistas, já explicitadas no 

item 1.1. Na apresentação dos resultados será considerada a estratificação SMEC (5 

questionários), SIMPROEL (3 questionários), Diretores (7 questionários) e Professores (20 

questionários).  

Da Secretaria, SIMPROEL, Centro Pedagógico e Diretores, todos os que 

responderam o questionário eram pós-graduados e 80% efetivos no município. Dos 

professores, 75% eram pós-graduados e 25% graduados ou estavam concluindo a graduação. 

60% eram efetivos e 40% contratados, à época. 

Sobre as razões da participação dos professores no processo, conforme o Quadro 6 

apresentado, houve diferentes valorações. Para compreender o quadro, ele resultou da 

atribuição de valores em escala ordinal crescente, sendo 1º para a razão mais importante. Para 

classificar, a menor soma entre os cinco atores selecionados (colunas de 3 a 7) constituiu a 

razão mais importante, como a ordena a primeira coluna, a da classificação. Esta 

sistematização vale para os próximos quadros também. 
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Clas. Razão SMEC Simproel Centro 
Pedagógico 

Diretores Professores 

1º O modelo de gestão 
permitia a participação dos 
professores 

1º 5º 3º 1º 1º 

2º Havia condições adequadas 
para a participação dos 
professores no processo 

2º 3º 4º 2º 4º 

3º Havia condições políticas 
do ator proponente 
(SMEC) em garantir a 
participação dos 
professores 

4º 4º 2º 4º 5º 

4º Havia condições adequadas 
para a participação dos 
atores (SMEC, Simproel, 
professores, comunidade) 
no processo 

3º 2º 9º 6º 2º 

5º Havia expectativa dos 
professores em participar 

5º 1º 5º 7º 7º 

6º Havia expectativa dos 
atores (SMEC, Simproel, 
professores, comunidade) 
com os resultados 

8º 1º 8º 3º 6º 

7º Havia expectativa do ator 
proponente (SMEC) de que 
os professores 
participassem 

6º 7º 6º 5º 3º 

8º Havia expectativa dos 
professores com os 
resultados da participação 

7º 8º 7º 10º 8º 

9º Outras causas decidiram a 
participação. Escreva 
abaixo 

11º 11º 1º 11º 11º 

10º Havia certeza de que as 
propostas dos professores 
seriam executadas 

9º 9º 11º 8º 9º 

11º Havia certeza de que as 
propostas do ator 
proponente (SMEC) eram 
boas e que seriam 
executadas 

10º 10º 10º 9º 10º 

QUADRO 06 –  RAZÕES DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

O quadro acima apresenta duas direções, uma de gestão externa, vinculada ao 

modelo de gestão, às condições políticas, estruturais, organizacionais e históricas do processo, 

ou seja, à gestão democrática. Outra, de gestão interna, vinculada às expectativas e às crenças 

e certezas dos atores, vinculada ao respeito ao processo. Não há muita divergência na 

compreensão identificada. As quatro principais razões apontadas são ligadas às condições da 

gestão: 1ª O modelo de gestão permitia a participação dos professores; 2ª Havia condições 
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adequadas para a participação dos professores no processo; 3ª Havia condições políticas do 

ator proponente (SMEC) em garantir a participação dos professores e 4ª Havia condições 

adequadas para a participação dos atores (SMEC, SIMPROEL, professores, comunidade) no 

processo. A 5ª razão apontada, Havia expectativa dos professores em participar, está 

relacionada à gestão interna.  

Um dado significativo está na valoração do SIMPROEL, que aponta expectativa do 

professor como a principal, ligada ao respeito que o processo tinha, na época. 

Outro aspecto é referente à posição do Centro Pedagógico, respondido por Rubia 

Marluza Carneiro, onde uma causa aparece como razão principal, que é a história: “Na 

década de 80, apenas cinco municípios do Brasil (História da educação/historiografia) 

destacaram-se em lutas democráticas, ou seja, por escolas com espaços mais democráticos. 

Há um livro que retrata bem esta época na gestão de Dirceu Carneiro. Lógico, que a gestão 

ficou conhecida por seus altos salários – educação – ou seja valorização do magistério. Mas 

fundamentalmente os professores/as de Lages/SC já trilham há algum tempo o caminho da 

participação popular. O Processo/Movimento Escola Constituinte, veio garantir a 

continuidade de diálogo/discussão que se iniciou na década de 80”. 

Para confirmar as respostas, uma segunda questão foi feita, perguntando-se quais os 

indicadores da participação. Os resultados foram tabulados no Quadro 07, com a mesma 

característica e classificação apresentada do quadro anterior: 

 

Clas. Indicador SMEC Simproel Centro 
Pedagógico 

Diretores Professores 

1º Acesso dos professores ao 
processo 

2º 3º 4º 2º 1º 

2º Modelo de gestão 1º 6º 1º 1º 6º 
3º Condições estruturais do 

processo 
4º 2º 3º 4º 3º 

4º Acesso dos atores 
(SMEC, Simproel, 
professores, comunidade) 
ao processo 

3º 4º 7º 6º 7º 

5º Participação dos 
professores nos eventos 

5º 5º 6º 7º 9º 

6º Relação das propostas dos 
professores com os 
documentos finais (carta 
de Princípios, Lei de 
Sistema e Plano 
Municipal de Educação) 

9º 1º 8º 8º 4º 

7º Intencionalidade dos 
documentos 

8º 10º 9º 3º 2º 

8º Intencionalidade das 
propostas 

7º 9º 5º 10º 5º 

9º Participação do ator 6º 8º 11º 5º 8º 
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Clas. Indicador SMEC Simproel Centro 
Pedagógico 

Diretores Professores 

proponente (SMEC) nos 
eventos 

10º Relação de coerência 
entre o planejado e o 
executado 

10º 7º 10º 9º 10º 

11º Outros indicadores 
decidiram a participação. 
Escreva abaixo 

11º 11º 2º 11º 11º 

QUADRO 07 –   INDICADORES DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

Os cinco indicadores apontados como referenciais foram: 1º Acesso dos professores 

ao processo, 2º Modelo de gestão, 3º Condições estruturais do processo, 4º Acesso dos atores 

(SMEC, SIMPROEL, professores, comunidade) ao processo e 5º Participação dos professores 

nos eventos, confirmando e reafirmando a mesma classificação do quadro anterior. No 

questionário do Centro Pedagógico, a mesma justificativa para a causa histórica: “Como 

citado acima, a história nos revela o caminho percorrido até aqui – a participação histórica 

de professores/as. Porém, acreditar no modelo de gestão proposto é o primeiro passo, onde 

os atores do processo se transformam em autores no dia-a-dia, no cotidiano das ações e das 

propostas por eles/elas elaboradas/apresentadas. Mas, ainda havia um descrédito em relação 

a parte da equipe da SMEC, não por questões políticas, mas por questões pedagógicas, 

conhecimento de causa, explicações, enfim parecia que a Escola Constituinte estava centrada 

em alguns membros da SMEC, não no todo”. 

Com relação ao caráter da participação, a questão 3 apontava as quatro referências 

delineadas na hipótese inicial do trabalho. Na resposta, há a unanimidade nos questionários da 

SMEC, do SIMPROEL, do Centro Pedagógico, dos Diretores e 85% dos professores de que 

houve espaço para a participação efetiva dos professores, possibilitando alta intervenção 

crítica em todos os momentos, de forma consciente em oportunizar que os resultados fossem 

positivos para todos, respeitando as decisões, mesmo quando as definidas eram contrárias às 

suas, permitindo o real envolvimento e compromisso, mesmo depois do processo. 10% dos 

professores responderam que houve espaço para a participação ativa dos professores, 

possibilitando média intervenção crítica, de forma que os professores defendiam interesses 

insuflados por outros, para garantir uma posição, sem a preocupação com o coletivo, mas com 

o grupo, não garantindo o envolvimento e compromisso com as propostas no futuro, que não 

fossem as suas. 5% dos professores responderam que houve espaço para a participação 

passiva dos professores, oportunizando submissão, onde as pessoas foram convidadas e 
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participaram apenas para legitimar o que já estava previamente decidido pela Secretaria, pelas 

escolas ou pelo sindicato. 

Portanto, 85% (35 questionários) dos questionados avaliam a participação como alta 

e de caráter efetivo. 

Com relação ao nível individual de participação, ou seja, da participação do 

entrevistado, há a mesma correlação, 85% assinalou ampla participação, 10% dos professores 

média participação e 5% dos professores pouca participação, cujas causas alegadas para as 

duas últimas foram afastamento para cursar mestrado e dificuldade para sair da sala de aula 

em alguns momentos porque precisavam dar aulas. 

Os principais avanços da Escola Constituinte, na questão 5, apresentaram as 

seguintes respostas, conforme especificidade ou maior índice de ocorrência: 

a) A possibilidade de escolhas, sobretudo a garantia de respeito ao coletivo, a 

valorização do magistério, o respeito às práticas pedagógicas, os momentos de “escuta” e a 

constante formação em serviço. E não poderia deixar de falar do Centro Pedagógico: era uma 

troca sublime de educador/a para educador/a, simples, direta e sem blá-blá-blá. Pois a 

transformação inicia conosco, cada educador/a , ela é singular no dia-a-dia. (Questionário 

Centro Pedagógico). 

b) Participação com relatórios, exposição de materiais, debates. (Questionário 

Diretores). 

c) Aprovação da Lei 107 e sua elaboração. Aprovação do Plano de Carreira do 

Magistério Municipal e principalmente o envolvimento de todos os pares da educação. 

(Questionário SIMPROEL). 

d) A decisão deliberada de oportunizar a decisão em conjunto, em processo. Isto 

permitiu os grandes avanços da época, centrados no princípio da participação e da gestão 

democrática. Foi uma referência para mostrar que outra alternativa de organização 

educacional é possível quando as pessoas são valorizadas. (Questionário SMEC). 

e) O principal avanço foi a oportunidade que os professores tiveram de falar e de 

serem ouvidos. (Questionário professor). 

f) A participação dos pais, professores e alunos no processo de decisão. 

(Questionário professor). 

Como principais limites estiveram presentes, nos questionários, os seguintes: 
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a) Acredito que foram, infelizmente nas relações interpessoais. Nem todos da SMEC 

estavam preparados - como nós também não estamos – pedagogicamente, intelectualmente e 

humildemente para refletir o dia-a-dia das escolas, seus limites e possibilidades. (Questionário 

Centro Pedagógico). 

b) A pouca capacidade de mobilização da sociedade para participar mais, por não 

conseguirmos sensibilizar em massa. Entretanto, quando houve participação, foi fundamental 

e expressiva. Da mesma forma, alguns não se envolveram como poderiam, próprio de todo 

processo coletivo. Até a equipe da SMEC teve dificuldade em se integrar. (Questionário 

SMEC). 

c) O medo dos diretores de perder o controle sobre a escola. (Questionário 

Professores). 

d) A resistência em participar do processo Escola Constituinte por parte de poucos 

professores. (Questionário Professores). 

No quadro da questão 7, com relação à participação dos principais atores, a 

participação da SMEC, do SIMPROEL e do Centro Pedagógico é vista como ampla, com alta 

freqüência. A participação dos diretores e dos professores, é vista como média, com alta 

freqüência no item. 

De acordo com o quadro solicitado na questão 8, sobre a atitude dos principais atores 

segundo as características da participação, acentuaram-se, nas respostas, a intervenção crítica 

e a intervenção propositiva. Oscilou a intensidade, que variou entre alta e média para os atores 

listados. Os outros itens acerca das características da participação que eram intervenção 

submissa a outros, para marcar presença, ganhar espaço e projeção e intervenção medíocre 

apresentaram baixa ou nula freqüência, reafirmando a qualidade da participação dos atores, 

quando se confronta este quadro com os anteriores. 

No item 9, a unanimidade foi que o processo envolveu todos os professores, dada à 

sua dinâmica, destacando-se respostas como: “Acredito que todos se envolveram, o que não 

quer dizer que todos participaram efetivamente de todas as etapas. Mas de um modo geral, 

ou você mergulhava, ou morria como peixe fora d’agua. Porque as discussões permeavam 

todos os ambientes das escolas: recreio, reuniões de pais, reuniões de professores/as etc.”, 

conclui um questionário do Centro Pedagógico e “a forma como o processo se estruturou e foi 

organizado possibilitou e oportunizou a participação de todos os interessados com as 

questões tangentes à educação. Contudo, sabemos que o processo democrático é algo recente 
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entre nós e que precisamos exercitar mais essa categoria cunhada por nós”, destaca um 

questionário Professores. 

Salvo um questionário de professor que assinalou alguns, justificando que “alguns 

foram escolhidos e outros apenas cumpriam as orientações” Na continuação da pergunta, 

para a opção alguns, que era se essa participação restrita comprometia os resultados do 

processo, a resposta foi não, porque “os que estavam no processo estavam representando e 

extremamente comprometidos”. 

No que diz respeito às mudanças ou transformações ocorridas com o processo 

Constituinte, todos responderam que foram estruturais, porque o resultado foi a mudança na 

legislação da educação municipal. Entretanto, alguns escreveram, na sua justificativa, que os 

espaços de participação e algumas dinâmicas foram fenomênicas, porque o processo 

aconteceu apenas naquela época. Outra característica foi que, na entrega do questionário para 

o aplicador, muitas diziam que não conseguiram escrever, mas que “a participação de todos, 

em todos os momentos, foi a grande mudança estrutural que permanece até hoje. As pessoas 

podem não ter espaço de participação institucionalizado, mas manifestam a sua opinião ou 

discordam e pronunciam quando ela é negada”, Marimília Coelho, ex-diretora de escola. 

A questão 11 foi apresentada para que as pessoas tivessem clareza na resposta do 

item objetivo que era classificar o processo de participação em dois grupos, cruzando com a 

pergunta da questão 10. O primeiro grupo sobre o envolvimento macro, acerca da 

transformação e reforma. O segundo, do envolvimento micro, da inovação ou da novidade.  

Sobre as definições, as ocorrências foram agrupadas no Quadro 08: 

Conceito Escreva o que você entende por ele 
Transformação È uma metamorfose, uma passagem de um estado a outro. Uma trans-formação: uma nova formação. 

Modificar e mudar algo produzindo um novo significado. 
É mudar o que está posto. Provocar o novo. 
Entendemos por mudanças estruturais significativas que visam mudar uma determinada realidade. 
Mudar o que se tem. 

Reforma È uma mudança na forma, uma nova roupagem. È um reajuste. 
Melhorar algo que já existe. 
Melhor o que já existe 
Deixar algo que já existe melhor, dar um novo significado, dar uma nova roupagem, costumizar. 
Reconstruir, modificar. 

Inovação É apresentar algo novo, único, moderno, atual. 
Fazer algo que não foi feito. 
Buscar a diferenciação, introduzir novos conceitos. 
Fazer algo de modo diferente, inusitado. 
Dar novas idéias, novo corpo, nova forma. 

Novidade È apenas um momento a ser apresentado/mostrado/falado. 
Mostrar algo que as pessoas não conhecem. 
Algo passageiro, fugaz. 
Proposição de ações que não existem, mas que muitas vezes não permanecem, pois não existe o 
sentimento de pertencimento e nem mexe nas estruturas. 
Algo inédito, nunca feito anteriormente. 

QUADRO 08 – CONCEITUALIZAÇÃO SOBRE MUDANÇA 
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As respostas aos conceitos foram solicitadas para que não houvesse dúvida quanto ao 

que entendiam os entrevistados, quando fossem responder uma alternativa de cada grupo. 

Houve unanimidade, 100% dos questionários tiveram assinalados transformação e inovação 

para o processo constituinte. 

Na questão 12, buscou-se perguntar se, dada a característica de transformação e 

inovação, de caráter estrutural, a prática participativa continua sendo referência para as 

escolas municipais. Como respostas significativas, dada que quase a unanimidade assinalou 

sim, exceto o questionário do Centro Pedagógico, que não assinalou resposta mas comentário, 

teve-se: “Foi um processo que oportunizou a participação de todos os segmentos e as leis 

continuam visíveis até hoje”, aponta um questionário de professor. “O processo constituinte 

deu oportunidade de gerenciar a educação, tanto na Smec, escolas e sindicato de forma mais 

participativa. O processo pode não ter tido a continuidade desejada, mas provocou mudanças 

na forma de pensar e de se posicionar dos educadores envolvidos”, conclui um questionário 

da SMEC. “Provocou o debate, a reflexão, a participação que resultou numa nova atitude e 

concepção de educação”, destaca um questionário professor. “É um processo que veio 

contribuir na tomada de decisões, na gestão escolar e abriu novos canais de participação da 

sociedade nas ações educativas”, afirma outro. “Sem dúvida foi e é importante como modelo 

de gestão democrática da escola pública. Embora, tenha dúvidas quanto a ser “referência”, 

quais seriam estas referências? O que de fato continua até hoje? Há força suficiente entre os 

pares – os atores/autores – do processo para a sua continuidade?”, conclui o questionário de 

Rubia Carneiro, do Centro Pedagógico, à época. 

Como não houve resposta não, a questão 13 não foi respondida. 

No item 14, perguntou-se, objetivamente, quais foram as três principais razões da 

participação e do envolvimento dos professores no processo Escola Constituinte. As respostas 

podem ser agrupadas e sintetizadas em três itens: a) gestão democrática, b) respeito ao 

processo, c) desejo de mudança e outras considerações. 

Sobre o agrupamento A, Gestão Democrática, apareceram: “o modelo de gestão, 

oportunizou a participação efetiva dos professores, a possibilidade de construir 

coletivamente os nossos sonhos e utopias, pois raramente um órgão central – SMEC – nos 

chama ao diálogo, dinâmica da construção do processo, participação efetiva com respeito às 

decisões dos professores, oportunidade, oportunidade de falar”. 

Sobre o agrupamento B, respeito ao processo, apareceram: “A curiosidade que se 

efetiva em participação plena, quando conheço, acredito e faço parte, o compromisso com as 

mudanças na educação, melhorias na educação, acreditar que eram possíveis as mudanças”.  
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Sobre o agrupamento C, desejo de mudança e outras considerações, apareceram: “A 

relação histórica de participação do povo lageano – não só professores/as, desejo de 

melhoria na qualidade de ensino, os interesses da categoria em relação à valorização 

profissional, desejo de mudança, vontade de avançar no processo educacional”. 

Estas respostas apareceram em mais que um questionário ou foram similares em 

outros. O questionário de um diretor trouxe a seguinte contribuição: “[...] todos tiveram a 

consciência de que a participação é importante. Acredito que a partir da E. Constituinte os 

professores sentem-se mais seguros para questionar, decidir e participar”. 

O item 15 deixava espaço para outras considerações. Dada à época de aplicação do 

instrumento, final de ano e à extensão do mesmo, apenas um trouxe contribuição, de Rúbia 

Carneiro: “volto a falar DE ‘PESSOAS’, embora pareça pequeno, no todo não o é. É preciso, 

é necessário, é urgente, que em todo sistema de ensino e principalmente nos órgãos como a 

SMEC haja uma seleção criteriosa das pessoas envolvidas no processo. Pois se não temos 

abertura suficiente para expor idéias e problematizá-las, podemos disfarçá-las, mascará-las 

– enfim o processo não se torna real o suficiente para que faça parte do coletivo”. 

A metodologia de estabelecer três momentos para a análise através do escrito, do dito 

e do feito permitiu, no seu cruzamento, algumas compreensões, além das já evidenciadas na 

redação feita até aqui: 

a) não houve dissonância entre os documentos, a fala dos atores e o que foi feito. O 

que foi planejado e acordado foi executado. Isso não quer dizer que no percurso nenhuma 

alteração foi realizada ou que aquilo proposto pela SMEC foi implementado na sua totalidade; 

b) os espaços de participação foram construídos durante o processo, razão da adesão 

significativa nos momentos finais, conforme indicam os documentos e as falas; 

c) as condições estruturais do processo foram possibilitadas pelo modelo de gestão 

democrática em desenvolvimento, assumido pelo coletivo da SMEC, o que permitiu o acesso 

dos professores e dos atores ao processo; 

d) a credibilidade que o processo teve foi decorrente das ações de participação já em 

desenvolvimento, ainda que tímidas, ampliada por atender as expectativas dos professores e 

dos atores de mudança e maior qualidade para a educação municipal; 

e) a participação tornou-se mais efetiva quando os documentos permitiram identificar 

que as propostas construídas nas escolas estavam incluídas, na sua intencionalidade, nos 

documentos sistematizados; 



 92 

f) o resultado do processo de discussão e participação foi sistematizado e 

materializado em documentos legais, atendendo aos objetivos estabelecidos no início e às 

alterações construídas no debate; 

Esta relação de proximidade entre o escrito, o dito e o feito pode ser assumida como 

uma das revelações sobre os determinantes da participação dos professores na Escola 

Constituinte, antecipando algumas conclusões que estão presentes nas considerações finais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que são as políticas antes da implementação? Mera expectativa ou possibilidade de 

realização? O desejo de alguns, comunicado e transformado na vontade de outros pode 

possibilitar que a implementação seja uma evolução. 

Um programa ou um projeto para alcançar seu êxito deve estar pautado na realidade 

e no equilíbrio entre o real e o ideal. O ideal, tornado imagem-objetivo de um grupo ou 

segmento só se concretiza se as expectativas conseguem ser transformadas em ações, 

devidamente planejadas, executadas e constantemente avaliadas, pois, muito mais importante 

que a implementação, é a ressignificação e adequação que surge posteriormente, no seu 

desenvolvimento. A inovação e as mudanças surgidas durante a implementação perduram na 

adequação que se materializa após um processo de efetivação de políticas, neste caso, de 

políticas sociais. 

La adaptación (característica evolutiva de la implementación) ocurre cuando unas 
políticas o un programa se desarrollan en respuesta a su medio, ya que cada uno 
altera al otro. Es inevitable la adaptación mutua, o sea el producto de la respuesta 
ambiental a la intención de las políticas. En cualquier proceso de adaptación 
durante la implementación deben esperarse consecuencias involuntarias [...]. 
(PRESSMANN e WILDAVSKY,1998, p. 317). 

As inovações construídas por um grupo geralmente são percebidas como pequenas e 

poucas, entretanto, a dinâmica da mudança, na educação, é lenta e gradativa. Primeiro, porque 

há o aspecto histórico que permite, gradativamente a transformação. Segundo, porque é no 

micro-espaço que a transformação vai permitindo o desenho da inovação. Talvez seja este 

aspecto fundamental para compreender porque os educadores parecem não enxergar a 

mudança. Comumente, os gestores e governos preferem estabelecer a sua marca não 

respeitando nenhuma continuidade ou inovação. Geralmente mudam aspectos e 

nomenclaturas, mas as práticas permanecem. Materializações são possibilitadas. Neste caso, o 

desejo apaixonante de transformação da educação presente na equipe da SMEC conseguiu 

contagiar, em alguns casos e, desacomodar, em outros, desejos latentes de mudança, conforme 

as transcrições de fragmentos das entrevistas, dos questionários e dos documentos publicados. 

Uma reflexão parece importante nesta construção de possíveis conclusões, sobretudo da 

compreensão da dimensão subjetiva dos educadores: 
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[...] O que acontece são blocos de possível que se substituem enquanto tais: cada 
nova constelação de universo cria um novo bloco de possível, sem qualquer caráter 
de continuidade. Por isso, eu recuso a problemática do conflito: não há conflito, e 
não há continuum; há simplesmente a mutação de um tipo de possível que não se 
faz passo a passo, progressivamente - por indução, transferência, deslocamento, 
determinação múltipla, ou seja, por uma economia de processos primários. Na 
verdade, uma outra constelação de possíveis é criada de um só golpe: isso me 
parece apreender melhor, do ponto de vista fenomenológico, esses fenômenos de 
ruptura. Tais fenômenos são a criação de novos campos de possível: eles coexistem. 
[…]. (GUATTARI e ROLNIK, 1999,  p. 221). 

Os determinantes da participação dos professores no processo Escola Constituinte 

podem ser definidos, depois do confronto entre o escrito, o dito e o feito e às estratégias 

metodológicas da pesquisa, cruzadas e transcritas no capítulo anterior como: 

1. A revelação das inquietações advindas da urgência da democracia e do diálogo 

construíram uma prática de gestão democrática, institucionalizada pelo governo 

municipal de Lages através da equipe gestora da SMEC. Este modelo de gestão 

democrática permitiu que a participação de todos os professores fosse possível, 

incluindo neste segmento os outros atores já destacados no corpo deste texto. 

Foram constituídas todas as condições estruturais (administrativas, pedagógicas e 

políticas) para que a participação acontecesse e as expectativas dos atores 

pudessem ser atendidas e materializadas. 

2. O respeito ao diálogo e ao princípio democrático, resultante da trajetória histórica 

de participação, de conhecimento e de compromisso dos professores com a 

educação municipal, resgatados e aprimorados com a dialogia da gestão do 

governo da Frente Popular, permitiu construir uma credibilidade institucional para 

garantir que a participação pudesse interferir nos princípios e no processo 

construídos no coletivo. Diálogo que permitiu a autonomia, a transformação e a 

inovação materializadas; 

3. O compromisso coletivo com a mudança e com as responsabilidades surgidas com 

ela, fundante da autonomia, resultante da possibilidade de decidir instaurada com a 

Escola Constituinte, permitiu a intervenção crítica dos educadores, mudando 

estruturalmente o caráter da participação que passou a ser efetivo. 

Estes três determinantes congregam todas as considerações e ponderações feitas ao 

longo deste trabalho. Centrados no modelo de gestão democrática assumido coletivamente, 

eles foram identificados e possíveis porque a dinâmica da organização empreendida pelo 
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planejamento executado com a Escola Constituinte foi pautada nos princípios da democracia e 

da autonomia e, a estratégia adotada respeitou cinco etapas que foram consideradas, na sua 

integralidade: diagnóstico, planejamento, implementação, materialização e avaliação. 

a) diagnóstico: nos dados apresentados, fica evidente que o conhecimento da equipe 

gestora sobre a história da educação municipal e sobre a educação permitiram uma 

compreensão da sua organização que permitiu a transformação e a inovação. Este 

conhecimento diagnóstico permitiu as condições prévias de organização, desde a elaboração 

do problema da ausência de efetiva participação até a detectação de que havia um corpo 

crítico de profissionais, qualificados, que poderia contribuir para a ampliação da qualidade e 

da inovação. Possibilitou, também, conhecer que havia espaço para a mudança, dados os 

aspectos estruturais de organização da educação municipal e da nova legislação nacional, 

bem como, aos aspectos conjunturais, de credibilidade e liderança da equipe da SMEC e dos 

outros atores, como o Simproel, além das possibilidades políticas; 

b) planejamento: o desenvolvimento de um Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) pela equipe da SMEC, aprimorando o diagnóstico, a compreensão do problema e 

visualizando algumas possibilidades, permitiu a ampliação do campo de atuação e de 

compreensão das necessidades e expectativas dos educadores municipais. A socialização do 

PES e de sua metodologia para as unidades da rede municipal criou as condições prévias de 

necessidade de participação efetiva de todos no ato de planejar a gestão da educação, dentro 

de uma perspectiva democrática. No PES, o rompimento com o modelo tecnocrático de 

planejamento e a construção de uma metodologia amplamente participativa, tornou pública a 

resistência que havia, no interior das escolas, à inovação, e oportunizou o exercício da 

participação que perpassou as quatro categorias apontadas na análise dos dados, de forma 

crescente: indiferença, participação passiva, envolvimento ativo e envolvimento efetivo. No 

PES a compreensão da necessidade de planejar o imprevisto, o inusitado, possibilitou um 

exercício de análise de conjuntura e compreensão política que foram importantes no processo 

constituinte. Na Constituinte, o planejamento coletivo tomou corpo e participação se construiu 

e se consolidou; 

c) implementação: a implementação do processo Constituinte esteve cercada de 

viabilidades, porque o seu planejamento as previu, ou seja, só se implementou porque o 

diagnóstico e o planejamento vislumbraram a sua possibilidade. A implementação do 

processo teve a participação coletiva como protagonista. Foi desenvolvida a partir da 

viabilidade político-cultural do momento, como condição prévia da sua sustentabilidade; a 
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partir da viabilidade técnica que possibilitou contar com profissionais capacitados e 

habilitados e, ainda, qualificar em serviço para o exercício da participação efetiva todos os 

participantes. Esta viabilidade técnica verifica-se também, na estrutura organizacional, 

administrativa e pedagógica que estava disponível, além de se poder contar com uma 

viabilidade material, garantizada pelos recursos matérias e temporais disponíveis. A 

implementação só acontece no campo do possível, do viável, e isto esteve sempre em 

consideração; 

d) materialização: efetivar a implementação significa colocar em prática o 

implementado. Talvez seja essa a etapa de maior tensão na gestão educacional. Na gestão da 

educação pública um dos entraves está na relação entre dois tempos: o tempo profissional, que 

é construído pelos profissionais no sistema educacional, e o tempo político, que é determinado 

e, na atualidade, dura quatro anos. Encontrar o ponto de conexão certo, como num trapézio, 

constituindo uma rede de contensão, foi o grande desafio da Escola Constituinte. A 

transformação e a inovação foram materializadas e estiveram ancoradas no querer fazer, no 

saber fazer e no poder fazer. No processo de materialização acontecem as decepções, porque 

ademais da consolidação esperada e da sua difusão, pode-se constatar momentos de 

burocratização, em que se mantém a forma metodológica da inovação, no papel, mas não o 

seu conteúdo e momentos de interrupção, em que se deixa de materializar o implementado, 

substituindo-o e tornando-o sem credibilidade; 

e) avaliação: para se chegar ao objetivo planejado e esperado, foi importante o 

trabalho de busca, monitoramento e avaliação desenvolvido. Em todas as atividades a 

avaliação em processo foi evidenciada e as mudanças naquilo que foi evidenciado como 

distonante foram realizadas. A avaliação, no processo constituinte, assumiu caráter mediador 

em todas as etapas. 

A efetiva participação dos professores no processo Escola Constituinte foi uma 

realidade. Aquele momento de efetiva participação, de intervenção crítica foi consolidado 

porque havia uma gestão assumidamente democrática, porque o processo teve construída a 

sua credibilidade e respeito na trajetória histórica e profissional dos seus atores, emergindo 

como alternativa de expressão das expectativas de um coletivo de educadores ávidos por 

mudanças, inovações e alternativas à tecnoburocracia na educação. Estas compreensões se 

revelaram, nesta pesquisa, como os determinantes da participação efetiva dos professores na 

gestão da educação. 
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A participação e o envolvimento dos professores, no fazer cotidiano da educação 

municipal, apresenta outra configuração em Lages, após a Constituinte. A ausência da 

percepção de constância no nível macro está relacionada às variáveis consideradas neste 

estudo que, ignoradas, produzem outro resultado, pois, “As definições de conhecimento e 

aprendizagem que um sistema educacional adota justificam seus modelos de organização e 

seus procedimentos rotineiros, bem como a cultura institucional, tanto no âmbito da sala de 

aula, quanto na gestão” (AGUERRONDO, 1996, p. 72). 

São estas as considerações possíveis, neste momento, porque este estudo não esgota 

a necessidade de investigar a participação e o envolvimento dos sujeitos nos processos 

educacionais. São considerações, não conclusões. 
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APÊNDICE A 
 

DADOS ESTATÍSTICOS GERAIS 
 
 
Fontes: IBGE e Setor de Estatísticas da Secretaria Municipal de Educação (Censo Escolar 1997 a 2000) 
 
POPULAÇÃO DA CIDADE – FONTE IBGE - 1996 
 
148.860 (com distritos de Bocaina, Painel e Capão Alto que se emanciparam em 1996) 
 
Após emancipação 
 
140.946 - URBANA: 137.643 
                RURAL:    3.303 
 
POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR 
IBGE 1996 TOTAL URBANA RURAL 
Idade Total Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
7 a 9 9.184 4.662 4.522 4.352 4.243 310 279 
10 a 14 15.964 8.061 7.903 7.529 7.419 532 484 
 
POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR FORA DA ESCOLA 
IBGE 1996 TOTAL URBANA RURAL 
Idade Total Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
4 a 6 3.532 1.838 1.694 1.633 1.526 301 252 
7 a 9 306 162 144 132 117 30 27 
10 a 14 1.190 546 644 424 534 122 110 
TOTAL 5.028 2.546 2.482 2.189 2177 453 389 
 
ANALFABETISMO 
8,5% da população analfabeta ou com menos de 1 ano de instrução 
IDADE POPULAÇÃO SEM INSTRUÇÃO OU COM 

MENOS DE 1 ANO 
7 a 9 9.184 3.592 
10 a 14 15.964 455 
15 a 19 14.920 227 
20 a 24 13.240 215 
25 a 29 12.387 299 
30 a 34 12.135 352 
35 ou mais 50.271 5.815 
TOTAL 128.101 10.955 
Dados IBGE 1996 
 
POPULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIDA EM 1997 
ESFERA CRECHE PRÉ TOTAL 

ESTADUAL 
000 1.280 1.280 

MUNICIPAL 1.456 2.363 3.819 
PARTICULAR 342 1.371 1.713 
TOTAL 1.798 5.014 6.812 
Dados Censo Escolar 1997 
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POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDA EM 1997 
ESFERA INICIAL AFASTADOS APROVADOS REPROVAÇÃO CONCLUSÃO 

ESTADUAL 
19.441 1.692 13.214 3.158 1.233 

MUNICIPAL 9.174 903 6.705 1.294 272 
PARTICULAR 3.070 25 2.686 34 325 
TOTAL 31.685 2.620 22.605 4.486 1.830 
Dados Censo Escolar 1997 
 
POPULAÇÃO ATENDIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 1998 
ESFERA UNIDADES DOCENTES CRECHE PRÉ TOTAL 

ESTADUAL 
22 29 000 463 763 

MUNICIPAL 49 189 1.255 2.463 3.718 
PARTICULAR 20 119 346 1.412 1.758 
TOTAL 91 337 601 4.638 6.239 
Dados Censo Escolar 1998 
 
POPULAÇÃO ATENDIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM 1998 
 

                                                                 MATRÍCULAS                                REPETENTES 
REDE UNID DOCEN 1ª/4ª 5ª/8ª TOTAL 1ª/4ª 5ª/8ª TOTAL 
EST. 24 567 9.028 9.419 18.447 1.611 1.655 3.266 
MUN. 82 565 6.323 2.890 9.213 1.187 476 1.663 
PAR. 9 156 1.383 1.181 2.564 27 16 43 
TOTAL 115 1.288 16.734 13.490 30.224 2.825 2.147 4.972 
Dados Censo Escolar 1998 
 
MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR NÍVEL DE ATENDIMENTO EM 1998 
REDE CRECHE PRÉ E.FUN E.MÉD SUPLET OUTROS TOTAL 
EST. 0 2 35 4 12 0 53 
MUN. 0 1 14 0 0 0 15 
PAR. 17 1 94 0 0 177 289 
TOTAL 17 4 143 4 12 177 357 
Dados Censo Escolar 1998 
 
CATEGORIA FUNCIONAL DO PROFESSOR ANO DE 1998 
1º GRAU INCOMPLETO 01 
1º GRAU COMPLETO 16 
2º GRAU MAGISTÉRIO COMPLETO 372 
2º GRAU OUTRA FORMAÇÃO COMPLETA 44 
SUPERIOR LICENCIATURA CURTA 18 
SUPERIOR LICENCIATURA PLENA 106 
PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU 76 

TOTAL 633 
Fonte SMEC/1998 
 
NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES 
CAIC´s 02 
CRECHES 10 
CRECHES EM ESCOLAS 06 
CRECHES SORRISO 26 
ESCOLA ITINERNATE 01 C/ 03 NÚCLEOS 
ESCOLAS BÁSICAS 12 
ESCOLAS ISOLADAS 50 
ESCOLAS REUNIDAS 04 
GRUPOS ESCOLARES 14 
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PRÉ-ESCOLAS 05 
PRÉ-ESCOLAS EM ESCOLAS 26 
Fonte SMEC/1998 
 

QUADRO COMPARATIVO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL 1992-1999 
 

ANO 
 

Mat. Creches Mat.  
Prés 

Mat.  
Ens. Funda 

Educ. Adultos  
Total 

1992 900 1.248 8.657 95 10.900 
1993 1.064 2.316 8.834 106 12.320 
1994 1.139 2.446 10.463 378 14.426 
1995 1.149 2.403 9.032 274 12.858 
1996 1.288 2.327 9.490 545 13.650 
1997 1.566 2.409 9.364 490 13.829 
1998 1.996 2.493 9.404 456 14.349 
1999 2.198 2.400 9.810 452 14.860 

 
 

QUADRO COMPARATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL (1ª a 8ª Séries) – 1992 - 1999 
 

Ano Mat. 
Inic. 

Mat. 
Anual 

Admiss
ão 

Transfe
ridos 

Evasão % Reprov
ação 

% Aprova
ção 

% 

1992 8.657 9.195 538 673 2.712 29,49 1.598 17,37 4.885 53,12 
1993 8.834 9.219 385 433 868 9,41 1.486 16,11 6.047 65,59 
1994 10.463 11.111 648 741 986 8,87 1.640 14,76 7.987 71,88 
1995 9.032 9.843 811 1.040 860 8,73 1.345 13,66 6.899 70,09 
1996 9.490 10.383 893 905 761 7,32 1.595 15,36 6.860 66,06 
1997 9.364 10.316 952 1.190 947 9,17 1.287 12,47 7.130 69,11 
1998 9.404 11.256 1.852 1.975 1.005 8.92 994 8,83 8.896 79,03 
1999 9.810 11.981 2.171 2.225 829 6,91 1.189 9,92 7.870 80,22 

 
TABELA DE DADOS DE ALUNOS E ESCOLAS NO ANO 2000 

 
Quantidade de Unidades Escolares – 2000 

Escolas Básicas – 12 
Grupos Escolares – 14 
CAICs – 02 
Escolas Isoladas – 51 
Prés – 45 
Creches – 51 

Escola Itinerante – 2 ônibus atendendo 8 localidades no 
Ensino Fundamental e 1 ônibus atendendo a 4 
localidades do Ensino Médio. 
Educação de Jovens e Adultos – 21 núcles 

Número de Alunos da Rede Municipal 
Nº de alunos da rede (março 2000) – 14.820 
Ensino Fundamental – 9.440 
Creches – 2.258 
Pré-escola – 2.405 

Educação de Jovens e Adultos – 466 
Esc. Itinerante – 251 (Ensino Fundamental) e 
51 (Ensino Médio) 

 
MÉDIA SALARIAL DA REDE MUNICIPAL 

PROFESSORES MÉDIA R$ 
 22 PROF. PRÉ EFETIVOS 742,54 
 57 PROF. PRÉ SUBSTITUTOS 310,17 
255 PROF. EFET. ENS. FUND. E 2º G 654,85 
341 PROF. SUBS. ENS. FUND. E 2º G 351,92 
Fonte SMEC/1998 
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INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO EM 1997 
 
INVESTIMENTO TOTAL DA PREFEITURA EM R$ 35.594.491,67 
INVESTIMENTO TOTAL NA EDUCAÇÃO EM R$ 10.484.129,94 
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO 29,45% 
 

Fonte PML/1998 
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APÊNDICE B  
 

 QUESTIONÁRIO 
 
 
Caro educador do Sistema Municipal de Educação de Lages, 
 
Este questionário tem por objetivo investigar algumas informações sobre a participação dos professores no 
processo Escola Constituinte que aconteceu no ano de 1998, do qual você participou. Sua identificação não é 
necessária e a aplicação dele será feita por outra pessoa, dada a relação deste pesquisador com os entrevistados. 
As informações estão sendo usadas para a conclusão de uma pesquisa em nível de mestrado (FURB), que será 
publicada em 2006 com o título “A participação dos professores na Escola Constituinte em Lages, 1998: o 
escrito, o dito e o feito”. Para esclarecer, a Escola Constituinte iniciou com uma assembléia geral, na Uniplac, 
com o prof. Miguel Arroyo, foi procedida por assembléias nas escolas, formação de comissões, realização de 
seminários temáticos no Centro Pedagógico, dois grandes seminários no Tamoio, com Danilo Gandin e Arroyo, 
sistematização das propostas através de um relatório por escola e a realização do Congresso Escolar Constituinte 
que, através de debates e votações aprovou a Lei Municipal de Sistema, a Carta de Princípios da Educação 
Municipal e o Plano de Educação do Sistema Municipal, deliberando como metas a elaboração do Plano de 
Carreira do Magistério Municipal, o Planejamento Orçamentário Participativo, a substituição das apostilas por 
salário entre outras coisas. Obrigado pela sua colaboração. 
 
Prof. Ricardo Leone Martins 
 
Sobre o entrevistado: 
Situação funcional na época (1998) 
(  ) efetivo  (  ) contratado 
(  ) monitor de creche(  ) professor 1ª a 4ª (  ) professor 5ª a 8a (  ) diretor eleito 
(  ) diretor nomeado (  ) membro do sindicato (  ) membro da SMEC 
(  ) coordenador Centro Pedagógico 
 
Situação acadêmica na época (1998) 
(  ) concluindo faculdade  (  ) curso superior completo. Qual? ______________________ 
(  ) concluindo pós-graduação (  ) pós-graduação completa. Qual? ___________________ 
(  ) concluindo mestrado (  ) mestrado. Qual? ___________________________________ 
 
1. Atribua conceitos decrescentes de 11 a 1, na coluna do meio da tabela abaixo, para identificar as principais 
razões, para você, da participação dos professores no processo Escola Constituinte em 1998: O valor é o maior, 
ou seja, a principal razão. 
 
A  Havia condições políticas do ator proponente (SMEC) em garantir a participação dos 

professores 
B  O modelo de gestão permitia a participação dos professores 
C  Havia condições adequadas para a participação dos professores no processo 
D  Havia condições adequadas para a participação dos atores (SMEC, Simproel, professores, 

comunidade) no processo 
E  Havia expectativa dos professores em participar 
F  Havia expectativa do ator proponente (SMEC) de que os professores participassem 
G  Havia expectativa dos professores com os resultados da participação 
H  Havia expectativa dos atores (SMEC, Simproel, professores, comunidade) com os resultados 
I  Havia certeza de que as propostas dos professores seriam executadas 
J  Havia certeza de que as propostas do ator proponente (SMEC) eram boas e que seriam 

executadas 
K  Outras causas decidiram a participação. Escreva abaixo 
Quais? ______________________________________________________________________________ 
 
2. Para você, qual indicador explica melhor a razão da participação dos professores no processo Escola 
Constituinte de 1998: 
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A  Condições estruturais do processo 
B  Modelo de gestão 
C  Acesso dos professores ao processo 
D  Acesso dos atores (SMEC, Simproel, professores, comunidade) ao processo 
E  Participação dos professores nos eventos 
F  Participação do ator proponente (SMEC) nos eventos 
G  Intencionalidade das propostas 
H  Intencionalidade dos documentos 
I  Relação das propostas dos professores com os documentos finais (carta de Princípios, 

Lei de Sistema e Plano Municipal de Educação) 
J  Relação de coerência entre o planejado e o executado 
K  Outros indicadores decidiram a participação. Escreva abaixo 
Quais? _________ 
 
3. Para você, qual, das circunstâncias abaixo melhor explica a participação dos professores na Escola 
Constituinte de 1998? 
 
a) (   ) Houve espaço para a participação efetiva dos professores, possibilitando alta intervenção crítica em todos 
os momentos, de forma consciente em oportunizar que os resultados fossem positivos para todos, respeitando as 
decisões, mesmo quando as definidas eram contrárias às suas, permitindo o real envolvimento e compromisso, 
mesmo depois do processo 
 
b) (   ) Houve espaço para a participação ativa dos professores, possibilitando média intervenção crítica, de 
forma que os professores defendiam interesses insuflados por outros, para garantir uma posição, sem a 
preocupação com o coletivo, mas com o grupo, não garantindo o envolvimento e compromisso com as propostas 
no futuro, que não fossem as suas 
 
c) (   ) Houve espaço para a participação passiva dos professores, oportunizando submissão, onde as pessoas 
foram convidadas e participaram apenas para legitimar o que já estava previamente decidido pela Secretaria, 
pelas escolas ou pelo sindicato 
 
d) (   ) Houve espaço para uma participação indiferente dos professores, oportunizando submissão, onde as 
pessoas foram convidadas e não participaram, apenas estavam presentes para fazer número e não se indispor, 
nem com a Secretaria, nem com os diretores e nem com o sindicato 
e) (   ) Nenhuma das alternativas acima ou a que você assinalou retrata a realidade da participação, portanto, 
você gostaria de complementar a informação, escrevendo abaixo: 
______________________________________________________________________________ 
 
4. Qual foi o seu nível de participação no Processo Escola Constituinte: 
 

a)  (  ) ampla participação; 
b) (  ) média participação; 
c) (  ) pouca participação; 
d) (  ) simulação de participação 
e) (  ) outro: ___________________________________________________ 

 
Explique a sua escolha:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Quais foram os principais avanços da Escola Constituinte? 
______________________________________________________________________________ 
6. Quais foram os principais limites da Escola Constituinte? 
 
7. Como você avalia a participação dos principais atores no processo Escola Constituinte. Para cada ator, em 
cada item, indique o nível da participação com as letras A (alta), M (média), B (baixa) e N (nula). 
Nível de Participação SMEC SIMPROEL Centro 

Pedagógico 
Diretores e 
coordenadores 

Professores 

Ampla      
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Média      
Pouca      
Nula      
Simulavam participação      
Participavam porque 
eram obrigados 

     

 
8. Como você avalia a atitude dos principais atores segundo as características da participação no processo Escola 
Constituinte. Para cada ator, em cada item, indique o nível da intervenção com as letras A (alta), M (média), B 
(baixa) e N (nula). 
 
Característica da 
Participação 

SMEC SIMPROEL Centro 
Pedagógico 

Diretores e 
coordenadores 

Professores 

Intervenção Crítica      
Intervenção Propositiva      
Intervenção Submissa a 
outros 

     

Intervenção para marcar 
presença 

     

Intervenção para ganhar 
espaço e projeção 

     

Intervenção Medíocre      
Não havia intervenção      
 
9. Para você, o processo Escola Constituinte oportunizou o envolvimento de (  ) todos os professores ou de 
(  ) alguns professores? Por quê? 
______________________________________________________________________________Se você 
respondeu que ele envolveu alguns professores, isso quer dizer que os resultados ficaram comprometidos? (  ) 
sim (  ) não. Por quê? 
______________________________________________________________________________ 
10. O processo Escola Constituinte para você, oportunizou, das assembléias escolares até o Congresso Escolar 
Constituinte mudanças (   ) estruturais ou (   ) fenomênicas para o cotidiano do pensar e do agir dos professores e 
das escolas municipais? Por quê? 
______________________________________________________________________________ 
 
11. Qual a definição que você tem dos conceitos abaixo? 
 
Conceito Escreva o que você entende por ele 
Transformação  
Reforma  
Inovação  
Novidade  
 
Qual deles, de cada grupo, melhor se relaciona ao conceito e processo de participação possibilitado pela Escola 
Constituinte?  
a) (  ) Transformação (  ) Reforma 
b) (  ) Inovação (  ) Novidade 
 
12. A prática participativa que o processo Escola Constituinte procurou desenvolver foi compreendida com algo 
importante para a gestão democrática e continua sendo referência para o cotidiano das escolas municipais? (   ) 
sim  (   ) não 
Por quê? ______________________________________________________________________________ 
 
13. Se a sua resposta à questão anterior foi não, ou se você pensou em responder não, isso pode estar relacionado 
com a não continuidade do processo nos últimos anos, porque ele só aconteceu em 1998? Entretanto, os 
professores municipais guardaram em si a dinâmica participativa e buscam, quando as circunstâncias permitem, 
vivenciá-las? Ou pensam que a participação não é importante, porque a melhor gestão é a burocrática, onde uns 
decidem e outros executam? Comente:  
_______________________________________________________________________________________ 
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14. Para concluir, escreva objetivamente, quais são, para você, as três principais razões da participação e do 
envolvimento dos professores no processo Escola Constituinte de 1998. 
______________________________________________________________________________ 
 
15. Você gostaria de fazer outros comentários, relacionados à participação dos professores no processo Escola 
Constituinte, que não estão presentes neste questionário. Sinta-se à vontade para escrever. 
______________________________________________________________________________ 
 
Se você quiser se identificar e receber cópia do estudo, depois de concluído, deixe seu nome, telefone e e-mail 
abaixo. Se não, obrigado pela valiosa contribuição. 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
Telefone: __________________________- E-mail: ______________________________ 
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APÊNDICE C 
 

AGRUPAMENTO DAS PROPOSTAS  PARA A CARTA DE PRINCÍPIOS 
 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
 
 O processo de pré-elaboração da Carta de Princípios da Educação Municipal teve a seguinte 
metodologia: 

a) análise dos relatórios das comissões escolares constituintes; 
b) comparação e cruzamento dos dados contidos nos relatórios com os dados formatados nos 

formulários preenchidos pelos diretores e coordenadores das unidades de ensino; 
c) agrupamento dos princípios por diretriz de governo da secretaria municipal da educação (SMEC). 
 
Para o agrupamento, foram consideradas as diretrizes de governo da Frente Popular: 

I – Democratização da Gestão Educacional; 
II – Garantia do Acesso e da Permanência do Aluno na Escola; 
III – Qualidade Social da Educação Pública. 
 
 A Carta de Princípios terá a seguinte estrutura: 
 
I - Princípios gerais: consideração dos pressupostos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), na Lei Orgânica Municipal (LOM), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nas 
diretrizes de governo da Frente Popular; 
II - Princípios da Democratização da Gestão Educacional: aspectos relativos ao Fundo Municipal de 
Educação (FUMED), aos Conselhos de Pais e Professores (CPP), às eleições para diretores, à autonomia das 
unidades de ensino e à participação da comunidade escolar; 
III - Princípios da Garantia do Acesso e Permanência da Criança e do Pré-adolescente no processo 
educacional escolar: estabelecimento de critérios para a integração da criança portadora de necessidades 
especiais no ensino regular, ampliação da rede física e dos níveis de ensino, continuidade dos projetos 
educacionais que visam ampliar o universo curricular e cultural e a educação integral; 
IV - Princípios da Qualidade Social da Escola Pública Municipal: reestruturação e resignificação curricular, 
regime escolar, princípios de convivência, avaliação dos processos de ensino e dos processos de aprendizagem, 
avaliação institucional, organização do espaço escolar, instrumentos, materiais e equipamentos didáticos, 
autonomia do projeto político pedagógico e valorização dos profissionais da educação. 

AGRUPAMENTO DOS PRINCÍPIOS POR DIRETRIZ DE GOVERNO DA (SMEC). 
 
I – Democratização da Gestão Educacional: 
- Ampliação dos recursos financeiros para atender a parte pedagógica. 
- Aumento da verba repassada às Unidades Escolares. 
- Conselho de Classe (Pais e alunos). 
- Continuidade CPP – Assembléia. 
- Continuidade da Escola Constituinte oportunizando espaço para debater opiniões e sugestões de interesse da 
comunidade. 
- Continuidade das CPPs, prolongando o período/mandato para 4 anos. 
- Continuidade do processo de gestão democrática com eleição direta para diretores. 
- Gestão democrática propícia às relações entre os segmentos, cada um podendo participar da elaboração das 
regras, das discussões e das tomadas de decisão. 
- Implementar as parcerias entre escolas e comunidade – visando a mudança do comportamento coletivo. 
- Implementar parceria com a Secretaria da Saúde para desenvolver projetos na área da saúde em âmbito 
escolar e odontológico. 
- Instituir parcerias para combater a desnutrição e outras doenças. 
- Interação entre escola e família através de atividades e eventos. 
- Intercâmbio e capacitação para trabalhar com alunos portadores de deficiências. 
- Maior autonomia para os diretores – formação da equipe de trabalho. 
- Parceria com o Conselho Tutelar. 
- Participação contínua dos pais com a unidade 
- Promoção de eventos integrando creches e comunidade. 
- Regras de convivência elaboradas com todos os segmentos da escola  
- Respeito às diferenças 
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- Valorização dos profissionais da educação. 
 
II – Garantia do Acesso e da Permanência do Aluno na Escola 
- Apoio pedagógico para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. 
- Avaliação como instrumento de superação das dificuldades. 
- Autonomia para o professor escolher o livro didático dentro da concepção sociointeracionista. 
- Continuidade dos espaços de discussão e debates. 
- Continuidade do processo de aprovação ou reprovação no sistema de Educação. 
- Continuidade do Projeto Atenção Psicossocial. 
- Continuidade dos Projetos de Aceleração. 
- Continuidade do Projeto PROSAD. 
- Continuidade do uso dos materiais didáticos e pedagógicos e dos projetos especiais 
- Despertar o gosto pelas Artes. 
- Educação Infantil em regime integral 
- Educação integral – necessidades atendidas. 
- Estabelecer o regime escolar por ciclos, adequando as idades aos processo de desenvolvimento e formação 

humana. 
- Implementar as parcerias entre escola e comunidade – mudar comportamento coletivo da sociedade. 
- Integração da Criança portadora de necessidades especiais no ensino regular 
- Melhoria e ampliação da rede física e do ambiente escolar. 
- Para as classes de alfabetização, professor mais auxiliar para atender alunos com dificuldades e portadores 

de deficiências. 
- Permanecer o regime de seriação no processo educativo. 
- Rever atenção integral  no estrito sentido de tempo cheio de permanência na escola 
- Rever questões pertinentes aos direitos e deveres dos alunos. 
- Soluções e propostas escritas no Projeto Pedagógico Escolar 
- Trabalhar a questão da avaliação. 
- Trabalhar com o aluno, o exercício da cidadania – observando direitos e deveres. 
 
III – Qualidade Social da Educação Pública 
- A aprendizagem da língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser 

humano e como cidadão. 
- A avaliação deve refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de capacidades e habilidades com as três 

dimensões de conteúdos: conceitos, procedimentos e atitudes. Esses critérios deverão acompanhar o aluno, 
sendo essencial para o seu crescimento. 

- A partir das dificuldades encontradas no cotidiano da Escola, discutir e analisar a prática pedagógica. 
- Acompanhamento de especialistas (psicólogo, neurologistas, fonoaudiólogos etc.) 
- Acompanhamento pedagógico para os professores que alfabetizam durante o ano letivo. 
- Ampliação dos recursos financeiros para atendimento a parte pedagógica. 
- Ampliação dos recursos humanos nas Unidades Escolares. 
- Ampliar o universo curricular para avançar a prática meramente conteudista da educação escolar e partir 

para o trabalho com temas emergentes e relacionados com a violência, justiça, cidadania entre outros 
- Apoiar os projetos que visam ampliar o universo cultural e curricular. 
- Apoio pedagógico para auxiliar o processo ensino-aprendizagem. 
- Atenção Integral a criança de 03 meses a 04 anos. 
- Autonomia para os Atividades rítmicas e expressivas são subsídios para enriquecer o processo de 

informação e formação de códigos corporais de comunicação dos indivíduos e do grupo. 
- Professores escolherem atividades, materiais e livros dentro do sociointeracionismo. 
- Avaliação diagnóstica, conseqüente e cumulativa 
- Avaliação diagnóstica, emancipadora e constante. 
- Avaliação, instrumento usado como recurso para ajudar o aluno a superar dificuldades. 
- Capacitação de professores para  trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais. 
- Centro Pedagógico como suporte ao trabalhos dos professores. 
- Conceber o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito implica valorizar o papel determinante 

da interação com o meio social e particularmente com a escola, priorizando a atenção às situações adversas e 
que possam excluir e discriminar as pessoas. 

- Conscientização da família 
- Conselho de Classe – mais representatividade de pais e alunos. 
- Considerar aspectos da história do aluno, da comunidade e da cultura local como critérios para o 

estabelecimento da língua estrangeira a ser adotada na escola. 
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- Continuar projeto sóciointeracionista. 
- Continuidade do processo de aprovação e reprovação no sistema de Educação. 
- Continuidade do Projeto Atenção psicossocial. 
- Continuidade do projeto criado e desenvolvido / sala de apoio pedagógico / atividade extra-classe 
- Continuidade do Projeto de Aceleração. 
- Continuidade do Projeto Educação de Jovens e Adultos. 
- Continuidade do Projeto Político Pedagógico Social. 
- Continuidade dos espaços de discussão e debates nas Escolas. 
- Continuidade equipe multidisciplinar 
- Cursos de capacitação para professores que atuam com alunos portadores de necessidades especiais no 

ensino regular. 
- Cursos para aperfeiçoamento e capacitação dos professores. 
- Despertar o gosto pelas Artes. 
- É essencial que a equipe escolar desenvolva um projeto coletivamente elaborado, com objetivos comuns a 

serem alcançados, pois permite a clareza das ações. 
- É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu grupo e busque ultrapassar limites, 

proporcionando o acesso ao saber como suporte do patrimônio universal da humanidade. 
- Educação Integral – necessidades atendidas (educação infantil). 
- Ensino em ciclos. 
- Escola Constituinte, continuar oportunizando espaço para debates de opiniões e sugestões para resolução de 

problemas. 
- Exigir o 3º Grau para professores da Rede. 
- Formação permanente (incluído no calendário) troca de experiência 
- Garantir que os projetos das escolas sejam direcionados para a camada majoritária da sociedade:  aos 

excluídos, injustiçados e marginalizados. 
- Hora atividade para professores de pré-escola. 
- Implantar turmas de aceleração. 
- Incluir espanhol. 
- Instituir parcerias para trabalhar temas com os pais e comunidade. 
- Integração com outros setores da administração e da comunidade 
- Integração dos professores na Unidade Escolar. 
- Integração escola – família. 
- Intensificar, a partir da concepção de cidadania plena e ativa, a continuação coletiva de direção política e 

pedagógica. 
- Intercâmbio entre professores de outras unidades escolares. 
- Limite de 30 alunos por turma 
- Livros e material concreto / reciclagem dos acervos das bibliotecas das escolas/ manter a produção e 

aquisição de materiais didáticos e pedagógicos 
- Melhoria das condições físicas nas escolas / laboratório / sala aceleração / computadores / currículo. 
- Metodologias para o diálogo entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem 
- O fazer teatral no contexto escolar é compreendido como uma prática cultural fundamental, que deve ser 

considerada dentro do marco de processo pedagógico no qual está inserido o aluno. 
- O lazer e a disponibilidade de espaços públicos para as práticas da cultura corporal do movimento são 

necessidades essenciais ao homem contemporâneo e por isso, um direito do cidadão. 
- Organização de atividades que possibilitem a integração dos vários setores do poder público 
- Para as classes de alfabetização, além do professor, um auxiliar para atender alunos com dificuldades e 

portadores de deficiências. 
- Participar do desenvolvimento da sociedade de forma consciente e organizada é indispensável para que se 

compreenda, no grupo, como a vida da comunidade está perspectivada nos desejos individuais e coletivos. 
- Programa de alimentação escolar. 
- PROSAD – continuidade do Projeto. 
- Psicossocial – saúde ligada à escola 
- Reformulação da grade curricular 
- Regimento Escolar com regras claras de convivência em todos os segmentos da Escola. 
- Respeito – aspectos do estatuto da criança 
- Trabalhar as questões voltadas para os valores espirituais e morais do ser humano. 
- Trabalhar com o aluno o exercício da cidadania – direitos e deveres. 
- Trabalhar por projetos e temas transversais 
- Valorização do professor / professor habilitado / possibilitar formação continuada e titulação / salário 

condigno com a carreira 
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- Valorização dos profissionais da educação. 
 
PRÉ-PROPOSTA PARA A CARTA DE PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
 
A - PRINCÍPIOS GERAIS: 
1 A educação abrange os processo formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

2 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social, pois o saber escolar só 
tem sentido se estiver enraizado no saber social, possibilitando ao educando interferir na gestão dos 
equipamentos sociais, democratizando-os, imprimindo, conjuntamente com o poder público e a 
sociedade civil organizada, o ritmo da eficiência e da eficácia: da qualidade social.  

3 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, através da observância e compromisso 
com as diretrizes da educação municipal, democratizando a gestão educacional; garantindo o acesso e a 
permanência da criança e do pré-adolescente no processo educacional escolar e construindo, na 
dinâmica do sistema, a qualidade social da escola pública municipal. 

4 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
5 Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, observando a compreensão de que a aprendizagem 

acontece a partir da sociointeração dos sujeitos com o conhecimento em suas várias manifestações. 
6 Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
7 No sistema municipal haverá a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
8 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais de educação básica, direito elementar do 

cidadão e objeto móvel de conquistas sociais importantes ao longo da história.. 
9 Valorização do profissional da educação escolar básica, observando a carreira, remuneração, formação, 

desempenho, aperfeiçoamento e condições de trabalho. 
10 Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei Municipal e na Lei do Sistema. O parâmetro 

para a gestão do sistema escolar deverá ser sempre o processo educacional, construído nas comunidades 
escolares, sem interferências de outras ordens e perseguições de qualquer natureza. 

11 Garantia de padrão de qualidade social na escola pública municipal, valorizando a experiência extra-
classe, o aprimoramento do currículo escolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais como princípios educativos. 

 
B - PRINCÍPOS DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL: 
12 A gestão terá a descentralização como premissa e a rede municipal de ensino e os seus órgãos 

administrativos serão mantidos pelo Fundo Municipal de Educação, que engloba o FUNDEF, tendo a 
SMEC como mantenedora. 

13 A rede será formada por unidades de educação infantil, ensino fundamental urbano e rural e ensino 
médio rural, todos com autonomia administrativa e pedagógica, respeitados os princípios contidos nesta 
carta, e com a garantia de recursos que deverão ser repassados aos Conselhos de Pais e Professores e 
administrados pelos Caixas Escolares, conforme as definições contidas no orçamento anual da educação 
e na elaboração do Planejamento Orçamentário Participativo. 

14 A eleição direta, através de legislação específica, será o pressuposto da garantia da democracia na 
escolha dos dirigentes e dos membros dos conselhos nas unidades de ensino. 

15 A administração colegiada nas unidades compreenderá a participação dos profissionais da educação, 
dos conselhos, dos pais, dos alunos e dos representantes da comunidade.  

16 O Planejamento Orçamentário Participativo será organizado anualmente, com regulamentação 
específica, buscando equacionar as desigualdades nos repasses de recursos para os Conselhos de Pais e 
Professores, rezonear o atendimento nos diversos níveis de ensino, racionalizar a aplicação dos recursos 
da educação e instaurar a transparência administrativa em todos os níveis da gestão educacional 
municipal.  

17 A integração entre escola e comunidade deverá ser o objetivo do coletivo escolar para implementar os 
processos da democratização da gestão iniciados com as eleições diretas. 

18 A gestão deverá contemplar o regime de colaboração e parceria com os outros órgãos do poder público 
municipal, com órgãos estaduais, federais e da sociedade, que possam contribuir com a administração 
dos processos educacionais. 
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19 As regras de convivência e o regime escolar serão construídos, elaborados e vivenciados pelo coletivo 
da escola, tendo todos o mesmo grau de responsabilidade na definição dos pressupostos, na observância 
diária do estabelecido e na fiscalização do cumprimento. Serão aprofundadas as discussões sobre 
direitos e deveres de todos, buscando a formação do cidadão consciente, diminuindo desta forma o 
constrangimento e o corporativismo durante sua efetivação. Deverão contemplar: liberdade de 
expressão, flexibilidade, não cristalização, respeito às diferenças e ao bem comum, compreensão, 
tolerância e solidariedade, qualificação das relações através da responsabilidade, honestidade , 
solidariedade, transparência e diálogo. 

20 Garantir espaço de discussão e integração de cada segmento para encaminhamento de solicitações 
específicas de suas necessidades: formação de lideranças (grêmio de alunos, CPPs, associação sindical) 
visando o exercício da representatividade. 

21 Garantir conquistas e avanços no âmbito pedagógico, respeitando os encaminhamentos do Planejamento 
Orçamentário Participativo. 

22 O Congresso Escolar Constituinte será o fórum máximo de deliberação da organização do sistema 
municipal de ensino e do plano de educação do sistema, realizado no primeiro ano de cada gestão 
municipal. 

23 Autonomia da comunidade escolar para construir seu projeto político-pedagógico, estabelecer os 
critérios de seleção e ingresso dos alunos, definir prioridades para aplicação de recursos financeiros com 
repasses regulares de verbas às escolas para despesas básicas e imediatas, de forma desburocratizada, 
com prestação de contas à mantenedora, a fim de garantir autonomia administrativa e financeira e 
decidindo junto com os segmentos a utilização de verbas, desde que respeitados os princípios desta 
Carta. 

24 Discutir nas diversas instâncias uma política de integração para os excluídos e os portadores de 
necessidades, com a área da saúde e assistência social, bem como a capacitação dos segmentos 
mediante assessoria especializada para reintegração qualificada dos excluídos. 

 
C - PRINCÍPIOS DA GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA E DO PRÉ-
ADOLESCENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL ESCOLAR: 
25 O sistema municipal deverá garantir a universalização do atendimento da clientela da educação infantil 

e do ensino fundamental, em regime de colaboração com o sistema estadual de ensino e com o governo 
federal. 

26 Em conjunto com a administração pública municipal e com os conselhos e órgãos assistenciais, garantir 
uma política de atendimento à criança e ao adolescente. Garantir as políticas sociais básicas, não 
perdendo de vista as políticas assistenciais ou compensatórias, de proteção especial e de garantia, 
conforme preconiza o ECA. Promover a integração dos princípios destas políticas no trabalho 
pedagógico desenvolvido nas unidades de ensino, como atividade educativa e de conscientização com 
alunos, docentes, funcionários e comunidade. 

27 Integrar programas e projetos pedagógicos com programas e projetos desenvolvidos por outros órgãos, 
governamentais ou não, visando o atendimento integral à criança e ao adolescente. 

28 Incentivo e acompanhamento de programas e projetos, como campanhas de matrícula, de não evasão 
escolar, contra a violência, exploração sexual infanto-juvenil, racismo, discriminação de gênero, 
trabalho infantil, drogas, violência à mulher e outras formas de exclusão social. 

29 Ampliar as formas de organização estrutural do ensino, contemplando os ciclos,  readequando sua 
estrutura conteudista e disciplinar, propiciando melhores condições de acesso e permanência, 
contemplando os ritmos de vida de cada criança, envolvendo a comunidade no trabalho de 
conscientização. 

30 Continuidade dos projetos de atenção psicossocial; de apoio aos alunos com dificuldades e deficiências 
de aprendizagem; de aceleração de estudos; Prosad e Proerd. 

31 De acordo com o POP, promover a melhoria e a ampliação da rede física e dos ambientes escolares. 
32 Trabalhar na dimensão da atenção integral, da educação infantil ao ensino fundamental, tendo a 

preocupação de observar os aspectos desta carta e da estreita visão de integralidade como tempo cheio 
de permanência do aluno na escola. 

33 Respeitados os 200 dias letivos e as 800 horas de efetivo trabalho escolar do calendário anual, permitir a 
organização diferenciada do ensino no meio rural, de acordo com as épocas de plantio e colheita, do 
ensino noturno e das escola em tempo integral. 

 
III - QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: 
34 Atividades rítmicas e expressivas são subsídios para enriquecer o processo de informação e formação de 

códigos corporais de comunicação dos indivíduos e do grupo. 
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35 Ampliar o universo curricular para avançar a prática meramente conteudista da educação escolar e partir 
para o trabalho com temas emergentes e relacionados com a violência, justiça, cidadania entre outros, 
bem como apoiar os projetos que visam ampliar o universo cultural em cada unidade de ensino, 
respeitados os parâmetros e as diretrizes curriculares nacionais. 

36 É essencial que a equipe escolar desenvolva um projeto coletivamente elaborado, com objetivos comuns 
a serem alcançados, pois permite a clareza das ações. 

37 É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu grupo e busque ultrapassar limites, 
proporcionando o acesso ao saber como suporte do patrimônio universal da humanidade. Assim, a 
formação universitária passa a ser quesito básico para a construção de um grupo competente e 
comprometido com a educação dos mais pobres. 

38 Garantir que os projetos das escolas sejam direcionados para a camada majoritária da sociedade:  aos 
excluídos, injustiçados e marginalizados. 

39 Intensificar, a partir da concepção de cidadania plena e ativa, a continuação coletiva de direção política 
e pedagógica. 

40 O fazer teatral no contexto escolar é compreendido como uma prática cultural fundamental, que deve 
ser considerada dentro do marco de processo pedagógico no qual está inserido o aluno. O lazer e a 
disponibilidade de espaços públicos para as práticas da cultura corporal do movimento são necessidades 
essenciais ao homem contemporâneo e por isso, um direito do cidadão. 

41 Autonomia para os professores escolherem atividades, materiais e livros didáticos dentro do 
sociointeracionismo e dos princípios desta Carta. 

42 A aprendizagem da língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser 
humano e como cidadão. 

43 A avaliação deve refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de capacidades e habilidades com as 
três dimensões de conteúdos: conceitos, procedimentos e atitudes. Esses critérios deverão acompanhar o 
aluno, sendo essencial para o seu crescimento. 

44 A partir das dificuldades encontradas no cotidiano da Escola, discutir e analisar a prática pedagógica. 
45 Participar do desenvolvimento da sociedade de forma consciente e organizada é indispensável para que 

se compreenda, no grupo, como a vida da comunidade está perspectivada nos desejos individuais e 
coletivos. 

46 A filosofia educacional que embasa a ação pedagógica deverá conceber a educação como instrumento 
que, ao possibilitar ao cidadão a apropriação do conhecimento, auxilie o desenvolvimento cultural e o 
desenvolvimento do ser humano de forma integral. 

47 A socialização do conhecimento e o trabalho escolar são elementos necessários à compreensão da 
realidade humana, construída pelo próprio homem, a partir do processo de trabalho, da produção, das 
condições materiais da existência ao longo do tempo. 

48 A educação escolar deverá propiciar o acesso à cultura, determinando os métodos e os processos de 
ensino e de aprendizagem, os quais transformarão os conteúdos em ferramentas culturais. 

49 A mediação da passagem do saber difuso e desarticulado que o aluno apresenta no início da 
escolarização para o saber sistematizado, mais organicamente articulado, ao final da escolarização, 
deverá ser tarefa do coletivo da escola. 

50 O currículo deve ser o conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e no tempo escolares. 
Reserva-se para o termo currículo as atividades essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver. 
O currículo é a expressão da ação pedagógica, isto é, a tradução metodológica do conteúdo, tendo em 
vista a apropriação do conhecimento. 

51 O currículo deve buscar uma proposta político-pedagógica sociointeracionista, voltada para a superação 
das condições de dominação e exclusão, propiciando uma ação pedagógica dialética, onde se efetive a 
construção do conhecimento e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, pela comunidade 
escolar, através de uma atitude interdisciplinar, viabilizada pela curiosidade científica, de forma 
dinâmica, criativa, crítica, espontânea, comprometida, autônoma, contextualizada, investigativa, 
prazerosa, desafiadora, original e lúdica. 

52 O departamento de ensino e o Centro Pedagógico terão a responsabilidade de promover assessoramento 
permanente aos profissionais da educação, contemplando a integração entre teoria e prática, 
comprometido com os princípios da educação municipal e com o projeto político-pedagógico da escola, 
entendendo a escola como centro de pesquisa e de difusão cultural. 

53 O limite do número de alunos por turma deve estar vinculado ao projeto político-pedagógico da escola, 
salvaguardada a necessidade social, real de cada região e as condições físicas e humanas da escola, 
estabelecidos no POP. 
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54 A resignificação constante das práticas pedagógicas será mais um momento da prática de avaliação da 
escola e dos processos de ensino e de aprendizagem. Para isso é necessário a integração dos aspectos 
formativos no cotidiano da sala de aula, respeitando as vivências, a cultura, a raça, o gênero. O espaço e 
o tempo do sujeito coletivo, na dimensão de construir uma cidadania plena e uma consciência 
emancipatória. 

55 A avaliação não é um fim em si mesmo, é um processo permanente de reflexão e ação, entendido como 
constante diagnóstico, buscando abranger todos os aspectos que envolvem o aperfeiçoamento da prática 
sócio-político-pedagógica. É uma reflexão constante de todos os segmentos que constituem os 
processos de ensino e de aprendizagem, como forma de superar as dificuldades, retomando, 
reavaliando, reorganizando e reeducando os envolvidos. 

56 Compreendendo a avaliação em processo e de caráter emancipatório, todos os segmentos da 
comunidade escolar devem ser avaliados, participando da construção de critérios, conhecendo os 
instrumentos e o que está sendo avaliado, de acordo com o projeto político-pedagógico. 

57 A partir das novas regras do regimento escolar e da convivência deverá ser estabelecido um novo 
conjunto de critérios avaliativos, repensando a progressão e a reprovação. 
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APÊNDICE D  
 

 TRANSCRIÇÕES DE TRECHOS DE QUESTIONÁRIOS 
 
Sim com certeza, pois envolve todo o coletivo da escola. Juntos podemos buscar alternativas para a resolução de 
problemas. Não há espaço mais para o trabalho individualizado. Pois tomando como exemplo as disciplinas, uma 
complementa a outra e não podem ser tratadas de forma isolada. O conhecimento não é fragmentado por isso não 
pode ser colocado em gavetas. O aluno precisa ter a visão do todo para que possa se desenvolver. Hoje se pensa 
em todas as formas de como ajudar nossos alunos e as estratégias, recursos que podem ser usados para seu 
crescimento. O professor hoje é um mediador do conhecimento e não aquele que só transmite conteúdos. Tem 
uma clareza muito maior do seu trabalho e das suas responsabilidades na sala de aula. O professor sabe, a partir 
da escola constituinte, que tem que trabalhar a partir da realidade dos alunos e da comunidade escolar. 
(Entrevista com professor de 5ª a 8ª série, 2004). 
 
Ao proporcionar um trabalho coletivo na unidade escolar, com a constituinte, hoje acontece de forma bastante 
positiva na busca de novas alternativas, mudanças na ação do educando e educador, onde todos têm 
oportunidades de manifestar suas opiniões, crescer e desenvolver, conquistar seus espaços, onde o fazer sozinho 
tem menos espaço. Mas coletivamente podem mudar toda uma realidade que não condiz para uma prática 
educativa nos dias de hoje. Através de estudos, discussões e inovações, o fazer pedagógico do educador, hoje, 
oportuniza aos alunos a instrumentalização teórico-prática da educação, levando-os a compreensão da realidade 
humana. Este fazer pedagógico estabelece ainda as bases de apropriação do saber sistematizado para a produção 
do novo a partir do que já existe, de forma a entender as necessidades sociais e individuais, transformando os 
conteúdos em ferramentas culturais, onde cada aluno possa desenvolver integralmente suas potencialidades. 
(Entrevista com Educador Infantil, 2004). 
 
O planejamento depois da constituinte com a participação de todos, permite que haja envolvimento, as pessoas 
sentem-se parte integrante do processo. Os imprevistos que acontecem passam a ser responsabilidade de todos e 
neste caso todos lutam e discutem alternativas para saná-lo. Quando se permite que todos se envolvam no 
planejamento, a escola já oportuniza a participação respeitando interesses e a vontade do coletivo. (Entrevista 
professor de 1ª a 4ª série, 2004). 
 
A construção da nova proposta pedagógica estabelecida com a escola constituinte com o uso de diferentes 
formas de organizar o trabalho, favoreceu uma postura mais dinâmica, criativa e crítica do professor, do aluno e 
da comunidade, prevendo com compreensão o imprevisto já listando alternativas para sanar as dificuldades em 
todos os aspectos. O projeto pedagógico da escola favoreceu subsídio para que todos conheçam a realidade que o 
cerca, com suas contradições, analisando-a e transformando-a com entendimento de causa, desenvolvendo um 
mecanismo capaz de criar condições de elaborar novos conhecimentos como elemento fundamental para o 
crescimento da sociedade. (Entrevista diretor de escola, 2004). 
 
A forma participativa de planejar comparada com outras, veio facilitar novas maneiras de pensar e ressignificar 
uma nova educação. Essa nova forma de planejar, virá, sem dúvida alguma contribuir para aqueles profissionais 
que pretendem tomar conhecimento desta nova maneira de conceber o mundo ou pretendem ajudar a construir 
novos paradigmas. O planejamento realizado hoje contribui e muito para a mudança na forma de educar, de 
pensar, de agir dos alunos e da comunidade sim. (Entrevista com técnico da SMEC, 2004). 
 
A forma participativa de planejar a educação através da escola constituinte permite mudanças, pois através da 
análise crítica e da realidade, podemos elaborar diretrizes e especificar as necessidades presentes, onde os 
imprevistos são questionados na realidade que se apresenta, como mudanças sócio-político-culturais, buscando-
se o crescimento de todos os envolvidos no processo educacional. O planejamento que é realizado depois da 
escola constituinte procura criar uma trajetória com propostas para que hajam mudanças nas forma de educar, 
pensar e agir dos alunos e comunidade. Procurando inserir nele os desejos e vojntades dos alunos e professores 
de mudança nas condições de escola e sociedade para que nosso futuro seja ótimo, reflexo do presente que 
construímos hoje. (Entrevista coordenador de área do Centro Pedagógico, 2004). 
 
A forma participativa da Escola Constituinte transformou o ato de planejar em um processo bem mais 
abrangente, pois contam com os profissionais da U.E. e da comunidade. Esta participação conta com a opinião e 
colaboração da comunidade, o que vem transformar o planejamento em um ato mais amplo. A comunidade 
opina, participa e questiona, gestiona. Queremos acreditar que todo planejamento realizado em educação tem por 
objetivo principal interferir positivamente no pensar e agir dos alunos e da comunidade, constribuindo desta 
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forma para a melhoria do crescimento e amadurecimento do meio social em que estão inseridos. (Entrevista com 
Diretor de Escola, 2004). 
 
Não posso afirmar que é a mais adequada, mais posso dizer que é bem mais participativa e que há um 
envolvimento bem maior de todos os profissionais de educação. O planejamento hoje não pode ser individual e 
sim coletivo, tem que haver uma participação de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem da 
comunidade e, enfim, de toda sociedade e assim, com certeza, gera uma mudança em toda a sociedade. 
(Entrevista com membro do Simproel, 2004) 
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ANEXO  

 RESOLUÇÕES DO CONGRESSO CONSTITUINTE 

DECRETO N.º  
DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998. 

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

     Decio da Fonseca Ribeiro, Prefeito do município de Lages, no uso 

de suas atribuições legais,  

     DECRETA: 

     Art. 1.º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, criado pela 

Resolução n.º 001/CEC/1998 do Congresso Escolar Constituinte, constante no anexo I deste Decreto. 

     Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 

1999. 

     Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário. 

     Lages, SC, 20 de novembro de 1998. 

 

Decio da Fonseca Ribeiro 

Prefeito 

 
CONGRESSO ESCOLAR CONSTITUINTE 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/CEC/1998 

DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998 
 

ESTABELECE O PLANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
   O Plano do Sistema Municipal de Educação de Lages obedecerá a seguinte estrutura: 

a) O Planejamento Participativo da Educação em Lages através do Processo Escola Constituinte; 
b) Diagnóstico da ação educacional escolar em Lages, referenciado nas estatísticas oficiais; 
c) Metas para a educação municipal de acordo com as diretrizes estabelecidas na Carta de 

Princípios, e referenciadas na Lei do Sistema Municipal de Educação, constantes em anexo, 
considerando: 

 
I - Propostas gerais: consideração das propostas estabelecidas na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), na Lei Orgânica Municipal (LOM), no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e nas diretrizes de governo da Frente Popular e na Carta de Princípios da Educação 
Municipal; 
 
II - Propostas para a  Democratização da Gestão Educacional: aspectos relativos ao Fundo Municipal de 
educação (FUMED), aos Conselhos de Pais e Professores (CPP), ao processo de democratização e transparência, 
à autonomia das unidades de ensino e à participação da comunidade escolar; 
 
III - Propostas para a Garantia do Acesso e Permanência da Criança e do Pré-adolescente no processo 
educacional escolar: estabelecimento de critérios para a integração da criança portadora de necessidades 
especiais no ensino regular, plano de ampliação da rede física e dos níveis de ensino, continuidade dos projetos 
educacionais que visam ampliar o universo curricular e cultural e a educação integral; 
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IV - Propostas para a Qualidade Social da Escola Pública Municipal: reestruturação e resignificação 
curricular, regime escolar, princípios de convivência, avaliação dos processos de ensino e dos processos de 
aprendizagem, avaliação institucional, organização do espaço escolar, instrumentos, materiais e equipamentos 
didáticos, autonomia do projeto político pedagógico e valorização dos profissionais da educação. 
 
1.  O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA EDUCAÇÃO EM LAGES ATRAVÉS DO PROCESSO 

ESCOLA CONSTITUINTE 

 
 O processo Escola Constituinte, que a Rede Municipal de Educação desenvolveu em Lages no ano de 
1998 teve por objetivo ampliar a participação da comunidade nas decisões da escola, e com isso, estabelecer de 
forma democrática novos rumos para a educação municipal. Profissionais da educação, pais, alunos e toda 
comunidade passaram a discutir e decidir quais são as prioridades da escola.  
 O marco inicial da Escola Constituinte foi a Assembléia Municipal Constituinte, que aconteceu no dia 
27 de abril e contou com a participação de mais de 400 pessoas. Esse primeiro passo deflagrou o processo e 
orientou todos os segmentos envolvidos no sentido de buscar novas práticas educacionais. A partir da 
Assembléia Municipal Constituinte todas as escolas da rede formaram a sua Comissão Escolar Constituinte, 
comissão esta composta por representantes de professores, de pais e alunos. 
 As Comissões Escolares Constituintes deram continuidade ao processo Escola Constituinte organizando 
as Assembléias Escolares Constituintes. Cada comissão dividiu-se em três eixos, discutindo o funcionamento e 
organização da escola; os resultados do processo educativo com a contribuição social e científica da escola; e 
democracia, participação e cidadania na sala de aula. 
 No sentido de orientar as Comissões Escolares Constituintes, a Secretaria Municipal de Educação 
promoveu os Seminários Temáticos. Nestes seminários proporcionaram-se espaços para discussão e 
esclarecimento de dúvidas. Os trabalhos dos seminários foram esquematizados pelo Departamento de Ensino, e 
as temáticas discutidas centraram-se em torno de: Plano de carreira do magistério, Aceleração de estudos, Ensino 
especial na escola regular, Seriação e ciclos de estudos, Avaliação escolar, Arte na educação, Projeto político-
pedagógico e planejamento educacional, Regimento Escolar e normas de convivência na escola, Educação 
Integral, Educação no meio rural, Alimentação escolar, Formação docente e Turismo na escola, Questão 
Ambiental e Racial. 
 Assim, com embasamento teórico e metodológico as Comissões Constituintes sistematizaram todas as 
suas discussões no Relatório Escolar, que seguiu um roteiro fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. 
De posse dos Relatórios Escolares as comissões, representadas por cinco delegados, participaram do Congresso 
Escolar Constituinte para defenderem suas propostas. 
 O Congresso Escolar Constituinte foi instituído como espaço de definição e deliberação do Plano do 
Sistema Municipal de Educação. A  sua realização foi estabelecida conforme atido 42 da Lei Complementar que 
dispõe sobre o sistema Municipal de Educação. 
 Este Plano objetivará igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, através da 
observância e compromisso com as diretrizes da educação municipal, democratizando a gestão educacional; 
garantindo o acesso e a permanência da criança e do pré-adolescente no processo educacional escolar e 
construindo, na dinâmica do sistema, a qualidade social da escola pública municipal. 
 O Plano Municipal é um instrumento definido em função de uma política educacional que tem a 
democracia e a ampla participação da sociedade como premissas básicas e será implementado a partir da 
legislação municipal que lhe dá suporte. Seu principal objetivo é atender as necessidades educacionais da 
maioria da população, sendo, por concepção, socialmente includente. É importante destacar que tanto o processo 
de sua elaboração quanto o seu conteúdo refletem o caráter coletivo e democrático de sua construção, no 
Processo Escolar Constituinte, assim como deverá acontecer na sua implementação e avaliação. 
 A elaboração deste Plano reflete a defesa clara de princípios éticos voltados para a busca de igualdade e 
justiça social. Assim, currículo escolar deverá buscar uma proposta político-pedagógica sociointeracionista, 
voltada para a superação das condições de dominação e exclusão, propiciando uma ação pedagógica dialética, 
onde se efetive a construção do conhecimento e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, pela 
comunidade escolar, através de uma atitude interdisciplinar, viabilizada pela curiosidade científica, de forma 
dinâmica, criativa, crítica, espontânea, comprometida, autônoma, contextualizada, investigativa, prazerosa, 
desafiadora, original e lúdica. 
 O processo democrático da gestão do ensino será a base da execução das ações para as metas contidas 
neste Plano e o parâmetro para a gestão do sistema escolar deverá ser sempre o processo educacional, construído 
nas comunidades escolares, sem interferências de outras ordens e perseguições de qualquer natureza e em 
quaisquer instâncias. 
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 A qualidade social da escola pública municipal implica em providenciar educação básica escolar com 
padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da população. Tal objetivo exige um grande esforço 
da sociedade e de cada um para ser atingido, considerando as dificuldades impostas pela atual conjuntura. De 
acordo com essa perspectiva, são valores fundamentais a serem elaborados: solidariedade, justiça, honestidade, 
autonomia, liberdade e cidadania. Tais valores implicam no desenvolvimento da consciência moral e de uma 
forma de agir segundo padrões éticos. A educação de qualidade social tem como conseqüência a inclusão social, 
através da qual todos os lageanos se tornem aptos ao questionamento, à problematização, à tomada de decisões, 
buscando as ações coletivas possíveis e necessárias ao intercâmbio dos problemas de cada um e da comunidade 
onde vivem e trabalham. Incluir significa possibilitar o acesso e a permanência, com sucesso, nas escolas; 
significa gerir democraticamente a educação, incorporando a sociedade na definição das prioridades, das práticas 
sociais, em especial, a educacional. 
 A visão de democracia que permeou a elaboração deste Plano Municipal de Educação fez jus à idéia de 
que tal iniciativa não poderia restringir-se ao executivo ou à Câmara de Vereadores, mas atribuir ao homem 
comum, ao cidadão, a oportunidade de participar ativamente deste processo, nas comissões escolares 
constituintes e nas assembléias escolares, bem como nos seminários temáticos através dos seus órgãos 
representativos. 
 
2.  DIAGNÓSTICO DA AÇÃO EDUCACIONAL ESCOLAR EM LAGES 

 
 A crise educacional brasileira tem-se expressado ao longo de décadas em duas dimensões principais. 
Uma, refere-se ao alarmante estado a que foi pouco a pouco reduzido o sistema educacional marcado, sobretudo, 
por altos índices e preocupantes características de exclusão social: elevados percentuais de repetência e evasão 
escolar, persistência do analfabetismo e da desistência precoce da instrução, além dos padrões aviltantes de 
remuneração e condições de trabalho dos profissionais que atuam na área da educação. Outra, não menos grave, 
diz respeito à contradição historicamente verificável entre a retórica e a ação governamental no tocante às 
políticas públicas, notadamente àquelas das áreas sociais. 
 Em Lages, apesar do grande investimento feito nos últimos seis anos, com as duas gestões da Frente 
Popular, nas áreas educacional e social, o processo de miséria tem se agravado. A falta de políticas nacionais e 
estaduais comprometidas com os mais pobres, com o investimento na geração de emprego e renda tem resultado 
na permanência dos índices de evasão e repetência escolar, de 9% e 15% respectivamente, nas redes públicas 
estadual e municipal. O índice de analfabetismo e de pessoas com menos de um ano de instrução também tem 
permanecido na faixa de 8,5%, conforme revela o IBGE. 
 Outro aspecto preocupante é o atendimento da educação infantil. Este nível de ensino está totalmente 
sob responsabilidade municipal e sem nenhum financiamento ou colaboração do governo federal. Nos últimos 
dois anos o município ampliou em mais de mil o número de vagas na educação infantil. Mesmo assim, cerca de 
38% da população nesta faixa etária está sem atendimento (3.532 crianças) 
 No ensino fundamental, ainda há 3,3% da população de 7 a 9 anos fora da escola, aumentando o índice 
quando a faixa etária é de 10 a 14 anos para 5,9%. 
 O atendimento na educação especial ainda está restrito, mesmo não havendo levantamento oficial desta 
demanda. Há necessidade urgente da integração das crianças portadoras de necessidades especiais no ensino 
regular. 
 É fundamental lembrar que um dos sonhos do movimento dos educadores sempre foi a descentralização 
dos recursos em todos os níveis de gestão, para que a transparência de fato fosse efetivada. No município, desde 
o início de 1998 foi implantado o FUMED (Fundo Municipal de Educação) que permitiu à Secretaria Municipal 
da Educação gerenciar os recursos para a área. O resultado deste processo só poderá ser avaliado no próximo 
ano, comparando os investimentos com as estatísticas do ensino. 
 Na seqüência, os dados do atendimento escolar em Lages e uma radiografia dos profissionais da 
educação municipal e do orçamento da mantenedora do ensino público da rede municipal. 
 
2.1. POPULAÇÃO DA CIDADE – FONTE IBGE - 1996 
 
<Este item foi suprimido pois é idêntico ao anexo I, referente aos dados estatísticos> 

3. PROPOSTAS DE METAS PARA O PLANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 A partir das propostas das escolas foram agrupadas as metas a partir do conjunto de diretrizes da Carta 
de Princípios. As ações para cada meta deverão ser estabelecidas através do Planejamento Orçamentário 
Participativo, conforme artigo 28 da Lei do sistema. 
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 As metas serão genéricas e a quantificação e a proporção do atendimento serão estabelecidas nas ações 
que se desenvolverão através do Planejamento Orçamentário Participativo, observando o comportamento da 
composição de entrada de receitas do FUMED e as despesas da educação no ano de 1998. 
 As ações deverão prever todo o processo para a sua realização: financiamento, recursos disponíveis na 
rede e nas unidades de ensino 
3.1. METAS GERAIS: 
 
1 A educação deverá abranger os processo formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

2 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social, pois o saber escolar só 
tem sentido se estiver enraizado no saber social, possibilitando ao educando interferir na gestão dos 
equipamentos sociais, democratizando-os, imprimindo, conjuntamente com o poder público e a 
sociedade civil organizada, o ritmo da eficiência e da eficácia: da qualidade social.  

3 O poder público municipal oportunizará igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno 
na escola, através da observância e compromisso com as diretrizes da educação municipal, 
democratizando a gestão educacional; garantindo o acesso e a permanência da criança e do pré-
adolescente no processo educacional escolar e construindo, na dinâmica do sistema, a qualidade social 
da escola pública municipal. 

4 As unidades de ensino da rede municipal oportunizarão liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber com apoio do poder público. 

5 Nas unidades de ensino e na relação entre os órgãos administrativos do sistema e as unidades será 
garantido o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, observando a compreensão de que a 
aprendizagem acontece a partir da sociointeração dos sujeitos com o conhecimento em suas várias 
manifestações. 

6 Respeitar-se-á a liberdade e o apreço à tolerância. 
7 No sistema municipal haverá a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
8 O poder público municipal garantirá a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais de 

educação básica, direito elementar do cidadão e objeto móvel de conquistas sociais importantes ao 
longo da história.. 

9 Através da eficiente e eficaz administração do FUMED será primada a valorização do profissional da 
educação escolar básica, observando a carreira, remuneração, formação, desempenho, aperfeiçoamento 
e condições de trabalho. 

10 O poder público municipal e as unidades do sistema municipal assegurarão a  Gestão democrática do 
ensino público, na forma da Lei Municipal e na Lei do Sistema. O parâmetro para a gestão do sistema 
escolar deverá ser sempre o processo educacional, construído nas comunidades escolares, sem 
interferências de outras ordens e perseguições de qualquer natureza. 

11 Garantia de padrão de qualidade social na escola pública municipal, valorizando a experiência extra-
classe, o aprimoramento do currículo escolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais como princípios educativos. 

12 As ações, com os prazos e os recursos financeiros, para as metas contidas neste Plano serão 
estabelecidas através do Planejamento Orçamentário Participativo, realizado através de metodologia 
própria, de forma regional em primeira instância e no coletivo da rede, na sua conclusão. 

 
3.2.  METAS DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL: 
 
13 A gestão terá a descentralização como premissa e a rede municipal de ensino e os seus órgãos 

administrativos serão mantidos pelo Fundo Municipal de Educação, que engloba o FUNDEF, tendo a 
SMEC como mantenedora. 

14 A rede será formada por unidades de educação infantil, ensino fundamental urbano e rural e ensino 
médio rural, todos com autonomia administrativa e pedagógica, respeitadas as premissas da Carta de 
Princípios, e com a garantia de recursos que deverão ser repassados aos Conselhos de Pais e Professores 
e administrados pelos Caixas Escolares, conforme as definições contidas no orçamento anual da 
educação e na elaboração do Planejamento Orçamentário Participativo. 

15 A eleição direta, através de legislação específica, será o pressuposto da garantia da democracia na 
escolha dos dirigentes e dos membros dos conselhos nas unidades de ensino. 

16 A administração colegiada nas unidades compreenderá a participação dos profissionais da educação, 
dos conselhos, dos pais, dos alunos e dos representantes da comunidade.  
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17 O Planejamento Orçamentário Participativo será organizado anualmente, com regulamentação 
específica, buscando equacionar as desigualdades nos repasses de recursos para os Conselhos de Pais e 
Professores, rezonear o atendimento nos diversos níveis de ensino, racionalizar a aplicação dos recursos 
da educação e instaurar a transparência administrativa em todos os níveis da gestão educacional 
municipal.  

18 A integração entre escola e comunidade deverá ser o objetivo do coletivo escolar para implementar os 
processos da democratização da gestão iniciados com as eleições diretas. 

19 A gestão deverá contemplar o regime de colaboração e parceria com os outros órgãos do poder público 
municipal, com órgãos estaduais, federais e da sociedade, que possam contribuir com a administração 
dos processos educacionais. 

20 As regras de convivência e o regimento escolar serão construídos, elaborados e vivenciados pelo 
coletivo da escola, tendo todos o mesmo grau de responsabilidade na definição dos pressupostos, na 
observância diária do estabelecido e na fiscalização do cumprimento. Serão aprofundadas as discussões 
sobre direitos e deveres de todos, buscando a formação do cidadão consciente, diminuindo desta forma 
o constrangimento e o corporativismo durante sua efetivação. Deverão contemplar: liberdade de 
expressão, flexibilidade, não cristalização, respeito às diferenças e ao bem comum, compreensão, 
tolerância e solidariedade, qualificação das relações através da responsabilidade, honestidade , 
solidariedade, transparência e diálogo. 

21 Garantir espaço de discussão e integração de cada segmento para encaminhamento de solicitações 
específicas de suas necessidades: formação de lideranças (grêmio de alunos, CPPs, associação sindical) 
visando o exercício da representatividade. 

22 Garantir conquistas e avanços no âmbito pedagógico, respeitando os encaminhamentos do Planejamento 
Orçamentário Participativo. 

23 O Congresso Escolar Constituinte será o fórum máximo de deliberação da organização do sistema 
municipal de ensino e do plano de educação do sistema, realizado no primeiro ano de cada gestão 
municipal. 

24 Autonomia da comunidade escolar para construir seu projeto político-pedagógico, estabelecer os 
critérios de seleção e ingresso dos alunos, definir prioridades para aplicação de recursos financeiros com 
repasses regulares de verbas às escolas para despesas básicas e imediatas, de forma desburocratizada, 
com prestação de contas à mantenedora, a fim de garantir autonomia administrativa e financeira e 
decidindo junto com os segmentos a utilização de verbas, desde que respeitados os princípios desta 
Carta. 

25 Discutir nas diversas instâncias uma política de integração para os excluídos e os portadores de 
necessidades, com a área da saúde e assistência social, bem como a capacitação dos segmentos 
mediante assessoria especializada para reintegração qualificada dos excluídos. 

26 Será assegurado bienalmente o concurso público de ingresso para os profissionais da educação, de 
forma a garantir o caráter democrático da gestão e a universalidade da participação. 

27 Garantir que a ocupação de vagas temporárias seja realizada a partir de processo seletivo aberto, 
observando a formação e o tempo de serviço, bem como a avaliação no coletivo da escola para os que já 
trabalham, conforme proposta do Simproel no acordo coletivo. 

28 Garantir e promover a livre organização sindical e estudantil, sem arbitrariedade e perseguições. 
 
3.3. METAS DA GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA E DO PRÉ-
ADOLESCENTE NO PROCESSO EDUCACIONAL ESCOLAR: 
 
29 O sistema municipal deverá garantir a universalização do atendimento da clientela da educação infantil 

e do ensino fundamental, em regime de colaboração com o sistema estadual de ensino e com o governo 
federal. 

30 Em conjunto, a administração pública municipal e os conselhos e órgãos assistenciais deverão garantir 
uma política de atendimento à criança e ao adolescente. Garantir as políticas sociais básicas, não 
perdendo de vista as políticas assistenciais ou compensatórias, de proteção especial e de garantia, 
conforme preconiza o ECA. Promover a integração dos princípios destas políticas no trabalho 
pedagógico desenvolvido nas unidades de ensino, como atividade educativa e de conscientização com 
alunos, docentes, funcionários e comunidade. 

31 Integrar programas e projetos pedagógicos com programas e projetos desenvolvidos por outros órgãos, 
governamentais ou não, visando o atendimento integral à criança e ao adolescente. 

32 Incentivo e acompanhamento de programas e projetos, como campanhas de matrícula, de não evasão 
escolar, contra a violência, exploração sexual infanto-juvenil, racismo, discriminação de gênero, 
trabalho infantil, drogas, violência à mulher e outras formas de exclusão social. 
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33 Ampliar as formas de organização estrutural do ensino, contemplando os ciclos,  readequando sua 
estrutura conteudista e disciplinar, propiciando melhores condições de acesso e permanência, 
respeitando os ritmos de vida de cada criança, envolvendo a comunidade no trabalho de 
conscientização. 

34 Continuidade dos projetos de atenção psicossocial; de apoio aos alunos com dificuldades e deficiências 
de aprendizagem; de aceleração de estudos; Prosad e Proerd. 

35 De acordo com o POP, promover a melhoria e a ampliação da rede física e dos ambientes escolares, 
priorizando as maiores necessidades no conjunto da rede. 

36 Trabalhar na dimensão da atenção integral, da educação infantil ao ensino fundamental, tendo a 
preocupação de observar os aspectos da carta de princípios e a estreita visão de integralidade como 
tempo cheio de permanência do aluno na escola. 

37 Respeitados os 200 dias letivos e as 800 horas de efetivo trabalho escolar do calendário anual, permitir a 
organização diferenciada do ensino no meio rural, de acordo com as épocas de plantio e colheita, do 
ensino noturno e das escolas em tempo integral. 

38 Respeitadas as peculiaridades das escolas, promover projetos de aceleração de estudas e reenturmação 
dos alunos na série ou ciclo adequado. 

39 Estabelecer parcerias com setores da ação social para desenvolver projetos de profissionalização e de 
suporte ao trabalho pedagógico realizado nas unidades de ensino. 

40 Ampliar as condições para a prática da educação física e do desporto, permitindo o desenvolvimento de 
projetos nas unidades, durante os finais de semana. 

41 Estabelecer parcerias com o setor de saúde do município para a promoção da educação para a saúde e 
para o combate das doenças mais comuns nos alunos. 

42 Respeitar o limite de ocupação do espaço físico da salas de aula, conforme o artigo 42, VII, da Lei de 
Sistema. 

43 Assegurar a continuidade, com qualidade, do Programa de Alimentação Escolar desenvolvido pelo 
Poder Público Municipal, em parceria com o FNDE. 

44 Primar pela progressiva ocupação ociosa do espaço físico das escolas, sobretudo no horário noturno. 
45 Garantir o transporte escolar no meio rural e nas áreas de difícil acesso, evitando o abandono intelectual. 
 
 
3.4.  METAS PARA A QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: 
 
46 Ampliar o universo curricular para avançar a prática meramente conteudista da educação escolar e partir 

para o trabalho com temas emergentes e relacionados com a violência, justiça, cidadania entre outros, 
bem como apoiar os projetos que visam ampliar o universo cultural em cada unidade de ensino, 
respeitados os parâmetros e as diretrizes curriculares nacionais. 

47 É essencial que a equipe escolar desenvolva projetos coletivamente elaborados, com objetivos comuns a 
serem alcançados, pois permitem a clareza das ações. 

48 É fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu grupo e busque ultrapassar limites, 
proporcionando o acesso ao saber como suporte do patrimônio universal da humanidade. Assim, a 
formação universitária passa a ser quesito básico para a construção de um grupo competente e 
comprometido com a educação dos mais pobres. 

49 Garantir que os projetos das escolas sejam direcionados para a camada majoritária da sociedade:  aos 
excluídos, injustiçados e marginalizados. 

50 Intensificar, a partir da concepção de cidadania plena e ativa, a continuação coletiva de direção política 
e pedagógica. 

51 O lazer e a disponibilidade de espaços públicos para as práticas da cultura corporal do movimento são 
necessidades essenciais ao homem contemporâneo e por isso, um direito do cidadão que deverá ser 
assegurado pelo poder público. 

52 Será garantida a autonomia para os professores escolherem atividades, materiais e livros didáticos 
dentro do sociointeracionismo e dos princípios da Carta de Princípios. 

53 O ensino de língua estrangeira deverá ser uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser 
humano e como cidadão. A sua escolha deverá respeitar o contexto socio-cultural da comunidade 
escolar. 

54 A avaliação deverá refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de capacidades e habilidades com as 
três dimensões de conteúdos: conceitos, procedimentos e atitudes. Esses critérios deverão acompanhar o 
aluno, sendo essencial para o seu crescimento. 

55 A partir das dificuldades encontradas no cotidiano da Escola, os coletivos escolares deverão discutir, 
analisar e resignificar as práticas pedagógicas. 
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56 Todo profissional da educação deverá ter o compromisso de participar do desenvolvimento da 
sociedade de forma consciente e organizada, para que se compreenda, no grupo, como a vida da 
comunidade está perspectivada nos desejos individuais e coletivos. 

57 A filosofia educacional que embasa a ação pedagógica deverá conceber a educação como instrumento 
que, ao possibilitar ao cidadão a apropriação do conhecimento, auxilie o desenvolvimento cultural e o 
desenvolvimento do ser humano de forma integral. 

58 A socialização do conhecimento e o trabalho escolar são elementos necessários à compreensão da 
realidade humana, construída pelo próprio homem, a partir do processo de trabalho, da produção, das 
condições materiais da existência ao longo do tempo. 

59 A educação escolar deverá propiciar o acesso à cultura, determinando os métodos e os processos de 
ensino e de aprendizagem, os quais transformarão os conteúdos em ferramentas culturais. 

60 A mediação da passagem do saber difuso e desarticulado que o aluno apresenta no início da 
escolarização para o saber sistematizado, mais organicamente articulado, ao final da escolarização, 
deverá ser tarefa do coletivo da escola. 

61 O currículo deve ser o conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e no tempo escolares. 
Reserva-se para o termo currículo as atividades essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver. 
O currículo é a expressão da ação pedagógica, isto é, a tradução metodológica do conteúdo, tendo em 
vista a apropriação do conhecimento. 

62 O currículo deverá buscar uma proposta político-pedagógica sociointeracionista, voltada para a 
superação das condições de dominação e exclusão, propiciando uma ação pedagógica dialética, onde se 
efetive a construção do conhecimento e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, pela 
comunidade escolar, através de uma atitude interdisciplinar, viabilizada pela curiosidade científica, de 
forma dinâmica, criativa, crítica, espontânea, comprometida, autônoma, contextualizada, investigativa, 
prazerosa, desafiadora, original e lúdica. 

63 O departamento de ensino e o Centro Pedagógico terão a responsabilidade de promover 
assessoramentos permanentes aos profissionais da educação, contemplando a integração entre teoria e 
prática, comprometidos com os princípios da educação municipal e com o projeto político-pedagógico 
da escola, entendendo a escola como centro de pesquisa e de difusão cultural. 

64 A resignificação constante das práticas pedagógicas será mais um momento da prática de avaliação da 
escola e dos processos de ensino e de aprendizagem. Para isso é necessário a integração dos aspectos 
formativos no cotidiano da sala de aula, respeitando as vivências, a cultura, a raça, o gênero. O espaço e 
o tempo do sujeito coletivo, na dimensão de construir uma cidadania plena e uma consciência 
emancipatória. 

65 A avaliação não será um fim em si mesmo, será um processo permanente de reflexão e ação, entendido 
como constante diagnóstico, buscando abranger todos os aspectos que envolvem o aperfeiçoamento da 
prática sócio-político-pedagógica. Será, também, uma reflexão constante de todos os segmentos que 
constituem os processos de ensino e de aprendizagem, como forma de superar as dificuldades, 
retomando, reavaliando, reorganizando e reeducando os envolvidos. 

66 Compreendendo a avaliação em processo e de caráter emancipatório, todos os segmentos da 
comunidade escolar devem ser avaliados, participando da construção de critérios, conhecendo os 
instrumentos e o que está sendo avaliado, de acordo com o projeto político-pedagógico. 

68 A partir das novas regras do regimento escolar e da convivência deverá ser estabelecido um novo 
conjunto de critérios avaliativos, repensando a progressão e a reprovação. 

69 Que a partir de 1999 todos os profissionais que serão contratados deverão Ter a formação mínima no 
Magistério, priorizando a formação em nível superior. 

70 O poder público procurará viabilizar parceria com a UNIPLAC para oportunizar cursos de graduação 
aos profissionais efetivos da rede e aos monitores da educação infantil. 

 


