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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPACHO

Processo ns 23000.001192/2017-23

Assunto: Autorização para emissão de passagens internacionais e concessão de diárias.

Fica autorizada a emissão de passagens internacionais, nos trechos São Pauio/GenebraSuíça/São Paulo, assim como a concessão de diárias, no período compreendido do dia 29/04/17 ao dia
06/05/17, em favor da Prof^. Maria Helena Guimarães de Castro - Secretária-Executiva do Ministério da
Educação, para participar da 27^ sessão do Grupo de Trabalho do Mecanismo de Revisão Periódica
Universal - RPU, a realizar-se de 01/05/17 a 06/05/17, em Genebra-Suiça, conforme solicitação do Email em anexo, de 19 de abril de 2017.

Brasília, 19 de abril de 2017.

FELIPE SARTORI SIGOLLO

Secretário-Executivo Substituto

sei! a

■stifutura
eletr6nlu

'

Oocumento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executfvo(a),
Subst!tuto(a), em 19/04/2017, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria ns 1.042/2015 do Ministério da Educação.

O
í A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&Íd_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0642129 e
o código CRC 6645604A.

Referência: Processo

23000.001192/2017-23

SEI

0642129

http://sel.mec.gov.br/sei/controlaclor.f:íip?acao=documentoJmprimÍr_web&acao_origem=arvore_\4sualiza"&id_documento=791656&infra_sistema=1000Q.. 1/1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 8^ Andar - Sala 827 - Bairro Zona Cívico-Adminístratíva, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-7878 e Fax: 2022-7813 - http://www.mec.gov.br

Ofício ne 108/2017/ASS.INTER/GM/GM-MEC
Brasília, 19 de abril de 2017.
Ao Senhor
PEDRO SALDANHA

Chefe da Divisão de Direitos Humanos

Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Anexo I, sala 724
Brasília/DF - CEP 70.170-900
ddh(5)itamaratv.gov.br

Assunto: ONU - Conselho de Direitos Humanos - Mecanismo de Revisão Periódico Universal - RPU

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo n^ 23123.002562/2017-53

Senhor Chefe,

1.

Faço referencia a correspondência 218, na qual Vossa Senhoria informa que o Brasil

será objeto de exame no âmbito da 27^ sessão do Grupo de Trabalho do Mecanismo de Revisão^
Periódica Universal (RPU), em Genebra e consulta sobre a possibilidade deste Ministério indicar
representantes para integrar a delegação brasileira ao referido evento, no período de 1^ a 6 de maio
de 2017.

2.
A respeito, informo que o Ministro Mendonça Filho indica para representar este
Ministério a Senhora Maria Helena Guimarães de Castro, Secretaria Executiva do MEC, e a Senhora
Maria Inês Fini, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP , que serão acompanhadas pela Senhora Maria Auriana P. Diniz, Chefe substituta da Assessoria
Internacional do Gabinete do Ministro.

3.

Logo que possível informarei o plano de voo das representantes do MEC.

Atenciosamente,

LEANDRO GOMES CARDOSO

Chefe da Assessoria Internacional

sei! a

auinaturs

el»tr6AkJ

Documento assinado eletronicamente por Leandro Gomes Cardoso, Chefe de Assessoria, em
19/04/2017, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria ns
1.042/2015 do Ministério da Educação.

19/04/2017 14:22

SEI / MEC - 0641583 - Ofício ::"

hitp://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_.

B

J A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&ld_orgao_acesso_externo=0,
!informando o código verificador 0641583 e o código CRC 79CB5240.
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Agoio-Executh^
De:

Evelize Maria Vidal Carvalho

Enviado em:
Para:

quarta-feira, 19 de abril de 2017 14:33
Apoio-Executiva

Assunto:
Anexos:

ENC:Indicação MRE
_ SEI _ MEC - 0641583 - Ofício _.pdf

Para conhecimento e providencias necessárias.
Atenciosamente,
Evelize Vida! Carvalho
Assessora - Secretaria Executiva

Ministério da Educação
(61)2022 8745
De: Maria Auriana Pinto Diniz

Enviada em:quarta-feira, 19 de abril de 2017 14:28
Para: Evelize Maria Vidal Carvalho

Cc: iuliana.caetano@inep.gov.br:'Alessandra Regina Brasca'; sandra.grippi@inep.gov.br: Nubla Maria Pereira
Ferreira; Cinara Maria Fonseca De Lima

Assunto: Indicação MRE
Prezada Evelize,

Segue, em anexo, o oficio encaminhado ao MRE com a indicação das representantes do MEC para a reunião do
Conselho de Direitos Humanos,em Genebra.
Att,
Maria Auriana P. Diniz
Chefe Substituta da Assessoria Internacional

Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios Bloco L 8^ andar sala 827
Brasília DF- Brasil - CEP: 70047-900

Tel.:(55-61) 2022 7812 Fax:(55-61) 2022 7879
E-mail: mariadlnÍz@mec.eov.br

^^y3) I V

/SSN 1677-7050

Diário Oficial da União - Seção 2

N" 78, terça-feira, 25 de abril de 2017

SECRETARIA DE ORG.ANIZAÇÃO

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, Secretária

An. 2° Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
da servidora ao seu órgão de origem ao tênniria da cessão.
Art. 3" A presente autorização da prorrogação da cessão
findará antes dc seu término na hipótese de exoneração ou dispensa

INSTITUCIONAL

PORTARIA N< I.66S/SEOR1/MD, DE 20 DE ABRIL DE 2017

O SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DO MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da competência que lhe foi

Executiva, de 29.04 a 06.05.2017. trânsito incluso, para participar da
27* Sessão do Grupo de Trabalho do Mecanismo de Revisão Pe
riódica Universal (RPU ONLT), em Genebra - Suíça, com ônus SE
(passagem aérea e diárias), observado o Decreto n° 8.541, de 13 de

outubro de 2015, proces.vo n" 23000.016447 2017.52-

subdelegada pelo inciso I do art. 4", da Portaria/MD n" 1.S39. de 9 de

MENDONÇA FILMO

dezembro de 2010. considerando o disposto no Decreto n* 8.978. de

l°dc fevereiro de 20J7. e o que consta do Processo Administrativo n°
CORREGEDORIA

60542-000032/2017-66. resolve:

PORTARIA N* 2, DE 24 DE ABRIL DE 2017

I^partamenlo de Planejamento. Orçamento e Finanças desta Secre-

A CORREGEDORA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

una, código GR-IV. a crmtar de 31 de março de 2017.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SUBSTITUTA, no uso das competêrvcias delegadas por meio do ar
tigo 10, inciso III, do Decreto ti° 9.005, publicado no Diário Oficial
da União de 15 de março de 20J7, tendo em vista o disposto no
artigo 143, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos artigos

PORTARLa N' 1.681/ASSADI/MD. de 24 DE .ABRIL DE 2017

10 e 11 da l-ei n° 8.475, de 09 de dezembro de 1993 e cotisiderando
08 elementos constantes do Processo n° 23000.0J7577 2016-51, bem

FRANSELMO ARAÚJO COSTA

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA

ÇÃO INTERN.A, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e
III do art. 35 do Anexo I do Decreto n" 8.978, dc l" de fevereiro de
2017, e no I I" do art. 19 da Portaria Normativa n" 993/MD, de 30

de abril de 2t315, e considerando o qiie consta no IVoccsso Ad
ministrativo n' 60585.000773/2017-41, resolve:

Art. 1° Declarar exunta, a contar de 23 de fevereiro de 2017,
a permissão de uso do Próprio Nacional Residencial, situado na SQS

como a solicitação comida no Memorando-Sindicáncia n° 01114/2016, resolve:
An. U Reconduzir a Comissão de Sindicância Acusaiória

constituída por meio da Portaria N.AD/MEC n° 14, publicada no
Diária Oficial da União de 21 dc Julho dc 2016, que leve por últinto
ato de recondução a Portaria NaD'MEC n" 02. publicada no Diário
Oficial da União de 24 de janeiro de 2017, para dar continuidade á
apuração de possíveis tiregularidades administrativas de que trata o

112, Bloco 'J'. Apanameoio 304. Asa Sul, outorgada ao Cel (EBj
ILMAR \TCT0R marinho BARBOSA, por ter incidido no inciso

processo mencionado no caput.

V do An. 18 da Portaria Normaliva n° 99}rMD. de 30 de abril de

dos trabalhos.

An. 2" Estabelecer o pra/o do trinta dias para a conclusão
An. 3° Esta portaria enva cm vigor na data de sua pu

2015.

An. 2* As obrigações relativas ao uso do imóvel cessaram na

mesma data, em virtude de sua desocupação.

blicação.
RUTH MARIANA LIMA CORDEIRO

ADRIANO PORTELLA DE AMORIM

SECRETARIA EXECUTIVA

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMJNISTRA-

P0RTAIU.4S DE 20 DE ABRIL DE 2017

SÂO INTERNA, no uso de suas atribuiçóes previstas nos incisos 1 e
de ^rii de 2015, e considerando o que consta nos Processo Ad
ministrativo n" 60583.003246/2016-27, resolve:
Art. 1° Outorgar a Permissão de Uso do Próprio Nacional
Residencial situado na SQS 402, Bloco 'S'. Apaitameato 302, Asa
Sul, ao Cap (EB)PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS, conforme

?revisto no inciso IV do art 3° da Portaria Normativa ti° 993/MD, de
O de abril de 2015.

An. 2* As despesas decorrentes do uso do PNR deverão ser

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO, SUBSTITUTO, em observância ao disposto no an. 4°
do Anexo I do Decreto n" 9.005, dc 14 dc março dc 2017, e no uso
da competência que lhe foi subdelegada pelo an. 1" da Portaria MEC
n° I.0I5, de 16 de outubro de 2015, resolve:

N« 1,079 - Designar, HERLAN RIBEIRO DE FARIA, Matricula
SIAPE n° 0040344. para exercer a Função Comissionada do Poder
Executivo de Chefe de Serviço. Código FCPE-IOl.l. da Subsecretária

cobradas do permissionãrio a panir da data da ocupação, qiK será

de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva deste Ministério

publicada em Boletim de Pessoal e Serviço deste Minisiirio.

• SE-MEC, ficando dispensado da função que atualmente ocupa.
O SECRETÁRIO-E.XECUTIVO DO MINISTÉRIO DA

ADRIANO PORTELLA DL AMORIM

EDUCAÇÃO, SUBSTITUTO. no uso da competência que lhe foi
outorgada pelo an I' da Portaria SEGEP/MP n° 32, de 25 de fe

Ministério da Educação
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N* 569, DE 24 DE ABRIL DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇ.ÃO, no uso da atri
buição que lhe confere o ait 87, parágrafo único, inciso IV. da Cons

tituição,e em conformidade com a delegação de competência prevista no
art ■"-A do Decreto n° 2.014. de 26 de setembro de 1996, com a redação
dada pelo Decreto n° 6.642, de 18 de novembro do 2008, resolve:
Art 1° Fica designado MARCELO BENDER MACHADO
para exercer o cargo de Reitor Pro Tempere do Instituto Federal de

Educação. Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense.
Art 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.
MENDONÇA FILHO
PORTARIA N* 570, DE 14 DE ABRIL DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, nouso diccxrtpeiàicia que lhe Sádrie^da pelo Artigo T*. do Dcoetotf 4.941, de 29 de dezcntiode

2003, [XiNicarin no DiámOlicid da ÚdxId d; 30 de daenibtrde 2003, resolve:
- DESIGNAR

vereiro de 2015, e em observância ao disposlo nos Oficios-Circulares
n° 32, de 29 de dezembro de 2000, e a° 69, de 21 de dezembro de
2001, resolve:

.Amparo Legal: art. 93. |l

da Lei n° 8.II2, II de dezembro de

1990

Respons^ilidade do Ônus: Óigão cessionária
Processo: 23075.I6239O/2016-I6

Art. 2° Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.

-Art. 3° A presente autorização da cessão findara ames de seu
término nu hipótese dc cxtmeroção ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar ime
diatamente a apresentação do servidor ao seu orgào dc origem.

An. 4° Cumpre ao cessiottário comunicar a freqüência do
servidor, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.
An. 5° Esta Portaria entra era vigor na data de sua pu
blicação.

Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal de Sogipe FUFS, pelo prazo de um ano, na fonna abaixo indicada:
Nome: JUSSARA MARIA MORENO JACINTHO

Matrícula SIAPE n*^: 2577589

Caigo: Professor do Magistério Siqrerior
Para: Prefeitura Municipal de Aracaju
Cargo a ser ocupado: Assessora Extraordinária para Assuntos Téc

nicos c Administrativos, Símbolo CCE 05, da Secretaria Municipal <k
Comunicação Social
.Amparo Legal: an. 93. SN, da Lei n" 8.112, II de dezembro de
1990

Responsabilidade do ânus: Órgão cessionário
Processo; 23113.004720/2017-29

An. 2° Caberá an órgão ces.sionário efetivar a apresentação
da servidora ao seu órgão de raigcm ao término da cessão.
Art. 3° A presente autorização da cessão findará antes de seu
lémiino na hipótese dc exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, coso cm que o órgão ccssioitário deverá providenciar ime
diatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.
An. 4" Cumpre ao cessionário comunicar a freqüência da
servidora, mensalmente, ao órgão ou entidade cedenie.
An. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua |Wblicação.

Nome: MARIA SILVIA BACILA WINKELER
Matricula SlAPE n°; 1985283

Cargo: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Para: Prefeinua Municipal de Curitiba
Cargo a ser ocupado: Secretária Municipal da Educação
Amparo Legal: an. 93. §1^ da lei n° 8.112. II de dezembro de

Para: Governo do Estado da Paraíba

Cargo a ser ocupado: Secretário de Estado da Educação, simtwlo
CDS-I

Amparo Legal: an. 93. §1

da Lei n" 8.II2, U de dezembro de

1990

Quadro de Pessoal da Universidade Tecnológica Fcdci^ do Paraná UTFPR, pelo prazo de um ano. na forma abaixo indicada:
Cargo: Professor do Magísiério Superior

1990

Responsabilidade do ônus: Órgão cessionário
Proces-w: 23123.000343/2017-30

Responsabilidade do ônus: O^âo cessimiáiio

An. 2" Caberá ao óigão cessionário efetivar a apresentação

Processo: 23000.002444/2017-31

An. 2° Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do servidor ao seu órgão de origem ao término da cessão.
Art. 3" A pres^te autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de

cffiifiança, caso em que o ó^ão cessionário deverá providenciar ime

diatamente a apresentação do servidor ao seu órgão dc origem.
ArL 4° Cumpre ao cessionário comunicar a freqüência do

servidor, mensalmente, ao órgão mi entidade cedenie.
ArL 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.

de outubro de 1997 c n° 3.025, dc 12 dc abril de 1999, autoriza o
afastamento do pais do(s) seguintefs) servidorfcs):

Cargo a ser ocupado: Secretário Especial para Assuntos Estratégicos,
simbologia A-l

indicada:
Nome: ALESSIO TRINDADE DE BARROS
Matricula SI.APE a": 1062828

N° I.08I - An. 1° Autorizar a prorrogação da cessão da servidora
pertencente ao Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Ceará
- UFCE, aic 08 de junho de 2018, na forma abaixo indicada:

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
competência que lhe foi delegada pelo Decreto n° 1.387, de 7 de
fevereiro de 1995, com redações dadas pelos Decretos n° 2.349, de 15

Cargo: Professor do Magistério Superior
Para: Governo do Estado do Paraná

N° 1.084 - An. 1" Autorizar a cessão da servidora penenceote ao

DUCINÉIA SOUSA E SILVA Matrícula SIAPE n»
1790128, para exercera Função Comissionada Técnica, Código FCT-

DESPACHO DO MINISTRO
Em. 24 de abril dc 2017

Matricula SIAPE n°: 0340513

N° I.OSO - An 1° Autorizar a cessão do servidor penenceme ao
Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec
nologia da Paraíba - IFPB. pelo prazo de um ano, na forma abaixo

4, da Secretaria de Educação Superior deste Ministério • SESU-MEC,
ficando dispensada da função que atualmente ocupa.
MENDONÇA FILHO

N° 1.082 - Art. !• Autorizar a cessão do servidor pertencente ao
Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Parana- UFPR. pelo
prazo de um ano, na forma abaixo indicada:
Nome: FLÁVIO JOSÉ ARNS

N° 1.083 - Art. 1' Autorizar a cessão da servidora pertencente ao

PORTARLA N' Í.684/ASS.AD1/MD. DE 24 DE ABRIL DE 2017

I do art 35 do Anexo I do Dccrtrio n" 8.978, de 1° de fevereiro de
2017, e no § I' do art 19 da Portaria Normativa n" 993/MD, de 30

deverá providenciar imediatamente a apresentação da servidora ao seu
óigão de origem.
Art. 4" Cumpre ao cessionário comunicar a freqüência da
servidora, mensalmente, ao óigão ou entidade cedentc.
Ait. 5" Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.

DISPENS.AR PATRÍCIA MATOS MAGALHAES .ALBU

QUERQUE, Matricula Siape d" 1097749, da fünçio de Supervisor do

do cargo ou fun^o de confiança, caso em que o órgão cessionário

da servidora ao seu órgão de origem ao término da cessão.
An. 3" A presente autorização da cessão findará antes de seu
término na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo ou função de
confiança, caso em que o órgão cessionário deverá provideiscíar ime
diatamente a Apresentação da servidtna ao seu órgão de origem.
Art. 4^ Cumpre ao cessionário comunicar a freqüência da
servidora, mensaíniente. ao órgão ou entidade cedenie.
An. 5° Esta Portaria entra em vigor na ilata de sua pu
blicação,
FELIPE SARTORI SlOOLLO
POKTAKI.AS DE 24 DE ABRIL DF. 2017

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÁO, SUBSTITUTO, em observância ao disposlo no an. 4'

Notne: CARLA MELO DA ESCOSSIA
Matricula SIAPE n»: 075Ó568

do Anexo I do Decreto n" 7.690. de 2 de março de 2012, e no uso da
competência que lhe foi sifridelegada pelo art. 1° da Portaria MEC ii°

Cargo: Assistente Social
Para: Governo do Estado do Ceará

1.015, de 16 dc outubro de 20J5. resolve:

Cargo ocupado: Secretária Executiva, simbologia SS2, da Vice-Govemadoria do Falado do Ceará

N' 1.085 - Exonerar BRUNO DA ROCHA CARVALHO, Matricula

Amparo Legal: art. 93. $1'. da Lei n° 8.112, II de dezembro de

SI.APE n° 2507743. do cargo de Assistente, Código DAS-102.2. da

1990

Cootdenação-Geral para Assuntos Contenciosos da Consultoria Ju

Responsabilidade do ônus; ór^o cessionário

rídica deste Ministéno - CONJUR-MEC, a contar de 29 dc março de

Prticesso: 23067.003252^017-78

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico htq):/Atww.in.{pviiáiiaailiciifaikhml,
pelo código 00022017042500008

2017.

Documento assinado digilalmeme conforme MP n* 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraeslrutun de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasiL
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i. •

Ministério da Educação

Nome: Maria Helena Guimarães de Castro

Matrícula/SIAPE: 3103407

Cargo/Função: Secretária Executiva

Ramal: 8745

iPeriòâôdeAfàstamenÍÓ(
Data de Saída: 29/04/2017

Data de Chegada: 06/05/2017

Trecho ida:

Trecho volta:

SÃO PAULO-ZURICH -GENEBRA

GENEBRA -ZURICH - SÃO PAULO

.^-Atiyidade^atps Transcorrí^
30 de abril- Chegada em Genebra.

1" de maio - Reunião preparatória das intervenções e elaboração de respostas às perguntas
recebidas antecipadamente e acompanhamento da Revisão Periódica Universal do Equador;
2 de maio - Reunião com representantes dos Relatores Especiais sobre direito à educação,
liberdade de expressão e liberdade religiosa;
3 de maio - Reunião com a sociedade civil e com o Escritório do Alto Comissariado para os
Direitos Humanos;

4 de maio - Reunião preparatória de revisão final das intervenções da delegação brasileira;
5 de maio - Revisão Periódica Universal do Brasil e reunião de coordenação sobre as
recomendações recebidas durante a RPU-Brasil.
5 de maio - Saída de Genebra às 20h50.

5.Conclusões Alcançadas:

A Revisão Periódica Universal(RPU)é o mecanismo inovador do Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas (CDH). O mecanismo determina que todos os 193 Estadosmembros da ONU sejam submetidos periodicamente a uma revisão de sua situação de direitos
humanos a cada quatro anos e meio. De acordo com a Resolução 60/251 (2006) da Assembléia
Geral e a Resolução 5/1 (2007) do Conselho de Direitos Humanos, esta revisão visa avaliar o
cumprimento por parte dos Estados das obrigações e compromissos internacionais assumidos
em matéria de direitos humanos.

Em Genebra, a Ministra dos Direitos Humanos, Desembargadora Luislinda
Valois, presidiu reuniões de coordenação da delegação brasileira e reconheceu as dificuldades
enfrentadas no país e apontou esforços e vitórias do governo no intuito de preservar o espírito
de engajamento construtivo do sistema internacional de direitos humanos.
A Delegação brasileira participou de reunião com os seguintes representantes da
sociedade civil (Anistia Internacional, Asociación para Ia Prevención de Ia Tortura, Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, CIVICUS, Conectas, FIAN, Human Rights Watch, Instituto
de Desenvolvimento e Direitos Humanos, Organização dos Povos Indígenas do Acre, Rede de
Cooperação Amazônica, UPR Info e WG on Human Rights Education and Leamig).
A Delegação brasileira abordou ainda os temas do combate ao racismo, à xenofobia, à
intolerância religiosa e a todas as formas de discriminação e intolerâncias correlatas; a
promoção e proteção dos direitos humanos de migrantes e refugiados; os direitos das pessoas
com deficiência; e a situação de direitos humanos no Brasil e Direito a Educação.

O MEC estava representado na Delegação Brasileira por mim. Secretária Executiva,
Maria Helena de Guimarães Castro, pela Presidente do INEP, Maria Inês Fini e pela
representante da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro Maria Auriana P. Diniz. Na
área de educação foram abordados os seguintes temas: Direito à educação/Educação em direitos
humanos. Reforma do Ensino Médio, Escola sem Partido, Base Nacional Curricular Comum e
Emenda constitucional 95/2016.

Eu e as demais representantes do Ministério da Educação, participamos de reunião com
representantes do Alto Comissariado para Direitos Humanos (Stee Asbjomsen, assistente da
Relatora Especial sobre Direito à Educação sasbiornsen@ohchr.org +41 22 917 98 27; Chian Yew Lim,

assistente do Relator Especial sobre liberdade religiosa ciim@ohchr.org +41 22 917 9889 e Azin Tadjdini,
assistente do Relator Especial sobre liberdade de expressão atadidiniiõohchr.org +41 22 91 79 400).

O exame do Brasil teve como relatores "troika" Quirgistão, El Salvador e Botsuana. Os
documentos nos quais se basearam as avaliações são: (1) o relatório nacional - informações

enviadas pelo Brasil; (2) as informações constantes dos relatórios de grupos e peritos
independentes de direitos humanos, conhecidos como Procedimentos Especiais, órgãos de
tratados internacionais de direitos humanos e outras entidades das Nações Unidas; (3) as
informações disponibilizadas por outras entidades, incluindo instituições nacionais de direitos
humanos, organizações regionais e grupos da sociedade civil.
O Brasil recebeu muitos elogios de países que participaram da reunião, sobretudo pelas
políticas de redução da pobreza e avanços na educação.
Segue abaixo o meu pronunciamento durante o exame do Brasil.

Mecanismo de Revisão Periódica Universal - Brasil - 3® ciclo

5 de maio, 9:00-12:30, Palácio das Nações, Sala XX,Genebra

Tema: Direito à Educação
Tempo estimado: 4'21"(120 palavras/minuto)
522 palavras

Muito obrigada. Ministra.

A atual gestão do Ministério da Educação, que assumiu em maio de 2016, deu

continuidade aos programas em andamento, tais como o Programa Universidade para
Todos (PROUNI), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Reforma do

Ensino Médio, o Brasil Alfabetizado, a construção de creches, a expansão das
Universidades e Institutos Federais, Bolsas de Mestrado e Doutorado, a avaliação da
educação básica e do ensino superior, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC).

Em abril de 2017, o Ministério encaminhou a terceira versão da Base Nacional ao

Conselho Nacional de Educação, resultado de amplo debate e negociação com diferentes
atores da sociedade brasileira. Cabe ao Conselho analisá-la e normatizá-la para posterior
homologação do Ministro.

De acordo com os direitos de aprendizagem do Plano Nacional de Educação e com os

documentos legais da educação brasileira, a Base Nacional define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação básica para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, que reconhece a liberdade

de opção religiosa de pessoas, famílias e instituições conforme garantida na Constituição.

Num sistema federativo,como no Brasil, a Base é referência obrigatória para os currículos
estaduais e municipais, que deverão assegurar mais qualidade e equidade, reconhecendo

as diferentes culturas que constituem a identidade brasileira, que se expressa pela
pluralidade e diversidade, garantindo que a experiência escolar seja acessível a todos,
independentemente de aparência, religião, etnia, sexo, ou quaisquer outros atributos,

reafirmando o compromisso de reverter a exclusão histórica que marginaliza grupos
minoritários, tais como alunos com deficiência, pessoas que não puderam estudar na idade

certa, indígenas, quilombolas, entre outras, incluindo todos numa educação integral e
garantindo o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física,
afetiva, emocional, social, ética, moral e simbólica.

Das dez competências gerais que estruturam a Base Nacional, quatro referem-se
especificamente à garantia da promoção dos direitos humanos, do respeito ao outro e
valorização da diversidade, sem preconceito de nenhuma natureza.

A reforma do ensino médio, sancionada em fevereiro de 2017, é resultado de um longo e
qualificado debate sobre esta etapa da escolaridade básica. Representa um grande esforço
nacional pela modernização do ensino médio em busca da superação dos indicadores de
exclusão, abandono e repetência que vem afastando osjovens da escola.

O projeto denominado "escola sem partido" foi rejeitado oficialmente pelo Ministério da
Educação do Brasil em parecerjá enviado ao Congresso Nacional.

A emenda constitucional 95 de 2016, não representa risco ao financiamento da educação

pública. Ao contrário, os recursos vinculados à educação estão garantidos e podem
aumentar dependendo da evolução da economia do Brasil. A profunda crise econômica
dos últimos anos diminuiu a capacidade de arrecadação do setor público. As medidas
econômicas adotadas pela gestão atual visam a sanear o financiamento da educação e das
políticas públicas.

O orçamento do Ministério da Educação neste ano de 2017, o segundo maior da União,
corresponde a 139 bilhões de reais, com crescimento de 9 bilhões de reais em relação ao
orçamento de 2016, e é suficiente para garantir a execução dos programas essenciais do
MEC.

Muito obrigada.
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

23° OFÍCIO (1° OFÍCIO DE SEGURIDADE E EDUCAÇÃO)
SGAS Quadra 604, Via L2 Sul, Lote 23, Gabinete 123 - Brasília - DF - CEP: 70.200-640
Telefone:(61)3313-5456

Ofício n° 4851/2018 - LLO/PRDF/MPF

Brasília, 2 de julho de 2018.
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A Sua Excelência o Senhor
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Ministério da Educação - MEC
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Referência: Procedimento Preparatório n° 1.16.000.000665/2018-35.

OJ <

>^
<
tO ri-i
to CO
C9 •

Senhor Secretário-Executivo Adjunto,
O

(N O
\in

1.

A par de cumprimentá-lo, informo que tramita nesta Proctoradoria da Repiiblica
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Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta (Lei Complementar 75/93, art.
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Felipe Fritz Braga
Procurador da República
(em substituição)
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Prociiil\doria da República no Distrito Federal

PORTARIA N° 186/2018/LLO/PRDF

O Ministério Público Federal, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelo art. 129 da Constituição da República, e considerando;

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6° da Lei Complementar n° 75/93;
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b)a incumbência prevista no 7°, inciso I, da mesma Lei Complementar;
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c) o disposto na Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
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Nacional do Ministério Público;

d)o recebimento e distribuição da Notícia de Fato com o seguinte teor:
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Notícia de Fato: 1.16.000.000665/2018-35.

Autor: PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA; PATRICK MARIANO GOMES; JOSE

GERALDO DE SOUSA JÚNIOR; MÁRCIO SOTELO FELIPPE; WADIH DAMOUS.
r- CN

Pessoas citadas: MINISTRO DA EDUCAÇÃO JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO
(MEC - Ministério da Educação).

o o

^Q
fO CN
o

d)

s >

Objeto: Apurar suposta "violência" do Ministro de Estado da Educação José Mendonça
Bezerra Filho contra a Liberdade de Cátedra, em tese, contra a Universidade de Brasília, na

pessoa do docente Luis Felipe Miguel do IPOL (Instituto de Ciência Política da UNB).
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I - A instauração de Procedimento Preparatório para apurar eventual
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EXMA. SRA. PROCURADORA GERAL DA REPUBULICA RAQUEL
DODGE

JOSÉ GERALDO DE SOUSA JÚNIOR, brasileiro,
casado, professor e ex-Reitor da Universidade de Brasília, CPF
191173968-91, portador da Cédula de Identidade n° 250536, SSP/DF,

minha OAB; 1614/DF; MÁRCIO SOTELO FELIPPE, advogado, exProcurador Geral do Estado de São Paulo, portador da cédula de
identidade de n° 7989175, residente e domiciliado na rua Guarará, 261,

ap 21, Jardim Paulista, Cep 01425 001, WADIH DAMOUS, brasileiro,
divorciado, deputado federal, portador do RG n° 32782856 - RJ, inscrito
no CPF sob o n° 548.124.457-89, endereço Praça dos Três Poderes -

Câmara dos Deputados, gabinete 413, anexo IV, CEP 70160-900 Brasília -DF, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, brasileiro, casado,

deputado federal, portador da cédula de identidade de n° 2024323822 SSP/RS, CPF 428449240-34, com endereço na Praça dos Três Poderes

- Câmara dos Deputados, gabinete 552, anexo IV, CEP 70160-900 Brasília -DF e PATRICK MARIANO GOMES, brasileiro, solteiro,

advogado regularmente inscrito na OAB/SP 195.44, vêm a Vossa
Excelência, com amparo nos arts. 206 e 207 da Constituição da
República e art.11 da Lei de n° 8.429, de 2 de junho de 1992 requerer:
representação
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em desfavor do Ministro da Educação JOSÉ
MENDONÇA BEZERRA FILHO, para apuração das circunstâncias e

violação das normas éticas e administrativas a seguir delineadas.
Breves apontamentos sobre o cabimento.

A Constituição da República de 1988, no capítulo que

dispõe sobre a educação, estabelece a liberdade de cátedra e a
autonomia

universitária

como

fundamentos

basilares

do

ensino

brasileiro. Vejamos.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber:

III - pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino:
(...)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma
da lei:

Sobre a autonomia universitária, o art. 207 da CRFB/88:
Art. 207. As universidades gozam

de autonomia

didático-cientifica. administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, e
obedecerão
ao princípio
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

de

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional e o faz nos termos da

Constituição da República. Sobre a prática do ensino, o artigo terceiro
define a forma como deve ser ministrado:

Art. 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulaar a cultura, o pensamento, a arte e o saber:
III - pluralismo de idéias e de concevcões
pedaaóaicas:

IV - respeito á liberdade e apreço à tolerância;
(...)

Por fim, a Lei de n° 8.429, de 2 de junho de 1992,
estabelece que

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra
de competência;

Dos fatos.

No início do século

passado, na Universidade de

Salamanca, quando da abertura solene do ano acadêmico, o reitor

Miguel de Unamuno foi interrompido pelo general fraquista MillánAustray e sua tropa armada aos gritos de "Viva a morte", símbolo da

ideologia fascista que acabara de se instaurar na Espanha. Dias depois,
foi destituído do cargo. Unamuno é hoje reverenciado na Universidade e
no mundo das idéias.

É clássica, também, a perseguição e banimento do regime
nazista a professores judeus. Hans Kelsen sofreu muitos atos de

perseguição pelo Partido Nacional-Socialista (nazista). Com base na Lei
de Restauração do Funcionalismo, foi demitido, com efeito imediato, do
seu cargo de professor em 1933. Em 1934, mais uma vez por causa de
sua origem judaica, é forçado a deixar a editoria da Revista para o

Direito Público (Zeitschrift für Õffentliches Recht), que ele próprio
fundara.
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Já reconhecido em todo o mundo, Kelsen viu-se obrigado

a deixar a Áustria e a Alemanha, tendo encontrado emprego na
Universidade de Praga, graças ao apoio de Frans Weiss, professor de

origem judaica como ele. Ao chegar em Praga, é do próprio Kelsen um

dos relatos mais impressionantes da perseguição que o Nazismo

implacavelmente lhe impunhah

í'

r.i

^

"No dia de minha aula inaugural, o prédio da

■

universidade

^

nacionalistas e por membros de organizações não

i

estudantis de nacionalidade alemã. Precisei cruzar por
uma brecha estreita essa multidão insuflada pela
imprensa nacionalista alemã contra minha contratação
para chegar ao auditório colocado à minha disposição pelo
decano para minha aula inaugural. Como se constatou em
seguida, esse auditório também estava ocupado pelas
organizações nacionalistas. Os estudantes que haviam se
inscrito na minha aula foram impedidos com violência de
entrar no auditório. (...) Quando entrei no auditório,
ninguém se levantou das cadeiras — era uma afronta
direta, já que, segundo a tradição acadêmica, os
estudantes tinham de se levantar ã chegada do professor.
Logo depois das minhas primeiras palavras, ressoou o
grito: "Abaixo os judeus, todos os não judeus têm que
deixar a sala", com o que todos os presentes deixaram o
auditório, onde fiquei sozinho. Tive de atravessar a
mesma brecha entre os fanáticos que me encaravam com
olhares cheios de ódio para voltar ao decanato. Ao fazê-lo,
observei que muitos estudantes eram espancados e
jogados escada abaixo. Eram muitos estudantes inscritos
na minha aula, que haviam sido encarcerados em um

estava

ocupado

por

estudantes

auditório e agora eram jogados fora do prédio com
violência."

No curso da Ditadura Militar que governou o Brasil de

1964 a 1985, agentes repressores eram pagos pelo Estado para
desempenhar a

vil

tarefa

de

cercear

a liberdade

de

cátedra,

monitorando a conduta acadêmica de professores e alunos.

1 Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira dias e José Ignàcio Coelho Mendes Neto
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2^ Ed, 2011, p. 102. E válido ler, também:

https://www.conjur.com.br/2012-jul-30/constituicao-poder-cerco-hans-keisen-cronica-injustica
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A Universidade de Brasília tem como chagas abertas da
sua história a marca de várias invasões por tropas do Exército durante

a Ditadura Militar, sendo que a mais violenta, ocorrida em agosto de
1968, resultou na prisão de 500 alunos^.
Em outubro de 1965 em ato de solidariedade à demissão

arbitrária de 29 docentes, 223 professores se demitiram em protesto ã
violenta intervenção do regime militar na Universidade. A epopeia dos

primeiros anos e a crise foi relatada pelo então coordenador geral dos
Institutos Centrais de Ciências e Tecnologia, Roberto Salmeron no livro
que se tornou um clássico na história da UnB: "A Universidade

Interrompida Brasília 1964-1965".

Esses trágicos exemplos da ação de regimes autoritários
contra a liberdade de ensino deveriam ser apenas lembrados e

ensinados como uma "página infeliz da nossa história" para que nunca
mais votassem a acontecer.

Infelizmente, ainda hoje, já sob a égide da democracia
conquistada,

nos

deparamos

com

tentativas

torpes,

cruéis

e

abomináveis de atacar a liberdade de ensino.

Como exemplo, é válido mencionar o recente caso da
professora Maria Barbato, de nacionalidade italiana, residente no Brasil
há oito anos e professora concursada da UFMG, onde ministra aulas de
Direito do Trabalho e de Introdução ao Estudo do Direito. A docente

sofreu perseguição da Polícia Federal por meio de inquérito policial

instaurado contra ela, a partir de denúncia anônima segundo a qual a
professora estaria envolvida com a militáncia de partidos políticos e
participando de atividades partidárias e sindicais, em suposta violação
ao Estatuto do Estrangeiro. O fato revoltou a comunidade acadêmica
nacional e, felizmente, após impetração de habeas corpus pelo

2 http://unb2.unb.br/sobre/principais_capitulos/invasoes

- ^
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Ministério

Público

Federal,

o

Poder

Judiciário

pôs

fim

ao

constrangimento ilegal a que a PF submetia a docente^.
E o mais recente caso de autoritarismo e violência contra

a liberdade de cátedra ocorreu na própria Universidade de Brasília
contra o docente Luis Felipe Miguel, do IPOL - Instituto de Instituto de
Ciência Política da UNB.

Luis Felipe ê professor titular do IPOL/UNB e ofereceu,
neste semestre, a disciplina no Curso de graduação em Ciência Política

com o título "O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", cuja
ementa;

EMENTA

A disciplina tem três objetivos complementares: (1)
Entender os elementos de fragilidade do sistema político
brasileiro que permitiram a ruptura democrática de maio e
agosto de 2016, com a deposição da presidente Dilma
Rousseff. (2) Analisar o governo presidido por Michel
Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos
direitos e restrição às liberdades diz sobre a relação entre
as desigualdades sociais e o sistema político no Brasil. (3)
Perscrutar os desdobramentos da crise em curso e as

possibilidades de reforço da resistência popular e de
restabelecimento do Estado de direito e da democracia

política no Brasil.

No dia 22 de fevereiro deste ano, o Representado fez
postagem em sua rede social Facebook, nos seguintes termos:
Mendonça Filho
13 h ■

Eu respeito a autonomia universitária e reconheço a

importância da UnB, mas não se pode ensinar qualquer
coisa. Se cada um

construir uma tese e criar uma

disciplina, as universidades vão virar uma bagunça geral.
A respeitabilidade no ambiente acadêmico fica na
berlinda.

Toda disciplina precisa ter base científica — mesmo na

área de ciências sociais. Não é uma questão de opinião.
3 https://www.ufmg.br/online/arquivos/043795.shtml
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nem de reverberar a tese petista sobre o impeachment de
Dilma Rousseff.
Eu, por exemplo, tenho autonomia para dirigir o MEC, mas
não posso transformar a pasta em instrumento de apoio
ao meu partido ou a qualquer outro partido.

Amanhã, acionarei AGU, CGU, TCU e MPF para apurar se
há algum ato de improbidade administrativa ou prejuízo

ao erário a partir da disciplina. É preciso elucidar esse
episódio.

Posterior a essa postagem no Facebook, o Ministério da
Educação se manifestou nos seguintes termos"^:

O ministro da Educação, Mendonça Filho, lamenta que
uma instituição respeitada e importante como a
Universidade de Brasília adote uma prática de
apropriação do bem público para promoção de
pensamentos político-partidãrio ao criar a disciplina "O

golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", que
será

ministrado

no

curso

de

Ciências

Políticas

da

universidade.

O MEC irá encaminhar solicitação para a Advocacia-Geral

da União (AGU), ao Tribunal de Contas da União (TCU), à
Controladoria-Geral da União (CGU)e ao Ministério Público
Federal (MPF) para a apuração de improbidade
administrativa por parte dos responsáveis pela criação da
disciplina na Universidade de Brasília (UnB) por fazer
proselitismo político e ideológico de uma corrente política
usando uma instituição pública de ensino.
A ementa da disciplina traz indicativos claros de uso de

toda uma estrutura acadêmica, custeada por todos os
brasileiros com recursos públicos, para beneficio político e
ideológico de determinado segmento partidário, citando,
inclusive, nominalmente o PT. Dividida em 5 módulos, a
disciplina

tem

indicativos

de

ter

sido

criada

exclusivamente para militãncia partidária, algo que pode
ser percebido no caso da temática de algumas unidades

como "o lulismo e a promoção da paz social", "o governo
Dilma e a tentativa de repactuação lulista" e "a resistência
popular e as eleições de 2018".

4 https://oglobo.globo.com/brasil/mec-vai-acionar-mpf-contra-dlsciplina-da-unb-sobre-golpe-de-201622420187
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Além disso, há, também, módulos tratando sobre "O PT e o

Pacto Lulista", "Democratização e Desdemocratização" e
"O Governo ilegítimo e a resistência", em um ataque claro
às instituições brasileiras, incluindo o próprio Supremo
Tribunal Federal(STF).

A ação do Representado em querer constranger e
ameaçar o livre exercício da docência por razões de foro pessoal e

ideológico é um atentado aos preceitos Constitucionais que tratam da
Educação, evidente desvio de poder e, também, ato de improbidade
administrativa.

Ao

movimentar

instituições

públicas

burocrãtico apenas para atender idiossincrasias, o

e

o

aparato

Ministro da

Educação revela total desconhecimento de regras elementares do direito
administrativo, de preceitos basilares e universais da educação e
pratica ato autoritário que remete a períodos trágicos da história do
Brasil.

O Representado agride, portanto, um direito secular,
universal e histórico da Educação: a liberdade de cátedra e a autonomia
universitária.

A liberdade de cátedra também está prevista em pactos
internacionais, como o Protocolo de San Salvador, documento adicional
ã Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais:

Artigo 13
Direito ã educação

2.
Os Estados Partes neste Protocolo convém em que a
educação
deverá
orientar-se
para
o
pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido
de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos
direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas
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liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz.
Convém, também, em que a educação deve capacitar
todas as pessoas para participar efetivamente de uma
sociedade democrática e pluralista, conseguir uma
subsistência digna, favorecer a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos
os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as
atividades em prol da manutenção da paz.

Segundo Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins®:
A liberdade de ensino possibilita e garante um desenvolvimento
amplo da ciência e da pesquisa no pais. Essa liberdade,
frisamos, visa a exterminar qualquer tipo de autoritarismo e de
manipulação que a educação possa sofrer. A liberdade de
ensino pressupõe, antes de tudo, a idéia de que os professores
podem trabalhar segundo suas convicções, não estando
obrigados a ensinar o que os outros impõem.(1998, p. 435)

Válido

lembrar, por

fim, que

a

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da
Educação - CAPES, premiou a tese "A tutela jurídica da liberdade
acadêmica no Brasil: a liberdade de ensinar e seus limites", da

pesquisadora Amanda Costa Travincas, como uma das três vencedoras
do Grande Prêmio Capes de Tese 2017.
Válido trazer ã colação, trechos de entrevista concedida
ao portal Gl;

Além de traçar todo o panorama histórico legal sobre
liberdade de ensinar e seus termos relacionados, como
"liberdade acadêmica" e "liberdade de cátedra", ela
também avaliou o cenário atual. "Analisei o Projeto de Lei
867/2015, que cria o 'Programa Escola sem Partido', e o
projeto de Lei 1.411/2015, que tipifica o crime de assédio
ideológico", afirma.
"O primeiro quer proibir, em sala de aula, a doutrinação
política e ideológica dos alunos, bem como o conhecimento
de temas que possam confiitar com as convicções
religiosas ou morais dos pais. Em sua justificativa, o autor
5 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. São Paulo:
Saraiva, 1998. 8 v.
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do Projeto diz que professores podem "cooptar alunos" se
manifestam suas posições em sala de aula. Já o PL
1.411/2015 constitui como crime induzir o aluno a adotar

um determinado viés político, partidário ou ideológico",
explica.

Em sua análise, ela faz críticas às duas propostas. "Os
projetos são trágicos para a liberdade de ensinar e, mais
que isso, para a educação pensada como um todo. Além
de partirem de uma premissa simplória e falsa, que é a
possibilidade de neutralizar o discurso de um sujeito, e de
uma concepção de educação precária, fundada na idéia
de alunos-receptores, são extremamente nocivos ao
levarem a crer que estes últimos possuem o direito de não
ter suas convicções questionadas", diz.

"Numa democracia, ninguém têm o direito de não ser
contrariado em suas crenças! O que é urgente é repensar
a relação que travamos em sala de aula. Enquanto espaço

democrático, a sala de aula tem de dar condições para
que alunos que discordem de posições apresentadas por
seus professores possam contraditá-los", define.

É preocupante que o Representado, ora exercendo o
cargo de Ministro da Educação, desconheça, inclusive, os fundamentos

e o conteúdo de tese premiada pelo seu próprio ministério, por meio da
CAPES.

Talvez, se tivesse se dado ao trabalho da leitura, não teria

atacado de forma tão agressiva a liberdade de cátedra e autonomia
universitária.

Em outra entrevista®, a pesquisadora Amanda Costa
Travincas responde a questão central para o presente caso:
Pergunta. No que consiste a liberdade de ensinar?

Resposta. Liberdade de ensinar é um direito que está
relacionado a uma outra liberdade mais ampla, que é a
liberdade acadêmica ou de cátedra. Está relacionada à

autonomia do professor de gerir a sala de aula, ou
seia, de deliberar sobre o conteúdo que vai ensinar e
6 http://www.vermelho.org.br/not1cia/306261-l
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sobre os métodos que utilizará para abordagem
deste conteúdo. Quando o professor é contratado por
uma instituição, ele recebe um programa de ensino que
está afinado a um projeto pedagógico institucional e tem a
incumbência de exercer a sua profissão. Mas esse ato de
contratação não é, ao mesmo tempo, um ato de renúncia
de sua autonomia enquanto sujeito critico a respeito de
assuntos diversos. No momento em que um professor se
toma um funcionário institucional, ele tem a incumbência
de discutir opiniões controvertidas na sala de aula, de
utilizar metodologia para isso, mas continua tendo suas
opções políticas, religiosas, de cunho econômico etc. Na
sala de aula, ele exprime determinada opinião sobre
determinado assunto porque tem um dever profissional de

fazer isso, é contratado e pago para isso. É diferente da
gente que, em qualquer circunstância, expressarmos
nossa opinião sobre qualquer assunto. Alêm disso, ela é
um direitofundamental.

Diante do exposto, requer a análise de V. Exa. para

oferecimento de denúncia em desfavor do ministro da Educação JOSÉ
MENDONÇA BEZERRA FILHO, por conduta incompatível com os arts.
206 e 207 da Constituição da República e art.11 da Lei de n° 8.429, de

2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
Requer, de forma urgente, sejam sustados os efeitos de

ofícios e de quaisquer outras manifestações realizadas pelo MEC para

outros órgãos com a intenção de constranger o docente Luis Felipe
Miguel.
Nesses termos,
Pedem deferimento,
Brasília, 22 de fevereiro de 2018.

JOSE GERALDO DE SOUSA JÚNIOR
Ex-Reitor da Universidade de Brasília

WADIH DAMOUS

Deputado Federal PT/RJ

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Wadfh Damous - PT/RJ

PAULO PIMENTA

Deputado Federal PT/SP

MÁRCIO SOTELO FELIPPE
Ex-Procurador do Estado de São Paulo

PATRICK MARIANO GOMES

OAB/SP 195.844
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1

MEC no digital
NOVO FIES

enem

Estudantes demonstram empolgação com o
aumento do teto para R$ 42 mil. No entanto,
há quem cobre um aumento maior para o teto
de medicina, por causa das mensalidades altas.
Interessados no programa solicitaram várias vezes
a prorrogação dos prazos devido a problemas no
site, como dificuldade para edição de dados. A
imprensa repercutiu o aumento da inadimplência,
que dobrou desde 2014, e mencionou que o
governo ainda não definiu as regras do Programa
Especial de Regularização do Fies.

Simpatizantes elogiam o tratamento por nome social
no Enem e relacionam o fato com o resgate da
dignidade das pessoas trans e travestis. No entanto,
quem tentou solicitar o atendimento reclamou que
o campo para o nome social foi retirado antes do
término do prazo divulgado oficialmente. A imprensa
nacional repercutiu a queda de 18% no número
de inscritos no exame, comparado a 2017. O valor
cobrado pela inscrição foi alvo de críticas pelos
internautas, que o consideraram abusivo.

principais
discussões
SISU

BOLSA PERMANÊNCIA

A maior parte das reclamações dizem respeito
às falhas técnicas no sistema: travando,
congestionado e sem reconhecer a senha
de acesso para a confirmação do processo.
Candidatos demonstraram desânimo para efetuar
inscrição após a não solução dos problemas no
site. Internautas lamentaram a ausência de vagas
para diversos estados do país, além da demora
para liberação das notas de cortes e classificação
provisória. Houve críticas ao Fale Conosco e
estudantes também relataram dificuldade para
abrir demandas de ajuda no site.

MEC

Atraso na abertura de vagas para bolsas de
indígenas e quilombolas repercute na imprensa,
que também abordou as dificuldades e gargalos
do programa. As matérias lembram os atrasos no
pagamento das bolsas em 2017 e o corte de mais
de 60% no número de benefíciados. Os dois grupos
repudiaram a oferta de apenas 800 vagas para o
programa e criticaram o ministro Rossieli Soares.
Público tem opinião dividida sobre o programa:
alguns acham a bolsa necessária e outros
comentam que o programa promove segregação.
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DEMANDAS
NAS REDES

imagem do mec no digital
9%

8%

POSITIVO
1. SISU
2. NOVO FIES

83%

3. ENEM

TOTAL DE MENÇÕES ANALISADAS: 5.372

+

-

NEUTRO

.

1. SISU
2. ENEM
3. NOVO FIES

ENEM

0,5%

2,4%

13,2%

novo fies

0,6%

7,1%

10,4%

sisu

1,8%

3%

27,7%

críticas
1. NOVO FIES
2. SISU
3. ENEM

positivo

MEC

negativo

neutro
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diálogos
NAS REDES

TEMAS
percepção pública

TEMAS

1

MEC

1

Factual (SISU)

2

Factual (NOVO FIES)

3

Factual (ENEM 2018)

2

Elogios: SISU é visto como boa oportunidade
para entrar no ensino superior
Críticas: Público critica demora na divulgação
do resultado e problemas técnicos do sistema
Elogios: Público comemora o aumento do
teto de financiamento do Fies e comentam
que ele ficou mais justo Críticas: Candidatos
reclamam de travamentos, dificuldade para
registro de dados e conclusão da inscrição no
site

Elogios: Estudantes que conseguiram se
inscrever demonstram empolgação em
3
estudar para a prova Críticas: Taxa de
inscrição é considerada muito alta e greve dos
caminhoneiros prejudica pagamentos
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acompanhamento
GESTÃO DAS REDES

FEVEREIRO

março

mar - abr

Abr - mai

mai -jun

-

-

frequência
FB

47

69

143

135

114

-

-

atividades
(CURTIDAS, COMENTÁRIOS E
COMPARTILHAMENTOS)

100.987

298.964

650.129

299.727

199.386

-

-

frequência
TWT

122

148

294

308

276

-

-

frequência
Insta

45

60

131

126

108

-

-

alcance*

4.444.013

11.681.532

30.655.480

16.641.977

9.181.196

-

-

iÍNDICE DE
fAVORABILIDADE***

0,37

0,12

0,87

0,81

0,70

-

-

*Alcance: número de pessoas que foram impactadas pelas ações/conteúdos do MEC no Facebook. |
***Índice de Favorabilidade: quantidade de menções positivas + neutras - negativas/total de menções

MEC
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menções por mês
total de menções

MENÇÕES POR MÊS
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
MENÇÕES POR MÊS

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

2.829

2.912

6.318

6.103

5.372

O número de menções registradas entre 18 maio e 17 de jun foi 12% menor do que no período anterior. O tema mais
abordado foi o SISU. com 1.747 menções, representando 32,5% do total.

MEC
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menções por mês
por sentimento

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MENÇÕES POSITIVAS

16

116

202

493

303

MENÇÕES NEGATIVAS

890

1275

851

571

791

1.923

1521

5.265

5.039

4.278

MENÇÕES NEUTRAS

Embora o total número de menções tenha caído 32,5%, os comentários polarizados como negativos cresceram 38,5%, 220
críticas a mais do que no período anterior. Internautas criticam falhas técnicas em páginas de inscrição nos programas do
MEC e o número, considerado baixo, de vagas no SISU.

MEC
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posts por rede
EVOLUÇÃO DE POSTS

350
300
250
200
150
100
50
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

FACEBOOK

47

69

143

135

114

TWITTER

122

148

294

308

276

INSTAGRAM

45

60

131

126

108

YOUTUBE

13

30

61

51

27

Número de frequências é menor em todas as redes do Ministério da Educação. Os temas mais discutidos
foram ENEM - prazo de inscrições e pagamento de taxa -, Novo Fies e SISU.

MEC
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BASE DE SEGUIDORES
FACEBOOK

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

3.333.979

3.365.525

3.422.236

3.438.109

3.440.454

MINISTÉRIO DA SAÚDE

2.067.908

2.069.504

2.081.525

2.086.396

2.091.988

MINISTÉRIO DO TRABALHO

1.440.925

1.440.734

1.441.520

1.440.981

1.440.788

MINISTÉRIO DO TURISMO

760.215

759.965

759.512

758.471

757.557

MINISTÉRIO DA DEFESA

765.060

764.445

763.207

762.049

760.600

MINISTÉRIO DA CULTURA

666.836

666.687

670.015

671.789

671.347

Fanpage do Ministério da Educação no Facebook conquistou 2.345 novas curtidas na página, representando um
crescimento de 0,07% em sua base de fãs. Crescimento pequeno é positivo, tendo em vista tendência de queda
apresentado por outros ministérios, com excessão do Ministério da Saúde.

MEC
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bASE DE SEGUIDORES
INSTAGRAM

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

203.969

207.873

222.200

237.054

255.346

MINISTÉRIO DA SAÚDE

189.894

191.613

198.438

206.764

214.129

MINISTÉRIO DO TRABALHO

29.376

30.109

32.348

35.281

38.321

MINISTÉRIO DO TURISMO

129.108

129.645

131.040

132.704

133.963

MINISTÉRIO DA DEFESA

88.554

88.899

90.421

90.837

90.760

MINISTÉRIO DA CULTURA

33.188

33.573

34.818

36.453

38.032

O MEC conquistou 18.292 novos seguidores no período entre 18 de maio e 17 de junho, crescendo 7,7% em
relação ao intervalo anterior.

MEC
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BASE DE SEGUIDORES
TWITTER

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

292.478

292.589

293.378

293.761

294.159

MINISTÉRIO DA SAÚDE

664.524

665.157

671.383

675.001

675.823

MINISTÉRIO DO TRABALHO

331.164

331.555

333.678

334.941

335.684

MINISTÉRIO DO TURISMO

531.557

534.435

538.737

540.518

542.680

MINISTÉRIO DA DEFESA

219.205

220.714

231.902

235.931

241.320

MINISTÉRIO DA CULTURA

353.794

354.430

356.401

357.634

357.928

Base de fãs do MEC continuou apresentando evolução positiva no Twitter, conquistando 398 novos
seguidores - crescendo 0,13%. O Ministério da Educação tem o quinto maior número - de 6 perfis - de
seguidores entre os concorrentes.

MEC
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BASE DE SEGUIDORES
YOUTUBE

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

26.402

27.158

28.894

30.574

32.173

MINISTÉRIO DA SAÚDE

30.542

31.168

33.121

35.273

37.235

MINISTÉRIO DO TRABALHO

4.433

4.472

4.600

4.751

4.891

MINISTÉRIO DO TURISMO

6.462

6.546

6.662

6.807

7.025

MINISTÉRIO DA DEFESA

13.279

13.506

14.107

15.974

17.303

MINISTÉRIO DA CULTURA

7.050

7.172

7.336

7.609

7.921

Número de inscritos no canal do MEC cresceu 5,2% ao fim do dia 18 de junho, com 1.599 novos seguidores. O vídeo
mais visto do período foi o tutorial sobre como conseguir concorrer a uma das vagas remanescentes do FIES 2018.

MEC

12

atividades no facebook
ATIVIDADES

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

MEC

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

100.987

292.237

368.000

299.727

105.000

MINISTÉRIO DA SAÚDE

43.000

107.000

228.000

199.000

161.000

MINISTÉRIO DO TRABALHO

6.700

9.100

27.000

24.000

28.000

MINISTÉRIO DO TURISMO

19.000

17.000

19.000

16.000

16.000

MINISTÉRIO DA DEFESA

7.300

4.700

18.000

19.000

20.000

MINISTÉRIO DA CULTURA

52.000

6.100

25.000

23.000

8.400

O número de atividades na fanpage do MEC caiu em 65%. Em parte, pode-se explicar o decréscimo como
consequência da diminuição no número de frequências. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, foi o tema
de maior diálogo na rede. O post mais engajado foi o conteúdo do Dia Nacional do Pedagogo, com 10.541
curtidas, 1.119 comentários e 11.777 compartilhamentos.
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tipos de posts
FACEBOOK

120

250

100

twitter

200

80

150

60
100

40

50

20
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

FACTUAL

36

48

100

98

81

CONTEÚDO EDUCACIONAL

4

8

17

13

21

POLÍTICO

7

13

26

24

12

120

0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI - JUN

FACTUAL

88

110

236

235

199

CONTEÚDO EDUCACIONAL

9

19

38

43

45

POLÍTICO

25

19

20

30

32

instagram

35
30

100

25

80

20

60

15

40

10

20
0

MEC

youtube

5
0

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI -JUN

FEVEREIRO

MARÇO

MAR - ABR

ABR - MAI

MAI-JUN

FACTUAL

35

43

99

99

84

FACTUAL

6

17

33

21

16

CONTEÚDO EDUCACIONAL

4

8

15

10

15

CONTEÚDO EDUCACIONAL

0

0

3

0

2

POLÍTICO

6

9

17

17

9

POLÍTICO

7

13

25

30

9

*Conteúdo Factual: posts que abordam novidades sobre programas e medidas do MEC.
**Conteúdo Educacional: posts que dão dicas gramaticais, indicação de materiais para programas do Ministério.
***Político: posts de cunho político.
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panorama concorrências
forças e fraquezas

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Público demonstra
interesse por curso de
tuberculose.
Vídeos #SaúdeEmPauta
explicando temas de
saúde no Facebook
são elogiados. Público
sugere temas e classifica
o programa como
maravilhoso.

MINISTÉRIO DO TURISMO

Primeira rodada do
#Prodetur+Turismo
Itinerante é elogiada
pelos interanautas.
Eles ressaltam a
importância de medidas
para contribuir para a
consolidação e avanço
da atividade turistica no
Brasil.

MEC

Interessados nos cursos
oferecidos pelo MTur
criticam a plataforma do
ministério, relatando erros
frequentes, dificuldade
em validar os dados da
inscrição e problema com
os quizes dos cursos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Internautas denunciam
falta de medicamentos
para transplantados.

Público interage
com conteúdo sobre
datas comemorativas
relacionadas a
profissões e marca
amigos, parabenizandoos.

Público critica vacinação
da gripe apenas para
grupos prioritários e
reclama de preços altos
da vacina na rede privada.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Internautas criticam a
divulgação de assuntos
relacionados ao ministro
nas redes sociais do
MinC. Segundo eles, o
conteúdo relacionado
ao político está
excessivo e a situação
é classificada como
vergonhosa.

Público se interessa por
editais publicados pelo
ministério.
Seminário contra o
tráfico ilícito é elogiado.
Internautas demonstram
interesse em assistir
online e fazer perguntas

15

Internautas reclamam de
mau funcionamento do
site Mais Emprego.
Aumento da contratação
de aprendizes é criticado.
Público diz que o estágio
está sendo distorcido,
como emprego de baixa
remuneração

MINISTÉRIO DA DEFESA

Participação de alunos
do ITA em competições
de robótica é elogiada.
Público ressalta a
importância do estudo
do assunto e menciona
que a inteligência
artificial é importante
para a segurança
e desenvolvimento
industrial do país.

Público critica a
recepção dos refugiados
venezuelanos. Eles
insinuam desorganização
do Estado e mencionam
que os recursos
brasileiros deviam ser
destinados a quem
nasceu no país.

INSIGHTS
PARA AS REDES

1
2
MEC

Internautas sugerem que o sistema online do MEC trate de forma
integrada todos os programas estudantis do ministério. Um
estudante relata que mesmo tendo cancelado sua inscrição como
beneficiário do ProUni, o sistema impediu que ele tivesse acesso ao
Novo Fies - a integralização poderia evitar problemas como esse.

Público que acessa a internet pelo celular critica as dificuldades
para acessar o aplicativo do Enem, o app do Sisu (através da Apple
Store) e problemas para realizar a inscrição do Fies pelo mobile.
Recomenda-se verificar o funcionamento dos apps para deixar o
acesso aos programas mais inclusivo.
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Todos os indicadores e análises são de
propriedade intelectual da Le Fil.
É proibida a reprodução ou representação total ou parcial deste
conteúdo, ou de qualquer elemento que o componha, em qualquer
suporte ou mídia que exista ou venha a existir. Sendo assim,
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MEC
no digital
MENSAL
maio - JUNHO 2018
RELATÓRIOS DIÁRIOS

radar diário
17/05 a 18/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

nome social

P

úblico tem opiniões divididas sobre a homologação do uso do
nome social na educação básica - conteúdo publicado para
marcar o Dia de Combate à Homofobia. Críticos dizem que há
outras demandas que deveriam ser priorizadas pelos ministério. Outros
comentam que o nome social para o ensino básico é um equívoco,
argumentando que a medida é só aceitável para o Ensino Médio, já
que crianças não seriam capazes de escolher o gênero. Por outro lado,
apoiadores reconhecem o avanço, mas dizem que ele ainda é tímido, já
que a discussão de gênero nas escolas está sendo muito combatida pela
sociedade e por parlamentares.

universidades

P

ortal Exame repercute a cobrança de verbas que reitores de
universidades fizeram ao ministro Rossieli Soares. Segundo o
presidente da Andifes, houve cortes no orçamento, mediante
redução nominal ou congelamento. Ele afirma que os cortes prejudicam
o processo de expansão das instituições - que ficam impossibilitadas de
ampliar vagas e aumentar a estrutura. Também há a denúncia de obras
paradas e subsídios estudantis prejudicados.

reforma do ensino médio

P

ortal Medium repercute o posicionamento de César Callegari,
presidente da comissão de elaboração da BNCC, sobre a reforma
do Ensino Médio. Ele pede a revogação da reforma e defende que
ela mudou para pior a composição do currículo escolar. César argumenta
que, embora haja liberdade para os alunos comporem 40% de carga
horária, as escolas não terão condições de ofertar todos os itinerários. Os
mais prejudicados, assim, serão os oriundos da rede pública , que terão
disciplinas diluídas superficialmente.

contratações

P

residente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) critica o
anúncio do MEC de contratação de 1.205 professores e técnicos
administrativos, comentando que a decisão do ministério perpetua
o “estelionato educacional” no país. Ele afirma que a abertura de vagas
dá a falsa impressão de avanço no ensino superior, mas, na prática, o que
ocorre é a baixa qualidade desses cursos, que não dispõem de estrutura
mínima para atender alunos e professores. O presidente também insinua
que as vagas seriam moeda de troca política.

imagem do mec no digital

DEMANDAS
NAS REDES
11%
9%

80%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 267

elogios
1. ENEM
2. NOME SOCIAL
3. NOVO FIES
neutro
1. ENEM
2. NOME SOCIAL
3. NOVO FIES
negativo
1. NOME SOCIAL
2. ENEM
3. NOVO FIES

enem

9,8% 2,6% 74,5%

nome social

0,7% 5,2%

novo fies

0,4%

positivo
negativo
neutro

1,1%

3,4%
1,1%

radar diário
18/05 a 21/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

enem

C

andidatos continuaram a relatar problemas com o portal,
mencionando falha com imagem do desafio e dificuldade para
gerar boleto bancário para pagemento da taxa de inscrição. Eles
também criticam o MEC por terem perdido o período de inscrições
devido a falhas no site, com o não reconhecimento dos dados - tido como
inválidos. Além disso, se queixam do prazo para pagamento da taxa de
inscrição - até o dia 23/05 -, argumentando que não terão disponibilidade
até a data e pedem adiamento. Quanto a isenção, público continua
mostrando dúvidas - concluintes do ensino médio em escolas públicas e
anos anteriores questionam se teriam direito à isenção.

novo fies

I

nternautas relatam problemas técnicos no site do programa Novo Fies.
Candidatos pré-selecionados afirmam que não conseguem concluir
a etapa de complementar inscrição por conta de falhas no sistema.
Eles pedem posicionamento do MEC e criticam os erros, pois se sentem
prejudicados, mencionando o prazo curto - até o dia 22/05 - para concluir
a inscrição. Também relatam não conseguir atendimento apropriado
através suporte telefônico, no número 0800 61 61 61.

trilhas da educação

E

ntrevista com a professora e travesti, Luma, gera repercussão nas
fanpages do MEC. Internautas se dizem orgulhosos, percebem a
iniciativa do Ministério da Educação como evolução e ressaltam a
importância da representatividade no país que mais mata transexuais e
travestis no mundo. Alunos da professora Luma também elogiam o seu
trabalho. Parte do público criticou o MEC - gerando inclusive debate
entre internautas - com argumentos religiosos, sendo considerados por
outros como preconceituosos.

escola sem partido

J

ornal do Comércio do Rio Grande do Sul entrevistou o ex-ministro
da Educação, Renato Janine Ribeiro, do governo Dilma. Na entrevista,
o ex titular do MEC faz críticas às propostas Escola Sem Partido
e à proposta de exclusão do conceito de igualdade de gênero. Janine
Ribeiro argumenta que a proposta impede que a escola forme, que abra
a mente das pessoas, assim ferindo de morte a própria meta da escola.
Ex-ministro também fala sobre processo de impeachment, afirma que
educação não deve ser prioridade no âmbito das eletivas de 2018 e critica
formação das casas legislativas e projeto de poder no Brasil.

imagem do mec no digital

DEMANDAS
NAS REDES
5%
27%
68%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 277

elogios
1. TRILHAS DA EDUCAÇÃO
2. ENEM
neutro
1. DIA DO PEDAGOGO
2. ENEM
3. TRILHAS DA EDUCAÇÃO
negativo
1. ENEM
2. TRILHAS DA EDUCAÇÃO
3. DIA DO PEDAGOGO

dia do pedag.

0%

4,7% 30,3%

ENEM

1,1%

9,7% 22,7%

Trilhas da
educação

2,5%

positivo
negativo
neutro

5%

5%

radar diário
21/05 a 22/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

eSCOLA INTEGRAL

P

imagem do mec no digital

DEMANDAS

úblico reage negativamente à notícia de que as matrículas em
escolas integrais cresceram 22%, insinuando que o anúncio seja
mentira. Eles também ironizam o compromisso do MEC em
ampliar as vagas nessas escolas. Professores dizem que, antes de abrir
novas vagas, é preciso ampliar as salas, o salário dos professores, a verba
para alimentação e para a compra de material didático. Eles também
alegam que o MEC deveria qualificar o atendimento e vistoriar as escolas
que aceitam o ensino integral mesmo sem ter condições para isso.

NAS REDES
6%

31%

63%

UNIVERSIDADE DE CATALÃO

A

núncio de criação da Universidade Federal de Catalão (GO)
é bem recebida pelo público, que classifica a notícia como
sensacional. Há questionamentos sobre o prazo de implantação
do novo curso de medicina e um estudante confronta a novidade
com a notícia de que o MEC havia suspendido por 5 anos a criação
de graduações em medicina. Críticos dizem que a prioridade do
ministério deveria ser a melhora de universidades que já existem, além
do investimento no salário dos professores e na qualidade do ensino.
Também há pedidos para criação de faculdades no RN, PA e ES.

FACULDADE EM PORTUGAL

I

nternautas demonstram empolgação e classificam como maravilhosa
a notícia de que a Escola Superior de Saúde do Alcoitão passou a
aceitar a nota do Enem como forma de ingresso. Eles perguntam se
há os cursos de medicina e odontologia na instituição e demonstram
interesse em tentar as vagas. Também há dúvidas se a faculdade é pública
ou precisa ser paga de forma particular. Críticos dizem que não adianta
cursar no exterior se depois é preciso fazer a revalidação do diploma.

NOVO FIES

E

studantes pré-selecionados no Fies demonstram aflição e medo do
perder a vaga devido a problemas técnicos do site, classificando
a situação como falta de respeito. Eles dizem que, ao acessar,
visualizam a mensagem “A página não está funcionando” desde a última
sexta-feira e pedem providências e explicações. Também afirmam que,
ao ligar para o suporte telefônico, são informados que não há problemas
na plataforma. Alguns associam o mau funcionamento com o roubo de
dinheiro e corrupção.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 244

elogios
1. FIES
2. ENEM
3. UNIVERSIDADE - GOIÁS
neutro
1. FIES
2. ENEM
3. UNIVERSIDADE - GOIÁS
negativo
1. ENEM
2. FIES
3. UNIVERSIDADE - GOIÁS

fies

5,3% 7,7% 53,6%

ENEM

1,1%

univers. (GO)

9,7% 22,7%

0,4% 0,8%

positivo
negativo
neutro

2,8%

radar diário
22/05 a 23/05/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

enem
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I

DEMANDAS

nternautas marcam amigos e conhecidos para alertá-los em relação ao
prazo de pagamento da taxa de inscrição que se encerra hoje. Muitos
criticam o alto valor cobrado e relatam que não terão condições de
participar do exame em 2018. As dúvidas sobre isenção (não geração de
boletos mesmo com a inscrição concluída com sucesso) se mantêm, além
das perguntas sobre a demora para que o pagamento seja compensado
pelas instituições financeiras - o que gera preocupação entre os estudantes
sobre a validação das suas inscrições.

NAS REDES
5%

27%
68%

universidade de catalão

C

onteúdo sobre criação da Universidade Federal de Catalão, no
estado de Goiás, é engajado com interações negativas. O público
acusa o Ministério da Educação de distorcer a veracidade da
informação. Eles afirmam que a universidade já existia como um campus
da Universidade Federal de Goiás e que, portanto, não seria uma criação
- dando a entender como construção de uma instituição nova - e sim
um desmembramento, uma vez que já havia estrutura física, cursos de
graduação, especialização, mestrado e doutorado.

verba para municípios

P

úblico reage de forma negativa ao anúncio de liberação de R$ 600
milhões para a Educação dos munípios. Os internautas mostram
preocupação com a possibilidade de desvios. Eles também dizem
que o valor liberado, quando dividido entre os municípios, resultará em
pouca verba para cada um. Alguns elogiaram a iniciativa e sugeriram
que fossem analisados os projetos propostos pelas escolas e suas reais
necessidades para que haja o bom emprego da verba.

NOVO FIES

E

studantes pré-selecionados no Fies continuam demonstrando
medo de perder a vaga devido a problemas técnicos do site e
criticam o MEC por isso. Eles relatam que o acesso a página ainda
apresenta falhas e também criticam a não resolução de problemas no
atendimento por telefone. Notícia do G1 sobre candidatos do Enem 2010
também poderem tentar vagas remanescentes do programa repercutiu de
forma negativa, uma vez que ainda não foram resolvidos problemas do
portal e do envio de código por SMS.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 200

elogios
1. ENEM
2. UNIVERSIDADE - GOIÁS
3. INVESTIMENTOS
neutro
1. ENEM
2. FIES
3. UNIVERSIDADE - GOIÁS
negativo
1. ENEM
2. FIES
3. UNIVERSIDADE - GOIÁS

enem

1,5%

12%

43,5%

fies

0%

6,5%

4%

0,5% 2,5%

3%

univers. (GO)

positivo
negativo
neutro

radar diário
23/05 a 24/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

eja

I

imagem do mec no digital

DEMANDAS

nternautas reagem negativamente à solicitação de recursos para a
criação de novas turmas do EJA. Um deles opina que o ensino de
jovens e adultos não é efetivo porque eles passam para as próximas
séries sem saber ler e escrever. Internautas dos estados de São Paulo
e Macapá denunciam o fechamento de turmas do EJA e outro, do
Espírito Santo, critica a mudança da modalidade presencial para a semipresencial. Ele também critica a falta de material didático, a qualidade do
ensino e a falta de planejamento de aulas.

NAS REDES
6%

19%

75%

novo ensino médio

A

rtigo do Portal Brasil de Fato discute os impactos do novo ensino
médio na educação brasileira, opinando que o olhar liberal do
governo Temer não se preocupa com a qualidade do ensino e
também demonstra desencontro com os valores democráticos. A matéria
ainda questiona como se dará os 40% de conteúdos na modalidade EaD
se aproximadamente a mesma porcentagem da população brasileira não
tem acesso a internet em casa. O artigo também critica tornar facultativo
disciplinas como filosofia e sociologia, importantes para o diálogo em sala
e o exercício da coletividade.

pibid

P

úblico demonstra animação com a volta do programa de residência
pedagógica e marca amigos para também tomarem conhecimento
sobre a chamada para habilitar as inscrições. Interessados pedem
informações sobre o edital e o cronograma de inscrições, além de
perguntar quais municípios serão beneficiados. Também há comentários
pedindo que o MEC melhore a seleção para garantir boas experiências
aos estudantes que farão a residência.

mães universitárias

M

atéria da Agência Senado discute os desafios de mães
universitárias para continuar os estudos tendo que cuidar de
filhos pequenos e relata casos de professores que não aceitaram
a presença de crianças na sala. Na matéria, uma mãe universitária
comenta positivamente sobre a construção de creches para estudantes
com filhos, mas defende um novo pensamento entre professores,
servidores e estudantes de não repreensão a mães que vão com crianças
para as aulas.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 243

elogios
1. PIBID
2. ENEM
neutro
1. PIBID
2. ENEM
3. EJA
negativo
1. ENEM
2. EJA
3. PIBID

enem

0,8% 11,9% 17,3%

pibid

4,1% 0,8% 39,9%

eja

0%

positivo
negativo
neutro

2,8%

2%

radar diário
24/05 a 25/05/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

novo fies

P

úblico responde a notícia de disponibilização do edital das vagas
remanescentes do Novo Fies e marcam amigos para se informar
sobre o tema. Pode-se observar reações positivas, de pessoas
que acreditam ou demonstram esperança em conseguir oportunidade
de financiamento pelo Novo Fies. Alguns ainda relatam problemas
técnicos no site do programa, além disso, outras menções negativas
são observadas: internauta critica número de vagas remanescentes
divulgadas, fazendo relação com a fila de espera - e também crítica ao
presidente Michel Temer.

encceja

M

aior parte do público atua com marcações para que conhecidos
possam manter a calma e continuar esperando pela divulgação
dos locais de realização das provas. Os internautas fazem
alertas a pessoas próximas e indicam o programa como oportunidade
de “correr atrás do prejuízo”, resolvendo o problema do atraso escolar.
Inscritos perguntam sobre o horário de realização das provas, apresentam
dúvidas sobre as matérias específicas que foram marcadas e procuram por
material de estudo.

IF BRASÍLIA

C

onteúdo sobre oferta de vagas gratuitas para o Instituto Federal
(IF) de Brasília é engajado com pessoas marcando amigos e
conhecidos para que avaliem a possibilidade de concorrer às
vagas. Internautas elogiam o IF do Distrito Federal, comentando que ele é
a melhor instituição do cidade após a UnB. Público se mostra orgulhoso
e grato por fazer parte e ter estudado na instituição. Também há dúvidas
sobre as oportunidades em Institutos Federais de outros estados.

CONCURSO LITERÁRIO

I

nternautas marcam professores para que divulguem a 14ª edição do
concurso histórico literário Caminhos do Mercosul. Eles encaram
o evento como uma oportunidade para que alunos participem,
submetendo trabalhos. Internautas fazem relação, em tom jocoso, com
a palavra combustível, presente no conteúdo, e a atual crise relacionada
a paralisação dos caminhoneiros. Há também críticas ao MEC, pedindo
divulgação do cronograma do SISU 2018.2, e ao governo Temer.
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7%

2%
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TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 277

elogios
1. ENCCEJA
2. IF BRASÍLIA
3. CONCURSO LITERÁRIO
neutro
1. ENCCEJA
2. IF BRASÍLIA
3. CONCURSO LITERÁRIO
negativo
1. CONCURSO LITERÁRIO
2. ENCCEJA
3. IF BRASÍLIA

CONCURSO

0,7%

1,1%

6,8%

ENCCEJA

4,7%

0%

62,4%

IF BSB

2,2%

0%

20,2%

positivo
negativo
neutro

radar diário
25/05 a 28/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Cooperação em pesquisa

P

úblico mostra interesse em participar do projeto de cooperação
com países da América do Sul e França no desenvolvimento de
projetos de pesquisa. Internautas recomendam a iniciativa a amigos
e conhecidos, além de demonstrar interesse em submeter seus próprios
projetos. Intercambista na França perguntou sobre como submeter
proposta já estando no exterior. No Instagram, internauta criticou o
número, considerado baixo por ele, de projetos a serem selecionados e
a limitação de áreas, tendo em vista que o Brasil é um país com muitos
talentos e pedindo maiores investimentos na Educação.
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DEMANDAS
NAS REDES
8%

4%

88%

ENEM/sisu

I

nscritos no Enem pedem que o MEC prorrogue o prazo para
pagamento da taxa de inscrição, criticando o prazo dado, além de
fazer apelo pelo adiamento devido a paralisação dos caminhoneiros.
Os candidatos também perguntam pela divulgação dos locais de
realização das provas e afirmam que o aplicativo do Enem não estaria
funcionando. Público atua de forma massiva em várias publicações das
páginas do Ministério da Educação, perguntando pelo cronograma do
SISU e alguns reagem de forma negativa a demora pela publicação do
edital do Sistema de Seleção Unificado do período 2018.2.

NOVO FIES

I

nteressados em ingressar em instituições do ensino superior com
financiamento continuam interagindo sobre o programa. Internautas
mostram dificuldades para acessar o edital e fazem perguntas (como
achar as vagas remanescentes e pelos critérios de adesão). Além disso,
afirmam que o sistema ainda não estava liberado, durante a manhã, para
as novas inscrições. Alguns relatam falhas técnicas e também pode-se ver
críticas ao programa pela demora na espera pelas vagas remanescentes de
outros períodos e pela burocracia.

IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

I

nternautas mostram interesse em participar do IsF e perguntam se o
programa também é disponibilizado para alunos do ProUni e para
profissionais da rede municipal. Duas pessoas relataram dificuldades
para fazer inscrição, por falha técnica. Público que não é vinculado às
instituições credenciadas criticam o programa por não abranger um
maior número de pessoas. Eles argumentam que muitas vezes, alunos
de universidades têm condições de pagar por cursos de línguas e são
beneficiados, enquanto estudantes de baixa renda não têm acesso ao IsF.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 223

elogios
1. COOPERAÇÃO
2. NOVO FIES
neutro
1. NOVO FIES
2. COOPERAÇÃO
3. INGLÊS SEM FRONTEIRAS
negativo
1. NOVO FIES
2. INGLÊS SEM FRONTEIRAS

COOPERAÇÃO

2,2%

FIES

0,9% 4,5% 33,2%

ISF

0%

0%

0,4% 13,4%

positivo
negativo
neutro

23,8%

radar diário
28/05 a 29/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

cotas raciais
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A

gência Brasil repercute fala do professor Nelson Inocêncio, que
integra o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UnB, sobre as
cotas raciais. Segundo o especialista, a medida foi uma revolução
silenciosa no Brasil, mas é preciso outras políticas para garantir uma
aproximação real entre o nível de educação de negros e brancos. A
matéria enfatiza que o percentual de graduação cresceu de 2,2%, em 2000,
para 9,3% em 2017. No entanto, apesar do crescimento, os negros ainda
não alcançaram o índice de brancos diplomados.

NAS REDES

7%

4%

89%

nome social

I

nternautas ironizam a atendimento de travestis e transexuais pelo
nome social no Enem, brincando que vão inventar um novo nome
ou solicitar serem tratados com nomes de heróis e personagens de
desenhos animados. Simpatizantes da causa demonstram total apoio a
decisão do MEC e parabenizam o ministério. Há quem marque amigos
para ficarem atentos ao prazo de solicitação. Alguns também alertam
para que os internautas irônicos procurem se informar sobre o que se
trata o nome social e qual a sua função.

ensino à distância

E

stadão Conteúdo repercute a pretensão do MEC de implementar
um programa de monitoramento de cursos superiores no Brasil,
entre eles os da modalidade EaD. A matéria alerta que a falta
de fiscalização vem preocupando especialistas, que temem a queda na
qualidade do ensino. Um dos entrevistados, João Cardoso Palma Filho
especialista em políticas educacionais da Unesp, diz que as instituições
que estão ampliando a oferta de EaD não têm know-how para fazer isso.

novo fies

I

nteressados no programa relatam dificuldades em acessar o site - eles
dizem que aparece um aviso em vermelho. Estudantes que estão na
fila de espera do Novo Fies 2018.1 perguntam se devem cancelar a
inscrição para poder concorrer às vagas abertas no edital 2018.2. Críticos
dizem que o edital divulgado pecou em não contemplar os candidatos
que tiveram problemas com o aditamento deste ano. Eles sugerem que
o MEC abra uma oportunidade do REFIS para que os estudantes não
fiquem inadimplentes.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 248

elogios
1. NOVO FIES
2. ENCCEJA
neutro
1. NOVO FIES
2. ENCCEJA
3. SISU
negativo
1. NOVO FIES
2. SISU

encceja

0,8%

NOVO FIES

3,6% 5,7% 65,7%

sisu

0%

positivo
negativo
neutro

0%

1,2%

8,5%

3,3%

radar diário
29/05 a 30/05/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES
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SISU 2

DEMANDAS

I

NAS REDES

nternautas voltam a cobrar posicionamento do MEC sobre a
divulgação do edital de inscrição do SISU 2. Houve quem relatasse
que teria sido divulgado, no blog Vestibulando Web, que a
publicação do edital estava prevista para a data 29/05/2018. O internauta
compartilhou o link que apresenta suposto Calendário do SISU 2018.2.
Apesar das reclamações, internautas agradecem as interações do MEC
que o edital ainda será divulgado.

5%
14%

81%

ENEM 2018

O

balanço das inscrições no ENEM repercute na imprensa
nacional, que ressalta a queda de 18% de inscritos no exame,
comparado a 2017. Portais como O Globo, Globo.com, R7 e
Exame enfatizaram que um dos motivos para resultar na queda foi que
a organização do exame passou a exigir justificativa escrita de todos
que pediram isenção de taxa para o ENEM do ano passado e não foram
às provas. No vídeo de coletiva do MEC sobre o ENEM, internautas
questionaram sobre informações do SISU 2 e Prouni.

NOVO FIES

I

nternautas reclamam sobre problemas para realizar a inscrição para
o Novo FIES, ressaltando que só aparece para eles uma mensagem
vermelha. Outros também apresentam dúvidas a respeito se é
necessário cancelar a inscrição para participar das vagas remanescentes
ou se apenas quem se inscreveu no FIES do primeiro semestre que
pode realizar inscrição para as vagas remanescentes. Além disso, outros
internautas marcaram amigos para ver os prazos da inscrição.

atraso de bolsas

A

traso da abertura de bolsas para indígenas e quilombolas de
universidades federais repercute nos portais Globo e Agência
Brasil. Foi ressaltado que o MEC costuma abrir a seleção duas
vezes no ano, no início de cada semestre, mas que em 2018 ainda não
foi realizada a oferta de novas bolsas para esse público carente. Também
foi divulgado que 2,5 mil estudantes que entraram nas universidades
federais ainda estão sem receber este recurso, mas que a situação deve ser
regularizada no segundo semestre.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 216

elogios
1. ENCCEJA
2. NOVO FIES
3. SISU
neutro
1. SISU
2. NOVO FIES
3. ENCCEJA
negativo
1. NOVO FIES
2. SISU

encceja

2,3%

NOVO FIES

0,9% 9,2%

18%

sisu

0,5% 1,8%

24%

positivo
negativo
neutro

0%

11,1%

radar diário
30/05 a 31/05/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

SISU
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E

DEMANDAS

studantes seguem criticando a demora para o MEC divulgar o
edital do Sisu. Eles demonstram descrença que o documento
será divulgado nos próximos dias e supõem que o ministério irá
liberar apenas no final de junho. No conteúdo postado sobre o assunto,
internautas reclamam do suspense e pedem um prazo estimado. Alguns
relacionam a demora com a falta de responsabilidade, dizem que o
ministério “já passou dos limites” e pedem um cronograma de datas que
seja seguido todos os anos, sem mudanças.

NAS REDES
9%

11%

80%

NOVO FIES

I

nteressados no Fies perguntam como funciona as novas regras e se
pessoas já formadas podem ter acesso ao crédito. Também há críticas
sobre problemas técnicos no site. Alguns ironizam os requisitos para
participar, afirmando que é muito fácil fazer 450 pontos no Enem. Um
internauta opinou que o ministério deveria melhorar as universidades
que já existem e criar novas ao invés de oferecer financiamentos para
endividar os jovens. Ele ainda disse que a consequência do Fies é a piora
na qualidade do ensino de faculdades particulares.

SALTO PARA O FUTURO

I

nternautas elogiam o programa Salto para o Futuro, classificando-o
como incrível. O tema desta semana, sobre Tabagismo, despertou
interesse do público, que levantou a possibilidade do assunto ser tema
da redação do Enem deste ano. Os internautas relataram que não gostam
quando fumam perto deles e opinaram que vários fatores influenciam o
vício, como as propagandas, por exemplo. Outro se mostrou indignado
com a montante de lucro que a indústria do tabaco lucra prejudicando a
saúde dos consumidores.

MAIS EDUCAÇÃO

N

essa quarta-feira (30), internautas relataram estar com
dificuldades para preencher o sistema do Mais Educação.
Eles classificaram o processo como inviável por causa das
inconsistências do site durante todo o período informado pelo MEC.
Alguns pediram a prorrogação do prazo, que termina hoje. Interessados
também perguntaram sobre os requisitos para participar do programa
e uma internauta disse que foi dispensada do Mais Educação porque a
verba liberada pelo governo não supriu todas as escolas cadastradas.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 215

elogios
1. SISU
2. NOVO FIES
3. CURSOS TÉCNICOS
neutro
1. SISU
2. NOVO FIES
3. CURSOS TÉCNICOS
negativo
1. SISU
2. NOVO FIES
3. CURSOS TÉCNICOS

CURS. TÉCNICO 0,5% 1,9%
NOVO FIES
sisu

2,3% 3,7%
6%

positivo
negativo
neutro

6%
8,4%

6,5% 57,2%

radar diário
31/05 a 01/06/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

SISU
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A

NAS REDES

demora para a publicação do edital do Sisu e a constante cobrança
dos estudantes estimula a criação de fake news sobre o programa.
Após informações erradas publicadas pelo blog Vestibulando
Web, o Portal PNE noticia que as inscrições no site do Sisu começarão
no dia 12 de junho até o dia 15. Segundo o cronograma no site, os préselecionados saberão o resultado no dia 18 e poderão fazer a matrícula a
partir do dia 22. O link para a notícia foi publicado por um estudante no
Instagram do MEC e ele questionou a veracidade da publicação.

0%

51%

NOVO FIES

E

studantes questionam se a partir de hoje (1º/06) quem concluiu
o ensino superior, mas que nunca foi beneficiado pelo Fies,
poderá fazer a inscrição no programa. Outros relatam problemas
para alterar dados da inscrição e também dizem que não conseguem
concluir o processo. É frequente a reclamação sobre a mensagem “erro de
ocupação” na tela. Os estudantes perguntam o que podem fazer e pedem
para o MEC resolver os problemas técnicos do site.

bolsa permanência

P

ortais repercutem o comunicado do ministro Rossieli Soares de
que haverá apenas 800 vagas no programa Bolsa Permanência. As
matérias mencionam que a decisão pode retirar em torno de 4 mil
indígenas e quilombolas da universidade. O comunicado também foi
repudiado por esses grupos, que acusam o ministro de ser ríspido, frio,
não estar preocupado com problemas da realidade e não estar aberto ao
diálogo. Em carta, estudantes da delegação recebida pelo ministro dizem
que a proposta fere os direitos dos povos.

corte de verba

I

mprensa divulga que a redução de despesas anunciada por Temer para
baixar em R$0,46 o diesel deve impactar também em projetos para a
área de educação. Nos comentários das matérias, público se mostra
indignado com a medida, com críticas ao presidente. Os internautas
alegam que o corte de verba deveria ter sido no fundo partidário e nos
benefícios concedidos aos parlamentares e ao setor judiciário. Alguns
perguntam se a redução afetará os programas Sisu e Fies deste ano.

49%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 246

neutro
1. SISU
2. NOVO FIES
3. CURSOS TÉCNICOS
negativo
1. SISU
2. NOVO FIES
3. CURSOS TÉCNICOS

PROUNI

0%

NOVO FIES

0% 47,2% 8,1%

sisu

0%

0,4%

0,4% 12,6%

positivo
negativo
neutro

7,7%

radar diário
01/05 a 04/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

NOME SOCIAL - ENEM

E

studantes que tentaram solicitar o atendimento pelo nome social
no Enem 2018 perguntam retoricamente se o prazo era até as 23:59
desse domingo (03/06). Eles reclamam que o campo para o nome
social foi retirado antes do término do prazo divulgado e pedem um
posicionamento oficial ao ministério sobre a questão. Em conteúdo sobre
o tema, simpatizantes da causa demonstram orgulho, relacionando o
nome social com o resgate da dignidade das pessoas trans e travestis.

imagem do mec no digital

DEMANDAS
NAS REDES
8%
16%

76%

ENCCEJA

E

studantes agradecem a oferta, pelo MEC, de apostilas com os
assuntos a serem estudados para a prova do Encceja. Público
atua marcando amigos para se atentar ao material e pedem que o
MEC continue postando nas redes sociais o cronograma da prova - para
lembrar aos candidatos sobre os prazos. Alguns perguntam sobre as
inscrições e estudantes que fizeram o Encceja no ano passado reclamam
que ainda não conseguiram pegar o certificado do exame.

bolsa permanência

E

studantes seguem pressionando o MEC para a divulgação do edital
ou cronograma do Sisu e classificam a demora como uma falta de
respeito. Eles afirmam que milhares de estudantes dependem das
datas para programar a vida, onde vão morar para estudar, se vão fazer
cursinhos, entre outras coisas. O público pede que o MEC se compadeça
com os estudantes e as famílias que estão ansiosas. Alguns estimam que o
edital só será divulgado em julho, argumentando que esse é o mês que dá
início ao segundo semestre.

corte de verba

P

ortal da Carta Capital publica sobre a resistência dos professores,
que realizaram a Conferência Nacional Popular da Educação. A
matéria ressalta a criação de um manifesto, batizado de Cartas de
Belo Horizonte, como tentativa de influenciar o debate eleitoral deste ano.
Entre os assuntos debatidos no encontro estão a PEC 241, do Teto dos
Gastos, que é relacionada com o sucateamento da educação pública. Os
professores também criticam projetos como a Escola Sem Partido, que,
segundo eles, leva para a sala de aula um debate autoritário.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 282

POSITIVO
1. ENCCEJA
2. ENEM
neutro
1. ENCCEJA
2. ENEM
3. NOVO FIES
negativo
1. NOVO FIES
2. ENEM
3. ENCCEJA

enem
NOVO FIES
ENCCEJA

0,7% 2,5% 13,8%
0%

11,7% 10,3%

7,4% 1,4% 56,7%

positivo
negativo
neutro

radar diário
04/05 a 05/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

edital do sisu
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DEMANDAS

E

studantes comemoram a liberação do edital do Sisu e marcam
amigos para tomarem conhecimento do fato. Alguns demonstram
confusão, perguntando se a inscrição do programa ainda vai
utilizar a nota do Enem feito em 2017, como o Sisu do início do ano. Há
quem reclame da menor oferta de vagas nesta edição e pergunte sobre
as universidades participantes. Também há cobrança para a liberação de
informações sobre o ProUni do segundo semestre.

NAS REDES

2%

11%

87%

obmep

E

studantes se dividiram entre estarem confiantes para a prova da
OBMEP e com raiva pois se sentiram obrigados a fazer o exame
pela escola. Outros defenderam que a Olimpíada deveria ser
vista como uma oportunidade de crescimento e internautas mais velhos
comentaram com saudade de participar da prova. Portal IG publicou
a repercussão da OBMEP nas redes, principalmente no Twitter - as
questões da prova geraram memes e brincadeiras.

novo fies

I

nteressados no Fies que não conseguiram concluir a inscrição
classificam a situação como falta de respeito e descaso com os
estudantes. Eles acusam o MEC de falta de suporte para resolver os
problemas do site. O atendimento do serviço 0800 também é criticado:
alunos relatam que abriram muitos chamados pela web e anotaram vários
protocolos e nada mudou. Uma internauta ameaçou acionar a justiça e
também o Ministério Público contra o MEC.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 293

POSITIVO
1. SISU
2. app dalí ex
neutro
1. app dalí ex
2. SISU

negativo
1. app dalí ex
2. SISU

pisa

I

nternautas insinuam que o resultado do PISA será ruim, reflexo da
pouca atenção que o governo dá para a área de educação no país.
Outro comentou não entender porque a avaliação não é estendida
para as ciências humanas, como história e geografia. Ele defende que a
geografia permite a sintetização da leitura de mundo e a história permite
que aprendamos com acontecimentos passados. As duas matérias
podem revelar o nível de aprendizado e conhecimento dos estudantes. O
internauta ainda questiona porque somente matemática, português e as
ciências exatas são reconhecidas.

sisu

6,1% 0,7%

42%

app dalí ex

4,7% 0,7%

44%

positivo
negativo
neutro

radar diário
05/05 a 06/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

obmep

I
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NAS REDES

nternautas classificam como injustiça a prova da OBMEP dos alunos
de escolas particulares serem iguais ao das escolas públicas. Segundo
eles, o nível de ensino é menor e há insinuações que professores
de cidades do interior do Brasil seriam menos competentes que os das
capitais. Muitos estudantes comentam que só fizeram a prova por ser
obrigatória e outros, no entanto, dizem que só valorizaram a participação
na Olimpíada quando chegaram na universidade e viram a matemática
com outros olhos.

8%

27%
65%

ENADE

E

studantes perguntam o que é o Enade e qual a sua finalidade.
Também há questionamentos sobre o processo de inscrição e qual
a previsão para a divulgação do edital 2018 do programa. Alguns
perguntam se os alunos dos cursos de Licenciatura devem realizar a
prova este ano. No Instagram, uma internauta sugeriu que o link da
notícia fosse postado junto à foto. Estudantes que fizeram a prova no ano
passado cobram o boletim de desempenho individual.

pdde

I

nternautas demonstram opiniões divididas sobre o cartão de débito
do PDDE. Uma parte encara a medida como prática e diz que ela
evitará fraudes, uma vez que será possível uma melhor análise dos
recursos da educação. No entanto, outra parte do público associa o cartão
a corrupção e roubo de verbas públicas. Muitos pedem a contratação de
pessoas para fiscalizar os gastos. Também há quem reclame que a verba
não chega em todos os municípios do Brasil, como afirmou o MEC.

novo fies

E

studantes comemoram a aprovação do teto de R$ 42 mil para o
Novo Fies, classificando-o como mais justo. No entanto, há quem
cobre um aumento maior para o teto de Medicina, curso que
possui mensalidades altas. Público segue criticando problemas técnicos
no site e pedem a prorrogação do prazo. Eles afirmam que não é possível
complementar a inscrição e a mensagem “edição de dados não pode ser
realizada” é constante. Alguns estudantes reclamam que não conseguiram
100% de financiamento e terão que arcar com mensalidades altas.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 265

POSITIVO
1. NOVO FIES
2. PDDE
neutro
1. NOVO FIES
2. PDDE

negativo
1. NOVO FIES
2. PDDE

novo fies

4,9% 21,5% 40,7%

pdde

2,6%

positivo
negativo
neutro

3%

17%

radar diário
06/05 a 07/06/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

inadimplência do fies
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NAS REDES

ortal Alagoas 24horas repercute a inadimplência de ex-estudantes
do Fies, que dobrou desde 2014. Em 2018, 41% dos beneficiários
(ou seja, 249.433 pessoas) não pagam as parcelas há mais de
três meses. A matéria afirma ainda que, mesmo com o crescimento de
devedores, o governo ainda não definiu as regras do Programa Especial
de Regularização do Fies. Ainda segundo o portal, atualmente, o número
de pessoas pagando regularmente o Fies é menor que os que estão com
atraso de pelo menos um dia desde dezembro de 2017.

12%

26%

investimento

P

ortal O Serrano divulga o estudo da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, que calculou (CAQi) a verba que deveria ser
investida para garantir uma educação pública de qualidade desde
as creches ao ensino médio. A conclusão é que deveria ser investido cinco
vezes mais - cerca de R$21.280 anuais por aluno apenas nas creches, ao
contrário dos R$3.921 gastos atualmente. O valor ainda é adaptado de
acordo com a modalidade de ensino e a localização do estudante (campo
ou cidade).

sisu

E

studantes questionam o motivo de haver poucas vagas disponíveis
para o Sisu. Alguns também reclamam que os estados do Ceará,
Pernambuco, Pará e Amazonas não ofereceram vagas. Por causa
disso, alunos perguntam se podem usar as cotas sociais em todas as
universidades brasileiras ou apenas no estado natal. Também há quem
peça ao MEC para encurtar o período de encerramento das inscrições.

sistema do mec

I

nternautas reclamam da falta de integração entre os programas
estudantis no sistema online do MEC. Ele diz que o fato complica a
vida dos estudantes. Como exemplo, o interessado relata que mesmo
tendo cancelado sua inscrição como beneficiário do ProUni, o sistema
impediu que ele tivesse acesso ao Novo Fies. Ele atribui a perda de
oportunidade a falta de comunicação da plataforma e comenta que, como
ele, muitos estudantes podem ter ficado sem estudar após ter cancelado
um benefício esperando ser contemplado por outro.

62%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 285

POSITIVO
1. NOVO FIES
2. SISU
neutro
1. NOVO FIES
2. SISU
3. PROUNI

negativo
1. NOVO FIES
2. SISU
3. PROUNI

novo fies
prouni
sisu

4,9% 19,3% 31,2%
0,7%

1,4%

6,3% 3,8%

26%

0%

positivo
negativo
neutro

radar diário
07/05 a 08/06/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

INFORMÁTICA BÁSICA
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NAS REDES

rofessor sugere que o MEC adicione disciplinas de informática
básica no currículo obrigatório de todas as escolas de ensino
fundamental e médio brasileiras. Ele relata que deu a mesma
sugestão durante a elaboração da BNCC e questiona os motivos do
ministério não incluir a matéria. O professor argumenta que o MEC
deveria considerar como está o uso de tecnologias da informação por
crianças e adolescentes, principalmente os de baixa renda. Segundo ele,
muitos entram no ensino superior sem nenhum conhecimento.

7%

86%

PNE

I

mprensa repercute que, quatro anos após a sanção, apenas uma meta
do Plano Nacional de Educação (PNE) foi cumprida integralmente.
Além disso, apenas um terço das metas foram parcialmente
cumpridas. Neste ano, o país teria que ter incluído todas as crianças e
jovens dos 4 aos 17 anos de idade na escola. O Jornal Cruzeiro defende
que um dos principais entraves para o cumprimento do plano é a
emenda do Teto dos Gastos, que impactou a área da educação.

conteúdo interativo

C

onteúdo do MEC sobre deixar de encontrar o crush para estudar
é elogiado pelo uso de linguagem jovem e grande parte do público
vê a publicação de forma divertida. Críticos, no entanto, apontam
que o conteúdo demonstra descaso do ministério com a saúde mental
dos estudantes. Eles defendem que é preciso equilíbrio e que estudantes
não devem deixar de aproveitar a vida social. Também há quem ironize,
comentando que, no Brasil, é preciso deixar de viver para passar nas
universidades, tamanha a dificuldade.

secretário executivo

O

anúncio do nome de Haroldo Corrêa Rocha, economista,
como novo Secretário Executivo do ministério da educação é
amplamente divulgado na imprensa. Segundo as matérias, o
governo do Espírito Santo recebeu pedidos de instituições, secretários de
Estados e ONGs ligadas à área educacional para que Haroldo aceitasse o
convite. A imprensa ressalta a formação acadêmica e a experiência como
gestor do novo secretário, mencionando também que ele foi convidado
pelo ministro Rossieli Soares.

7%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 211

POSITIVO
1. SISU e PROUNI
2. CONTEÚDO INTERATIVO
neutro
1. SISU e PROUNI
2. CONTEÚDO INTERATIVO
negativo
1. SISU
2. PROUNI
3. CONTEÚDO INTERATIVO

sisu

6,2% 2,4% 43,1%

prouni

6,2% 2,4% 41,7%

cont. interat.

1,4% 3,6%

positivo
negativo
neutro

1,4%

radar diário
08/05 a 11/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

FILOSOFIA
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P

DEMANDAS

úblico aproveita o exemplo do professor de Filosofia destaque no
projeto Trilhas da Educação e comenta que o MEC deve aprender
com ele, deixando as disciplinas de Filosofia e Sociologia em sua
integralidade na grade curricular. Internautas associam a Reforma do
Ensino Médio com a supressão das duas disciplinas, pedindo que o
ministério repense a reforma e respeite as matérias, não as abolindo. As
disciplinas também são associadas ao desenvolvimento dos estudantes
para conviver na sociedade.

NAS REDES
9%

2%

89%

ENCCEJA

I

nteressados em fazer o Encceja agradecem ao ministério pela
disponibilização de material para estudos gratuitamente. Eles também
marcam amigos e familiares para tomar conhecimento do conteúdo.
Há quem questione quando estará disponível a consulta ao local de
prova. Um internauta criticou o exame, afirmando que o nível dele é
muito baixo. Ele ainda insinuou que, pela facilidade das questões, pessoas
que nunca entraram na escola conseguiam média para aprovação e
conclusão do Ensino Médio.

NOVO FIES

I

nteressados nas inscrições do Novo Fies comentam que o site ainda
está com problemas técnicos, principalmente travamentos. Eles
relatam que uma mensagem informando que não é possível fazer a
edição de dados está aparecendo na tela principal. Já a aba “Resultado”
exibe uma tela em branco perguntando ao internauta se ele quer
cancelar a inscrição. Segundo os interessados, nessa aba deveria aparecer
a mensagem “complemente sua inscrição”. O público ainda pede a
prorrogação do prazo.

CAMPANHA #VAILUCAS

I

nternautas apoiam a proposta do ensino de primeiros socorros nas
escolas e lamentam que ela só foi pensada após a morte de Lucas. O
público também menciona que outras matérias importantes, como
finanças, respeito ao meio ambiente, regras de trânsito e alimentação
saudável também deveriam ter espaço reservado nos currículos escolares.
Alguns professores mencionam que já fazem o repasse de informações
sobre primeiros socorros mesmo sem obrigatoriedade e destacam a
importância de ter alguém habilitado para lecionar a disciplina.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 263

POSITIVO
1. SISU
2. ENCCEJA
neutro
1. SISU
2. ENCCEJA
negativo
1. SISU

sisu
ENCCEJA

4,5% 0,7% 43,3%
3%

positivo
negativo
neutro

0%

2,7%

radar diário
11/05 a 12/06/2018

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

RANKING GLOBAL
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rganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) divulgou um ranking global após analisar 60 países.
Segundo a pesquisa, o Brasil é o país que possui um dos maiores
números de alunos por sala de aula no ensino médio (22). A pesquisa
enfatiza o papel do ensino de qualidade para reduzir as desigualdades
sociais e confronta isso com o resultado que só 29% dos professores
de ciências no Brasil têm especialização na área. Os docentes ainda
desacreditam na valorização do cargo: pouco mais de 10% acham que a
profissão é valorizada pela sociedade.

7%

88%

suporte - fies

I

nteressados no Fies usam as redes sociais para perguntar ao MEC
um prazo para que as suas demandas sejam atendidas pelo suporte.
Alguns estudantes relatam que estão aguardando desde o dia 1º de
junho e ainda não obtiveram resposta. Eles insinuam que o suporte
demore para atender as demandas propositalmente, para prejudicar
os alunos. O suporte telefônico também é criticado por não saber dar
informações corretamente.

EAD NA ÁREA DE SAÚDE

S

essão ordinária na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul
(ALMS) discute nesta terça (12), sobre a proibição de cursos na
modalidade EaD para a área da saúde. Alguns dos argumentos
utilizados pelos parlamentares é que a expansão da modalidade
pode causar precarização do ensino, má formação de profissionais e
consequentes riscos à população, além da mercantilização da educação,
demissão em massa de professores, entre outros danos.

sisu

I

nteressados no Sisu reclamam que não conseguem acessar o aplicativo
do programa na Apple Store, relatando que o app pede atualizações
mesmo na última versão. Nas redes sociais, público parabeniza o
MEC por ainda ter vagas reservadas no Sisu para deficientes, mas pede
que alunos não façam inscrições para vagas que não têm intenção de
preecher. Estudantes do Ceará lamentam a oferta de vagas ser apenas no
IFCE. Eles comentam que a UFC deveria ter distribuído igualmente as
vagas nas duas seleções e não concentrá-las apenas no começo do ano.

5%

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 222

POSITIVO
1. SISU
neutro
1. SISU
2. ENEM
negativo
1. SISU
2. ENEM

sisu
ENEM

4,5% 5,4% 79,7%
0%

0,4%

positivo
negativo
neutro

10%

radar diário
12/05 a 13/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

sisu
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P

úblico recomenda o período de inscrições no SISU para que
conhecidos, amigos e namorados(as) concorram à vagas em
instituições de ensino que aderem ao programa. Muitos relatam
dificuldades para finalizar inscrição, apontando falhas no sistema - que
estaria travando, congestionado e também sem reconhecer a senha de
acesso para a confirmação do processo. Há também internautas que
criticam e lamentam a ausência de vagas para diversos estados do país.
Liberação da nota de corte e classificação provisória é críticada por atraso.

NAS REDES
5%

27%
68%

novo fies

I

nternautas continuam criticando os problemas com o site do
programa de financiamento estudantil, classificando-o com palavras
de baixo calão. Devido aos problemas, perguntam pelo prazo dado
para o término das inscrições e pedem posicionamento do MEC. Alguns
concordam que o programa é bom, mas que as burocracias impedem
a conquista do benefício e desanimam os interessados. Um estudante
relatou que espera há muito tempo pela liberação de DRI.

bolsa permanência

O

s portais Século Diário e Brasil de Fato abordam dificuldades e
gargalos do Programa Bolsa-Permanência. Os artigos lembram
dos atrasos no pagamento das bolsas aos estudantes indígenas
e quilombolas no ano de 2017 e o corte de mais de 60% no número de
benefíciados. Nesse contexto, dão voz às lideranças dos movimentos
que criticam as mudanças e classificam-nas como exclusivas, injustas e
racistas. Nas redes socias, internautas relacionam o caso ao termo golpe e
ao desmonte da Educação.

bncc

B

log do portal de notícias Estadão publicou matéria sobre a
implementação da nova Base Comum Curricular Nacional, com
entrevistas de Carolina Velho (coord. geral da Educação Infantil
do MEC) e Joana Saraiva (da comunicação da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - Undime), abordando especifidades
do atendimento de crianças de até 5 anos, detalhando a forma como
as secretarias de Educação devem elaborar seus currículos e como as
instituições de ensino devem preparar seus projeto pedagógicos.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 235

POSITIVO
1. SISU
neutro
1. SISU
2. CONTEÚDO INTERATIVO
negativo
1. SISU
2. PROUNI
3. NOVO FIES

NOVO FIES

0%

0,8%

1,2%

PROUNI

0%

2,5%

1,2%

sisu

5,5% 23,4% 54,9%

positivo
negativo
neutro

radar diário
13/05 a 14/06/2018
PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Enem
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E

studantes criticam a dificuldade do Enem, argumentando que o
exame deixou de ser uma avaliação do Ensino Médio e virou um
concurso público. Internautas classificam como abusivo o aumento
no preço da taxa de inscrição, de R$ 35 para R$ 65 e depois para R$ 82.
Eles insinuam que o MEC não se preocupa com o prova, apenas quer
embolsar os valores. Alunos mineiros criticam a greve dos professores
no estado, que pode prejudicar os que vão fazer o Enem deste ano e
denunciam a falta de material nas escolas públicas de MG.

NAS REDES
5%

27%
68%

CURSOS DE DIREITO

I

mprensa repercute que a Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná
aprovou por unanimidade uma proposta para que o conselho da
ordem interceda junto ao MEC para suspender a abertura de novos
cursos de Direito no Brasil por 10 anos. As matérias expõem os motivos
para a aprovação da medida, como a falta de mercado de trabalho para
absorver os profissionais formados e a preocupação com a qualidade de
ensino das faculdades de direito.

SISU

A

lguns estudantes demonstram desânimo em relação ao Sisu após
várias tentativas frustradas de fazer a inscrição no programa.
Eles comentam que, mesmo colocando login e senha corretos,
os dados são considerados errados ou inválidos. O problema persiste
mesmo após a recuperação da senha. Alunos também reclamam das
notas de corte cada dia mais altas, mencionando que as chances de entrar
em universidades públicas estão cada vez menores. Há dificuldade para
abrir demandas de ajuda no site e também por meio do Fale Conosco.

JUVENTUDE E SUICÍDIO

P

úblico elogia a escolha do tema suicídio para o programa Salto Para
o Futuro, comentando que o assunto deveria entrar em pauta em
todas as escolas devido a pressão social que os estudantes sofrem,
além do bullying e da violência nas salas de aula. Alguns internautas
disseram que a pressão do vestibular e a escolha de cursos diferentes
dos tradicionais medicina e direito podem ser gatilhos para o suicídio.
Também foram citados a revelação de orientação sexual e o tabu sobre a
educação sexual na escola como pontos preocupantes.

TOTAL DE MENÇÕES
ANALISADAS: 246

POSITIVO
1. SISU
2. SALTO PARA O FUTURO
neutro
1. SISU
2. SALTO PARA O FUTURO
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rêmio Professores do Brasil é um dos temas mais engajados, com
alto diálogo nas redes sociais. A maioria dos internautas atuam
com marcações, indicando a premiação a professores conhecidos,
também deixando mensagens de adminiração aos docentes. Algumas
pessoas usam o espaço para criticar a educação brasileira, citando a
falta de valorização dos professores e salários baixos. Professor da rede
particular questionou em tom crítico o motivo de profissionais da rede
privada não poderem concorrer ao prêmio.
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E

mbora o fluxo tenha diminuído bastante, alguns internautas
continuam fazendo críticas ao MEC pelo mau funcionamento do
portal de inscrições do Novo Fies. Mãe de estudante informou
que seu filho passou na pré-seleção mas que não consegue acesso ao
programa por conta de falhas no site. Uma outra estudante procurou se
informar sobre o término do prazo de inscrição para o Novo Fies, pois
tenta há três dias realizar a inscrição e não consegue.

bolsa permanência

C

onteúdos sobre o anúncio da abertura de vagas ao programa
de Bolsa Permanência voltado aos estudantes indígenas e
quilombolas gera engajamento. A maioria no Facebook atua
com marcações para que conhecidos e amigos sejam impactados pela
publicação. Consideram que a inciativa não é mais do que a obrigação
do MEC e uma internauta se queixa de que a maioria dos beneficiados
acaba não sendo de quilombolas. No Instagram, pessoas comemoraram o
anúncio em tom de esperança.

sisu

I

nteressados continuam relatando dificuldades para efetuar inscrição
devido a problemas técnicos no portal. Eles continuam comentando
que, mesmo colocando login e senha corretos, os dados são
considerados errados ou inválidos. Estudantes pedem que o MEC deixe
de divulgar o programa para não aumentar a concorrência, reclamando
das notas de corte e do baixo número de vagas. Também há relatos de
que após seguir passo a passo indicado pelo atendimento telefônico, o
problema não foi solucionado.
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s inscritos pedem divulgação de parciais e mostram ansiedade
pela divulgação do resultado do Sisu. Na sexta-feira (15),
último dia de inscrições, internautas relataram falhas técnicas
no processo de inscrição - com mensagem de senha e dados incorretos.
Outros mencionaram que, ao acessar o portal com dados pessoais,
apareciam os resultados de outrem. Estudantes que perderam a inscrição
por conta dos problemas criticam o governo, citando cortes na Educação.
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prêmio Prof. do brasil

84%

P

remiação de professora que usou poesia como recurso para
combater o bullying em escola rende repercussão pequena, mas
positiva nas redes sociais do Ministério da Educação. Internautas
elogiam a inciativa e ressaltam que é desse tipo de profissional que o
Brasil precisa. Também exaltam a classe dos professores, afirmando que
os mesmos devem ser valorizados por contribuirem com a formação de
todos os outros profissionais.

bolsa permanência

M

aioria dos internautas atua com marcações e com perguntas
sobre o funcionamento do programa Bolsa Permanência.
Alguns tentaram explicar os propósitos do programa e uma
pessoa classificou a iniciativa como interessante e convocou conhecidos
para compartilhá-la. Também foi questionado se benecifiados com o
ProUni poderiam se aplicar ao programa. Uma internauta questionou,
ironicamente, se as bolsas resolviam a questão da desigualdade e uma
outra criticou o programa por promover segregação.

educação básicA

O

portal da Folha de S. Paulo publicou artigo sobre o avanço dos
conglomerados do ensino superior sobre a educação básica. A
matéria aponta movimentações de gigantes do mercado - Kroton
e Estácio - e relaciona isso à pulverização do ensino básico em pequenas
instituições e a dimunuição da receita do FIES, devido ao corte de
gastos que forçou o governo a enxugar o programa. Também é exposto
a preocupação de especialistas com os conglomerados terem origem
estrangeira. Internautas se mostram preocupação com isso e lamentam a
incapacidade do Estado em prover educação de qualidade e atuar como
agente regulador isento.
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A educação, como espaço disciplinar, mas também inter, trans e
multidisciplinar, em que as fronteiras entre os distintos campos de
conhecimento se entrecruzam e, muitas vezes, se tornam difusas, solicita
cada vez mais dos profissionais que nela atuam a capacidade de dialogar e
transitar por caminhos insólitos e desconhecidos. Este é o desafio atual que
muitos pesquisadores e profissionais vêm assumindo na busca por
reconfigurar o sentido da educação à luz das transformações em curso na
sociedade contemporânea (ARANTES2, 2006, p. 7).

Com a reflexão da citação acima, chamando a atenção para o fato de que no
campo da educação o diálogo é imprescindível, é que essa consultoria dá início aos
trabalhos, acreditando que “ouvir o outro é o caminho”! É na escola que se exercita o
momento de escuta, onde acontecem as trocas e se inicia o processo de socialização,
portanto, descobrir as necessidades de seus atores, a fim de entender o que deve ser
feito, para quem deve ser feito e como deve ser feito, exige muito diálogo e
flexibilidade nas atitudes.
Este relatório fundamentado no reconhecimento das diferentes realidades dos
estados brasileiros investigou como estes estão organizando os seus sistemas de
ensino para que se tornem cada vez mais inclusivos. A partir das normas vigentes
(Atividade 1) que regulamentam a educação especial, foi traçado o cenário da
educação especial, desafios e conquistas, destacando o processo de judicialização
(Atividade 2) desencadeado nos estados, como forma de se fazer valer o que está
determinado na legislação, ou seja, o acesso e a permanência dos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na rede pública regular de ensino e, também, na rede privada, quando
necessário. Por fim, este trabalho procurou indicar aspectos relevantes sobre a
educação especial, por meio de informações recolhidas dos Conselhos Estaduais de
Educação (Atividade 3) e que podem subsidiar a atualização das Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica na formulação de normas específicas
que venham a atender à escola contemporânea.
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Valéria Amorim Arantes é docente da graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da
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ATIVIDADE 1

Projeto 914BRZ1050.3 – Edital nº 1 /2018 TOR 1/2017

Documento técnico contendo proposta de estratégia para revisão e atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial, baseado nas normas
estaduais e nacionais em vigor sobre a educação especial.
Atividade 1 – Levantar e analisar os marcos legais e normativos que disciplinam a
educação inclusiva, identificando as normas estaduais em vigor e as novas
legislações nacionais que disciplinam a educação especial.
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1 MARCOS POLÍTICO-LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PRINCÍPIOS
INCLUSIVOS

1.1 Introdução
Reconhecendo que de fato “não existem receitas ou teorias infalíveis” para
gerenciar o sistema educacional brasileiro, como dito por Santos (2002, p. 3) ao
analisar a estrutura, a gestão e a legislação do sistema escolar brasileiro, essa
pesquisa visa contribuir para a revisão e atualização das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Especial, baseado nas normas estaduais e nacionais em vigor
sobre a educação especial.
A proposta é sugerir caminhos para a consolidação da educação especial e o
aperfeiçoamento dos seus serviços, considerando a formação permanente dos
estudantes brasileiros que necessitem da educação ao longo da vida. Claro que não é
uma tarefa fácil, mas pode ser suavizada se a voz da população que faz uso da
educação especial for ouvida, pois considerando aquilo que emana da vontade e das
necessidades desse público é que surgirão políticas públicas educacionais
satisfatórias para a consolidação de uma educação com princípios inclusivos.
Somos uma nação democrática, de certo, ainda caminhando para a plena
democracia, mas como já dizia Antônio Machado:3 “Caminhante, não há caminho, o
caminho se faz ao caminhar”.
Tudo é possível nesse universo de incertezas que vivenciamos e, embalado
pela velocidade com que ocorrem as mudanças na sociedade, o que hoje é aplicável
para a educação pode deixar de ser em pouco tempo, portanto, é essencial refazer
diagnósticos e previsões para identificar os problemas atuais, realinhar ações e
conceber encaminhamentos apropriados à realidade, a fim de solucionar aquilo que
for necessário.
Lembrando o que falava Dalmo de Abreu Dallari4 sobre o conceito de
sociedade, a interação entre as pessoas é a mola propulsora para o prosseguimento

3

Poesia completa: Caminhante, são teus rastros o caminho, e nada mais; caminhante, não há caminho,
faz-se caminho ao andar. Ao andar faz-se o caminho, e ao olhar-se para trás vê-se a senda que jamais
se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar.
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da vida, portanto unir as diferentes áreas (educação, direito, serviço social, saúde...)
em prol da educação é intensificar uma forma de viver juntos: “a sociedade humana é
um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem uma as outras, a
fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e
desejos” (DALLARI, 2014, p. 12).
Se a vida em sociedade é uma necessidade humana, o convívio harmonioso
com o outro é essencial. O contato e a interação que estabelecemos com os outros
indivíduos e com o meio ambiente é o que nos move, pois, vivendo em conjunto,
aprendemos e nos estruturamos, portanto, organizar uma sociedade justa, igualitária e
solidária, a qual permita que todos satisfaçam suas necessidades de ordem material,
social, intelectual, afetiva, emocional e espiritual, é fundamental para garantia dos
direitos humanos.
Sabemos que a educação tem como função social o acesso ao conhecimento,
mas que também é ela a responsável pela formação das novas gerações para vida
cidadã e para o mercado de trabalho, contudo, além disso, uma educação igualitária
promove o respeito e o direito à vida com dignidade, acolhendo a todos e sem
distinções.
Sendo assim, para que possamos atender às demandas atuais da população
que faz uso dos serviços da educação especial, é necessário, antes de tudo, conviver
com eles em nosso cenário educativo e juntos compreendermos a extensão das suas
necessidades, suas limitações e suas potencialidades, assim como os limites do
sistema educacional, para, desse modo, tecer regulamentos mais realistas. Rever as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial, tendo como base o
reconhecimento das normas estaduais e nacionais em vigor sobre a educação
especial é uma oportunidade salutar para pôr em pratica a democracia que
vivenciamos e que está garantida por lei.
Portanto, ao analisar as normas atuais que regulamentam a educação especial
nas vinte e sete unidades da Federação, pretende-se identificar o processo de
construção de um sistema educacional motivado nos princípios inclusivos, de tal
forma que ele assegure a todos o direito à educação básica de qualidade. Inclusão
escolar é o nosso tema central!
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Professor e jurista que debateu o ensino de Direitos Humanos na Conferência para Educadores,
organizada pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) em 1985, em São Paulo.
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Nos dias de hoje, a discussão sobre a inclusão escolar é constante e, também,
se configura como um novo paradigma educacional, aclarando ser a educação
especial uma modalidade de ensino que perpassa por diferentes níveis, etapas e
modalidades, e que oferta seus serviços na intenção de consolidar um sistema
educacional inclusivo e de qualidade para todos os brasileiros.
De acordo com Amiralian5 (2005), a inclusão é um processo que não se refere
apenas às pessoas com deficiência, ou seja, trata-se de um universo maior, onde as
minorias devem ser abarcadas, sendo reconhecidos seus direitos de cidadania, por
meio de uma educação de qualidade capaz de atender à diversidade humana.
Em conformidade com o Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2008), a
educação especial na perspectiva da educação inclusiva se apresenta apoiada em
três eixos norteadores:

1. A constituição de uma base política e legal fundamentada no princípio de
inclusão.
2. Institucionalização de uma política de financiamento para ofertar recursos e
serviços para eliminação das barreiras no processo de escolarização dos
estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento
(TGD) e altas habilidades/superdotação.
3. Orientações específicas para o desenvolvimento de práticas educativas
inclusivas, desenvolvimento de materiais pedagógicos inclusivos e
promoção da acessibilidade.

Nos últimos anos, o MEC desenvolve uma política inclusiva, incentivando a
colocação de estudantes com diferentes deficiências, nas escolas das redes pública e
particular, bem como subsidiando instituições especializadas para atender os usuários
mais comprometidos da educação especial. Recentemente, por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), o MEC
empenha esforços para revisar a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva no intuito de aproximar essa política nacional ao
contexto atual.

5

O artigo Desmistificando a inclusão, de autoria de Maria Lucia Amiralian, citado nas referências,
simboliza uma leitura importante para aqueles que desejam agir em favor da inclusão escolar.
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Contudo, devido às velozes transformações vivenciadas em nossa sociedade,
surgem novas demandas para aperfeiçoar o Atendimento Educacional Especializado
(AEE). Também impulsionado pela compreensão das peculiaridades de cada
deficiência se faz necessário repensar propostas para os serviços da AEE, bem como
inovar ações para incrementar esses serviços e promover a inclusão escolar de todos,
com responsabilidade, compromisso e qualidade, de maneira a não reforçar a
exclusão ou o isolamento dos estudantes matriculados no sistema regular de ensino,
que, por diferentes razões, não participam “efetivamente” do processo de ensino
ofertado em muitas escolas do Brasil.

1.2 Marcos Legais e Normativos que Disciplinam a Educação Especial

Para iniciar nossa conversa em torno da consolidação de um sistema
educacional de qualidade e inclusivo, será explanado a respeito da legislação
educacional brasileira à luz dos documentos nacionais e internacionais que
fundamentam a concepção do direito de todos a uma educação de qualidade.
Considerando os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, a Constituição Federal do Brasil de 1988 trata dos aspectos da ordem
social e exprime aquilo que acredita ser o ideal para a nossa sociedade. Dessa forma,
determina a responsabilidade do Estado com a educação, e menciona os serviços da
educação especial no Inciso III, art. 208, “haverá atendimento especializado aos
estudantes com algum tipo de deficiência no sistema regular de ensino”.
Na sequência, outra lei importante foi a de nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
pois deu notoriedade aos deficientes e à atuação do Ministério Público em defesa dos
direitos individuais da pessoa com deficiência a uma vida social igualitária,
esclarecendo sobre normas gerais e sobre aquilo que se constitui “crime” contra a
efetiva integração social destes na sociedade como um todo.
A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que estabelece o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), anuncia como objetivo fundamental a proteção à criança e
ao adolescente e aponta, claramente, os direitos fundamentais da pessoa e as
condições para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade. Como de 1990 até aqui muita coisa mudou, o
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Estatuto foi alterado pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, reafirmando que
esses direitos se aplicam a todos:
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia
ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento
e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a
comunidade em que vivem (BRASIL, 2016).

A Lei nº 10.098, de 23 de março de 1994, foi criada para instituir normas e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Porém, em 2015 foi promulgada a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, que vigora até hoje e define nitidamente o que são: acessibilidade e barreiras,
especificando no que se constituem as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de
transportes, de comunicação e informação, a pessoa com deficiência, a pessoa com
mobilidade reduzida, o acompanhante, o elemento de urbanização, o mobiliário
urbano, a tecnologia assistiva6 ou ajuda técnica, a comunicação alternativa7 e o
desenho universal8.
Figura 1.1 – Exemplo de desenho universal

Fonte: Oliveira (2015).
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As Tecnologias Assistivas (TAs) são recursos que visam promover a participação e autonomia dos
estudantes com deficiência. Elas podem variar desde uma simples adaptação de um lápis até um
sofisticado programa de computador. Geralmente, a TA é usada para facilitar as limitações motoras dos
estudantes.
7
Recurso usado para aumentar a competência comunicativa, podendo facilitar a comunicação.
8
O desenho universal surgiu a partir de reivindicações das pessoas com deficiência que não viam
atendidas suas necessidades em espaços públicos e de profissionais da arquitetura e engenharia na
intenção de democratizar esses espaços, trazendo mais eficiência e funcionalidade para todos os
indivíduos ao longo dos ciclos da vida.
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Para as escolas, é de suma importância a adoção de regras de convivência
para facilitar o cotidiano escolar, como, por exemplo, possibilitar uso de desenhos
universais para indicar que naquele espaço existem pessoas com algum tipo de
deficiência.
Uma medida favorável para melhorar a autonomia dos estudantes com surdez
nas escolas seria acoplar ao sinal sonoro da entrada, da troca de aulas, do intervalo e
da saída, sinais luminosos, o que facilitaria aos surdos compreenderem o que está
acontecendo em dado momento, sem precisarem de alguém para lhes alertar.
Além de soluções simples, algumas medidas são potencialmente benéficas
para os estudantes. Não é tão difícil de adaptar um mobiliário para os estudantes que
possuem limitações físicas, uma cadeira almofadada com encosto lateral, por
exemplo; como também não seria tão oneroso para as escolas colocarem piso tátil
para melhorar a circulação dos cegos, a construção de rampas, a divulgação de
informações nos murais em Braille e, também, em escrita de sinais9, essas são
algumas das sugestões que aos poucos podem ser incrementadas e que certamente
favorecerão a independência de muitos.
Ações dessa natureza poderão ser normatizadas por meio de diretrizes e
parâmetros determinados em âmbito nacional, validando as iniciativas promovidas
pelas escolas públicas e privadas que tenham matriculados estudantes que
necessitem de adaptações, para melhor usufruírem do espaço escolar.
Voltando à análise da legislação, no ano de 1994, a Lei nº 8.859 alterou
dispositivos da Lei nº 6.494 de 1977, entretanto, atualmente ela foi revogada pela Lei
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio dos estudantes,
abarcando também os estudantes da modalidade educação especial, garantindo a
eles o direito à participação em atividades de estágio, o que significou um avanço no
reconhecimento das possibilidades daqueles que sempre estiveram excluídos desse
processo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, corroborando o que prega a Constituição ao regulamentar o dever
do Estado com educação escolar pública, em seu art. 4º, Inciso III, aponta que será
garantido atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
9

O sistema de escrita de sinais, também conhecido como SignWriting, pode representar línguas de
sinais de um modo gráfico esquemático que funciona como um sistema de escrita alfabético. Para
saber mais, acesse: <http://www.ip.usp.br/laboratorios/lance/Livros/novo_deit.html>.
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente
na rede regular de ensino.
A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, instituiu o Código Civil brasileiro e, no
que tange à questão das pessoas com deficiência, incita reflexões específicas na
intenção de elucidar a respeito da deficiência intelectual, bem como também aponta o
estabelecimento de uma escala de valoração, diferenciando pessoas com maiores
comprometimentos intelectuais, incapazes de manifestar suas próprias vontades, ou
seja, passíveis de medidas protetivas mais evidentes; daqueles que, embora
apresentem transtorno de ordem mental, podem certamente expressar suas vontades
em determinadas situações.
Dessa forma, identificar as limitações impostas pela deficiência ou pela
síndrome permitiu repensar a respeito da interdição absoluta ou parcial suscetíveis às
pessoas com déficit intelectual, fato que evidencia e, também, influencia as decisões
em torno do tipo de educação ofertado a eles.
Como se percebe, as questões inerentes aos diferentes tipos de deficiência e o
agravamento das suas limitações são pontos complexos que precisam ser analisados,
individualmente, observando a opinião de uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais de diversas áreas (médica, educacional, assistência social e da
psicologia) e dos seus familiares, e, ainda, serem considerados os desejos futuros e
os projetos de vida de cada um.
Após muitas lutas e reivindicações da comunidade surda foi decretada a lei que
reconhece a língua de sinais praticada entre os surdos, oficializada sob o nº 10.436
de 2002 a Lei da Libras – Língua Brasileira de Sinais – e, posteriormente, surgiu o
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o qual coloca a necessidade do
ensino da Libras nos cursos de fonoaudiologia e de formação de professores,
conforme está determinado em seu Capítulo II, art. 3º.
Além disso, esse decreto assinala a importância do profissional Tradutor
Intérprete de Libras (TIL) como elemento facilitador da aprendizagem do estudante
surdo, atuando em todos os níveis e modalidades de ensino. A mesma lei ainda acena
um novo campo de trabalho para adultos surdos quando prioriza a presença deles
para ministrarem aulas de Libras, mas o que importa de fato é que as políticas
públicas educacionais avaliem a respeito da complexidade na relação de igualdades e
10

diferenças, percebendo que, ao normatizar ações, poderão de alguma forma reforçar
a exclusão, pois há de se considerar as peculiaridades de cada tipo de deficiência.
A inclusão de surdos no sistema regular de ensino tem se mostrado mais eficaz
quando estes estudantes, já fluentes em sua língua natural, ingressam no ensino
médio ou nos cursos superiores, acompanhados por um intérprete de sinais. Muitos
pesquisadores, entre eles a Profa. Dra. Ronice Quadros, argumentam que para as
crianças surdas o ideal é que sua escolarização inicial aconteça em escola para
surdos, com professores surdos e ouvintes ministrando aulas em Libras.
Em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual foi ratificada no Brasil pelo
Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelo Decreto Executivo nº 6.949/2009,
impulsionando a elaboração de políticas públicas fundamentadas no princípio da
inclusão, legitimando a adoção de medidas necessárias para assegurar às pessoas
com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, em igualdade de condições e de oportunidades com as demais
pessoas. Além disso, tais medidas evidenciaram a polêmica da coexistência entre
exclusão/inclusão, segregação e aceitação da diversidade humana.
A Convenção citada colocou ao nosso país que desenvolvesse um sistema de
ensino inclusivo, determinando que nenhuma pessoa com deficiência seja excluída do
sistema educacional geral e que todos tenham acesso ao ensino fundamental
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas
na comunidade em que vivem (BRASIL, 2009).
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) lançado em 2007 apontou
três pilares fundamentais para a educação especial: acessibilidade, materiais/recursos
inclusivos e atendimento especializado. Para melhorar a acessibilidade nos prédios
escolares, foi proposta a destruição das barreiras arquitetônicas, com construções
adaptadas e de acordo com as normas técnicas. Em atenção às práticas inclusivas, o
plano promove a implantação de salas de recursos multifuncionais equipadas com
materiais inclusivos e incentiva o desenvolvimento de TAs para promover um
cotidiano escolar independente e facilitador aos estudantes com deficiências. Por fim,
mas não menos importante, o PDE estimula a valorização da formação docente para
o AEE, entretanto, a concretização desses pilares ainda não é realidade em várias
unidades da Federação.
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Em 2008, é lançada a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva10, caracterizada como um marco regulatório
direcionado à inclusão escolar de todos, fundamentada na percepção dos fatos reais
em âmbito nacional e internacional a respeito da educação de pessoas com
deficiência, TGD, múltiplas deficiências e altas habilidades; tal política, desencadeada
pelo MEC, está direcionada na defesa da inclusão de todos no sistema educacional.
Ela propôs a renovação da educação especial eliminando sua atuação como
substitutivo do ensino regular, pois em um passado recente as classes especiais
funcionavam suprindo a classe comum, conforme descrito a seguir:
[...] se organizou tradicionalmente como atendimento educacional
especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes
compreensões, terminologias e modalidades que levavam à criação de
instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa
organização, fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina
formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos testes
psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem práticas escolares
(BRASIL, 2010, p. 11).

Com a adoção dessa política, o MEC buscou expandir no Brasil a educação
fundamentada nos princípios inclusivos, eliminando a abordagem educacional médica,
terapêutica e de reabilitação que ainda insistia em ser praticada nas classes especiais
ou nas salas de recursos, por uma abordagem centrada nas possibilidades que cada
um tem de aprender e, desse modo, favorecer o acesso, a participação e a
aprendizagem de todos os estudantes sem distinção ou preconceitos, nas escolas
regulares.
A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, deu nova
redação aos incisos I e VII do art. 208 da Constituição quanto à obrigatoriedade do
ensino, alterando a faixa etária da educação básica, agora dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos, assegurando os mesmos direitos aos estudantes que não tiveram
acesso à escola, na idade certa. Também amplia a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica.
A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, foi uma vitória dos profissionais
e familiares dos autistas, pois ela trata da proteção dos direitos da pessoa com
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Desde 2018, o MEC/SECADI vem trabalhando na atualização dessa política tendo em vista que no
prazo de dez anos o cenário educacional modificou. Portanto, se faz necessária uma análise dos
resultados obtidos em torno da educação especial para gerar novas ações.
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transtorno do espectro autista e legitima a presença destes nos sistemas de ensino
público e privado.
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) é outro instrumento a favor dos direitos civis
das pessoas com deficiência que tende a assegurar e promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e a cidadania (BRASIL, 2015). Ela ainda
carrega em sua essência a garantia do aprendizado ao longo da vida, quando trata dos
direitos fundamentais, e determina que: “Compete ao poder público garantir a dignidade
da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida” (Título II, Cap. I, art. 10).
Mais adiante, a LBI, em seu Capítulo IV, retoma a importância do direito à
educação em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e ao aprendizado ao
longo de toda vida, fato que pode permitir maior desenvolvimento de suas
potencialidades, talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais (art. 27).
Para que crianças e adolescentes venham a desfrutar, integralmente, dos
benefícios da educação, em igualdade de condições11, o poder público assume a
responsabilidade de implementar ações, incentivar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos, inclusive, a oferta de educação
ao longo da vida àqueles que dela necessitem, em todas as unidades da Federação, o
que já está garantido pela Lei nº 13.632, de 6 de março de 2018, que alterou o § 3º
do art. 58 da Lei nº 9.394/1996.
Para finalizar esta sessão, é importante frisar que, até o ano de 2011, a
educação especial tinha suas ações orientadas pela Secretaria de Educação Especial
(SEESP), do MEC, mas atualmente é a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que desenvolve as políticas
educacionais nessa área.

1.2.1 Educação especial: decretos importantes

Nos quadros que seguem estão os decretos, as portarias e resoluções mais
recentes e relevantes para a educação especial, percebe-se que existe uma
preocupação política em aprimorar as regulamentações pensando em melhorar as
11

Oportunizar igualdade de condições aos estudantes inclusos prevê a capacidade de a escola se
organizar para receber o diferente, conhecendo as peculiaridades inerentes à sua deficiência e propor
práticas educativas diferenciadas para garantir condições de aprendizagem em relação às suas
desigualdades.
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condições de vida das pessoas com deficiência, mas, diante da evolução de nossa
sociedade que se consolida como democrática e igualitária, ainda há muito a ser
aperfeiçoado na legislação educacional, uma vez que atualmente a população está
mais bem informada sobre seus direitos e faz uso de ações judiciais para o
atendimento de suas reivindicações, quanto ao direito à educação.
Quadro 1.1 – Decretos federais
Decreto
Decreto nº 3.298/1999
Decreto nº 3.691/2000

Decreto nº 3.956/2001

Decreto nº 5.296/2004

Decreto nº 5.626/2005

Decreto nº 6.094/2007

Decreto nº 6.214/2007
Decreto nº 6.949/2009
Decreto nº 7.611/2011
Decreto nº 7.750/2012

Características
Regulamenta a Lei nº 7.853 de 1989. Dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe
sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no
sistema de transporte coletivo interestadual.
Promulga a Convenção da Guatemala – Convenção
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
Regulamenta as Leis nº 10.048, de 2000 e nº 10.098, de 2000.
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002, que dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais.
Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas e
Compromisso Todos pela Educação e a participação das famílias
e da comunidade, mediante programas e ações de assistência
técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da
qualidade da educação básica.
Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência
social devido à pessoa com deficiência.
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com deficiência.
Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional
especializado.
Regulamenta o Programa Um computador por Aluno – PROUCA
e o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso
Educacional – REICOMP.

Percebe-se no Quadro 1.1 que todos os decretos abarcam os aspectos
normativos para promover a inclusão escolar, o quais complementam a LDB no
sentido de fortalecer atitudes que reafirmem o respeito à diversidade humana. E eu,
na qualidade de pesquisadora e apoiada na minha experiência como professora de
surdos, tenho visto que muitos profissionais da educação não discutem sobre a
legislação e a realidade das escolas, e nem a respeito daquilo que pode ser
transformado nesse espaço, tão pouco compreendem o sentido das políticas
educacionais, apenas acreditam ser medidas governamentais que afetam a sua
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atuação, não se consideram seres políticos que têm em suas mãos o poder de agir ou
de omitir, desconsiderando sua força como elemento-chave do processo educacional.
Na rotina escolar, os professores quando muito leem um comunicado enviado
pela diretoria de ensino durante as reuniões com os coordenadores de pedagógicos,
conhecidas como Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC); limitam-se apenas
em tomar ciência das informações e das mudanças na educação especial, se
preocupando somente em assinar o comunicado, já que isso é um requisito para
constar sua participação no evento. E mesmo, quando fazem a leitura, não aproveitam
o momento para discussões e reflexões críticas sobre o fazer pedagógico. Falta ao
corpo docente e aos gestores a cultura do “ler, interpretar e aplicar” os ditames da lei
de maneira ajustada, mas isso é falha de uma formação que não oportunizou aos
estudantes o exercício do diálogo e da discussão produtiva.
Quadro 1.2 – Portarias
Portaria
Portaria MEC nº 1.793/1994

Portaria MEC nº 319/1999

Portaria MEC nº 554/2000
Portaria MEC nº 3.284/2003
Portaria MEC nº 976/2006
Portaria Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão nº 313/2007

Portaria MEC nº 246/2016

Características
Dispõe sobre a necessidade de complementar os currículos de
formação de docentes e outros profissionais que interagem com
portadores de necessidades especiais.
Adota para todo o País, uma política de diretrizes e normas para o
uso, o ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille em todas
as modalidades de aplicação, compreendendo especialmente a
Língua Portuguesa, a Matemática e outras Ciências, a Música e a
Informática.
Dispõe sobre o Regulamento Interno da Comissão Brasileira do
Braille.
Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras
de deficiências, para instruir os processos de autorização e de
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.
Dispõe sobre os critérios de acessibilidade aos eventos do
Ministério da Educação, conforme Decreto nº 5.296 de 2004.
Consolida os procedimentos operacionais adotados pelas unidades
de recursos humanos para a aceitação, como estagiários, de
alunos regularmente matriculados em cursos de educação superior,
de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou de
educação especial, do ensino público e particular.
Estabelece os critérios para o funcionamento, a avaliação e a
supervisão de instituições públicas e privadas que prestam
atendimento educacional a alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

As portarias anteriores contêm instruções para a aplicação da legislação e
apresentam recomendações gerais sobre a execução de serviços destinados aos
diferentes tipos de deficiência. Apontam diversos temas como a formação docente, os
currículos e suas adaptações, o uso e elaboração de materiais inclusivos, as questões
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de acessibilidade, inserção no âmbito profissional e critérios para funcionamento das
escolas.
Quadro 1.3 – Resoluções CNE
Resolução
Resolução CNE/CEB nº 2/2001
Resolução CNE/CP nº 1/2002
Resolução CNE/CP nº 2/2002

Resolução CNE/CEB nº 4/2009

Características
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores
Institui a duração e a carga horária de cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação
Básica em nível superior.
Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial.

As resoluções disciplinam a educação especial explicando o que a lei
determina especificamente para esse tema. A resolução CNE datada de 2001 será
reformulada por meio das propostas contidas neste documento, o qual pretende
subsidiar sua elaboração, após análise da legislação atual e das normas estaduais em
vigor.

1.2.2 Educação especial: legislação e documentos internacionais

Na intenção de apresentar os documentos mais atuais possíveis, para melhor
atender aos propósitos do Projeto 914BRZ1050.3 MEC 2017-2018, aqui estão listados
os apontamentos a partir do ano de 1990.
A apresentação dos fundamentos internacionais para as ações da educação
especial na perspectiva inclusiva são os relatados a seguir, iniciando com as análises
da Declaração de Jomtien de 1990 e da Declaração de Salamanca de 1994
considerada, esta última, o documento central para a proposta de educação especial
que temos em nosso país.
A Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien,
Tailândia, no ano de 1990, com o apoio do Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, ONGs
e outras organizações intergovernamentais, teve por objetivo maior firmar um
compromisso mundial para garantir que todas as pessoas tenham conhecimentos
essenciais para uma vida digna, uma sociedade mais humana e mais justa. O
resultado dessa conferência foi a Declaração Mundial sobre Educação para Todos,
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documento que determinava metas a serem atingidas na educação básica e os
compromissos dos governos e outras entidades que ali se fizeram presentes.
Foram desencadeadas ações para promover as transformações nos sistemas
de ensino, de maneira a assegurar o acesso e a permanência de todos na escola e,
assim, surgindo o entendimento de que todos os países deveriam elaborar Planos
Decenais de Educação para Todos, de acordo com as diretrizes e metas do Plano de
Ação da Conferência Mundial.
Tendo assumido esse compromisso, o Brasil elaborou o Plano Decenal de
Educação para Todos 1993-2003, o qual previa no período de dez anos que todas as
crianças, jovens e adultos teriam assegurados direito aos conteúdos mínimos em
matéria de aprendizagem que respondam às necessidades elementares da vida
contemporânea, com foco na universalização da educação fundamental e erradicação
do analfabetismo (BRASIL, 1993).
A Declaração de Salamanca foi elaborada durante a Conferência Mundial
sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada em junho
de 1994, na cidade de Salamanca, Espanha. Foi um marco teórico que promoveu
reflexões sobre os princípios, as políticas e as práticas educativas destinadas ao
público-alvo da educação especial, contudo, ainda fundamentada na perspectiva da
integração das pessoas ao sistema educacional e não da transformação deste em um
sistema inclusivo.
Em Londres, no ano 1999, foi escrita a Carta para o Terceiro Milênio
convocando vários países a protegerem os direitos das pessoas com deficiência,
garantindo a inclusão delas em todos os aspectos da vida. Verifica-se uma crescente
preocupação com a participação e o empoderamento das pessoas com deficiência
decidindo sobre aquilo que é necessário para o melhor convívio em sociedade.
Também no ano de 1999 aconteceu a Convenção da Guatemala ou
Convenção

Interamericana

para

Eliminação

de

Todas

as

Formas

de

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, ocasião onde foram
discutidos os conceitos “deficiência” e “discriminação”, além de ser firmado o
compromisso dos Estados Partes quanto as medidas de caráter legislativo, social,
educacional,

trabalhista,

ou

de

qualquer

outra

natureza

(BRASIL,

2001),

imprescindíveis para suprimir, definitivamente, qualquer tipo de discriminação contra
as pessoas com deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade.
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A Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão ou, simplesmente,
Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual aprovada em 2001
considerou que “as pessoas com deficiências intelectuais, assim como os demais
seres humanos, têm garantidos seus direitos básicos e liberdades fundamentais”
(BRASIL, 2015), portanto, considerados cidadãos plenos.
De fato, para melhor atender esse público, é prioritário ouvir as manifestações
das pessoas com deficiência, fortalecer os movimentos sociais liderados por elas e
seus representantes (familiares e profissionais), pois só assim, identificando suas
vontades e seus projetos de vida, será possível a elaboração de políticas públicas
educacionais mais eficazes.
1.3 Plano Nacional e Estadual de Educação

Para começar a discorrer sobre os marcos legais e normativos da educação
especial no Brasil, antes é preciso esclarecer que os Planos de Educação são
documentos que instituem metas qualitativas e quantitativas que devem ser cumpridas
no prazo de dez (10) anos, para garantir o direito à educação de qualidade em todo
país, e que é a partir do Plano Nacional de Educação (PNE) que são criados os
Planos Estaduais de Educação (PEEs).
Nos planos são destacados aspectos relevantes para aprimorar o atendimento
educacional nas redes pública e privada dos sistemas municipais, estaduais e
federais, nos diversos níveis e modalidades de ensino. Pode-se afirmar que é o
principal instrumento da política pública educacional, portanto, sua elaboração e
execução devem permitir a participação de todos os interessados em elevar o nível da
educação no Brasil.
Atualmente, todos os estados do Brasil possuem o seu PEE, em alguns
estados está vigorando a versão preliminar, como é o caso do estado do Rio de
Janeiro, mas todos obedecendo ao que está descrito na Meta 4 do PNE 2014-2024, a
qual trata da universalização do acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado. Cabe ressaltar que antes da existência da LDB e do PNE,
os textos oficiais que tratavam da educação nas esferas estaduais e municipais não
priorizavam a matrícula de todos na rede regular de ensino.
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O PNE em vigor compreende o período de 2014-2024, e está normatizado pela
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e apresenta como um dos grandes desafios no
campo educacional o cumprimento dos prazos e a obtenção de resultados
plenamente satisfatórios ao final do limite estipulado.
A meta é de que 100% dos estados e municípios brasileiros concretizem planos
de educação realistas, permitindo alavancar o nível de ensino dos docentes e,
também, o nível da aprendizagem dos estudantes. A proposta é que União, DF,
estados e municípios alcancem bons resultados na área educacional, nas esferas
pública e privada, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/1996. Dessa forma, esses planos são instrumentos que buscam
impedir irregularidades no cumprimento da lei, orientando a gestão educacional para
que seja condizente com a participação dos cidadãos.
Segundo dados do Observatório do PNE (2015), cerca de 430 mil crianças de 6
a 14 anos de idade permanecem fora da escola. Predominam, entre elas, as de
famílias mais pobres, com renda per capita de até um quarto de salário mínimo,
negras, indígenas e com deficiência. Portanto, trata-se de um grupo que necessita de
políticas públicas específicas e diferenciadas.
No que concerne à educação especial, os planos procuram atender às
demandas do momento que, progressivamente, caminham para a consolidação de um
sistema inclusivo, compreendendo as necessidades de ajustes das leis, para se
adequarem às exigências que emergem da sociedade contemporânea.
Conforme esclarece Azanha (1998 apud LIBÂNEO, 2003, p. 154), na primeira
LDB, Lei nº 4.024/1961, “o Plano Nacional de Educação era um instrumento de
distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino”. Isso significa que, nesse
contexto histórico, a principal preocupação era ter um rígido controle do sistema
educacional brasileiro, com relação aos recursos e gastos. Mas, agora, essa
preocupação vai além, trata-se de também consolidar um sistema educacional
democrático!
De acordo com o Título IV, art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.394/1996, com base nos
princípios democráticos da Organização da Educação Nacional, a União é
responsável pela coordenação da política de educação nacional e exerce a função
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.
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Assim a esfera federal, em regime de colaboração e com a participação dos estados,
Distrito Federal e municípios, elaborará a cada dez anos um novo PNE.
Em relação à educação especial, outro fator observado na LDB atual diz
respeito ao interesse em localizar, cadastrar e atender os estudantes superdotados,
tanto na educação básica quanto no ensino superior como identificado na nova
redação dada pela Lei nº 13.234/2015.
Tal procedimento demonstra visibilidade pública dos serviços da educação
especial, que não se limita apenas às pessoas com déficits, mas também revela uma
preocupação específica em se garantir aos estudantes com altas habilidades e/ou
superdotação outros recursos, tais como currículo adaptado, aproveitamento e
aceleração dos estudos, para que não aconteça a evasão escolar e sim para que se
produza o melhor aproveitamento das habilidades de cada um.

1.3.1 Planos estaduais de educação: metas e estratégias

A seguir, estão apresentados os estados e seus respectivos planos de
educação, indicando a meta referente à educação especial e os números de
estratégias pensadas para atingir os propósitos da meta.
Podemos ver que todos os estados brasileiros têm seus planos em vigor, mas
isso não significa que eles estão sendo executados com fluidez, ao contrário, todos
enfrentam desafios para cumprir plenamente as metas propostas, basta verificar que
muitos divergem no prazo de vigência, o que representa que fatores diversos
interferiram em sua elaboração, causando demora na conclusão. Além disso, observase a grande quantidade de estratégias preparadas e, ainda, as vetadas, e na área da
educação, quantidade não significa necessariamente qualidade. Na verdade, qualidade
e quantidade são conceitos complementares e, para nós, a qualidade implica melhorar
a educação em seu conjunto.
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Quadro 1.4 – Plano estadual de educação: metas da educação especial
Estado

PEE Vigência

ACRE

Lei nº 2.965, de 2 de julho
de 2015
Vigência 2015-2024

ALAGOAS

Lei nº 7.795, de 22 de
janeiro de 2016
Vigência 2015-2025

AMAPÁ

Lei nº 1.907, de 24 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

AMAZONAS

Lei nº 4.183, de 26 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

BAHIA

Lei nº 13.559, de 11 de
maio de 2016
Vigência 2016-2024

CEARÁ

Lei nº 16.025, 30 de maio
de 2016
Vigência 2016 -2024

DISTRITO FEDERAL

Lei nº 5.499, de 14 de
julho de 2015
Vigência 2015-2024

Educação Especial
Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
altas habilidades e/ou superdotação, dislexia, discalculia, disgrafia, disortografia e
distúrbio de processamento auditivo central, o acesso à Educação Básica e ao AEE,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes bilíngues, escolas bilíngues ou
serviços especializados, públicos e/ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 04 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação
básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados, devendo ser também consideradas as
especificidades das escolas e dos sujeitos do campo.
Meta 5: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos de idade com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o
acesso à Educação Básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino,
garantindo sistema educacional inclusivo, com salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, o acesso à
Educação Básica e ao AEE, nas redes regulares de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados, até o último ano de vigência deste PEE-BA.
Meta 4: universalizar, até 2024, em regime de colaboração entre estados e municípios, para
a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o atendimento escolar aos alunos com
deficiência, distúrbios psicológicos alimentares, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino,
garantindo o AEE em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência, transtorno
global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, independente da idade,
garantindo a inclusão na rede regular de ensino e o atendimento complementar ou
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Nº de Estratégias

22 (vinte e duas)

40 (quarenta)
8 (oito)
vetadas

21 (vinte e uma)

21 (vinte e uma)

18 (dezoito)

23
(vinte e três)

28
(vinte e oito)

Estado

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS

PEE Vigência

Lei nº 10.382, de 25 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

Lei nº 18.969, de 22 de
julho de 2015
Vigência 2015-2025

MARANHÃO

Lei nº 10.099, de 11 de
junho de 2014
Vigência 2014- (**)

MATO GROSSO

Lei nº 10.111, de
06 de junho de 2014
Vigência 2014- (**)

MATO GROSSO DO SUL

Lei nº 4.621, de 22 de
dezembro de 2014
Vigência 2014-2024

MINAS GERAIS

Lei nº 2.882, de 17 agosto
de 2015
Vigência 2015-2024

PARÁ

Lei nº 8.186, de 23 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

Educação Especial
exclusivo, quando necessário nas unidades de ensino especializadas.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados
públicos ou conveniados.
Meta 11: universalizar no prazo de 10 anos o acesso à Educação Básica e o AEE para a
população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação e demais necessidades especiais preferencialmente na rede
regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados.
Meta 12: promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de
Educação, Saúde, Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, em parceria com
as famílias, a fim de garantir os encaminhamentos e atendimentos necessários voltados à
continuidade do atendimento escolar, na educação regular em suas etapas e modalidades,
das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
Meta 4: garantir, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de
forma a atingir, em cinco anos, pelo menos a 50% da demanda e ate o final da década a
sua universalização nas escolas da rede regular de ensino, garantindo o AEE em salas de
recursos multifuncionais, ou em Centros de AEE, públicos ou comunitários, confessionais ou
filantrópicos sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.
Meta 14: expandir o atendimento aos estudantes com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, atendendo a 100% (cem por cento)
da demanda até 2015.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular
de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
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Nº de Estratégias

22
(vinte e duas)

Meta 11: 6 (seis)
estratégias

Meta 12:
7 (sete) estratégias

27
(vinte e sete)

18 (dezoito)

29
(vinte e nove)

19 (dezenove)

31 (trinta e uma)

Estado

PEE Vigência

PARAÍBA

Lei nº 10.488, de 23 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

PARANÁ

Lei nº 18.492, de 24 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

PERNAMBUCO

Lei nº 15.533, de 23 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

PIAUÍ

Lei nº 6.733, de 17 de
dezembro de 2015
Vigência 2015-2025

RIO GRANDE DO
NORTE

Lei nº 10.049, de 27 de
janeiro de 2016
Vigência 2015-2025

RIO GRANDE DO SUL

Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2015
Vigência 2015-2025

RIO DE JANEIRO

Versão preliminar
Vigência 2015-2024

RONDÔNIA

Lei nº 3.565, de 3 de
junho de 2015

Educação Especial
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Meta 7: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno do
espectro autista e altas habilidades/superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE,
preferencialmente na rede regular de ensino, como a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à Educação Básica
e ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, de classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o AEE em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas
formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços.
Meta 4: garantir, para 100% da população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à educação básica
e ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, em um sistema educacional
inclusivo com oferta de salas de recursos multifuncionais e/ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, em todos os níveis e modalidades de ensino.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos, com Deficiência, Transtornos
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, o acesso à Educação
Básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: a partir da vigência deste plano, universalizar, para a população de 4 a 17 anos com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na
rede regular de ensino, com total garantia de atendimento aos serviços especializados e
também qualificação dos professores para a atendimento destas crianças.
Meta 4: universalizar, durante o prazo de vigência deste plano, para a população de 4 a 17
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: garantir, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos(às)
alunos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, de forma a atingir, em cinco anos, no mínimo 50% da demanda e
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Nº de Estratégias

10 (dez)

32
(trinta e duas)

21
(vinte e uma)

29
(vinte e nove)

14 (catorze)

43
(quarenta e três)

28
(vinte e oito)

24
(vinte e quatro)

Estado

PEE Vigência

Educação Especial

Vigência 2014-2024

até o final da década a sua universalização, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas, ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, durante o prazo de vigência deste plano, para a população de 4 a 17
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para o público da educação especial de 04 (quatro) a 17 (dezessete)
anos de idade, o acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Artigo
208, inciso III, da Constituição Federal, do Artigo 163 da Constituição Estadual e do Artigo
24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do
Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo
Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Artigo 8º do Decreto nº 7.611/2011, que dispõe
sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras
providências, até o último dia de vigência deste Plano.
Meta 4: universalizar, durante o prazo de vigência deste plano, para a população de 4 a 17
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao AEE, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, até o final da vigência desse Plano.
Meta 6: universalizar, em regime de colaboração com a União e os municípios, o acesso
das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com Deficiência, Transtornos
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação à educação básica e ao
AEE, prioritariamente, na
rede regular de ensino e nas instituições especializadas, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados, assegurando também a oferta para população
acima desta faixa etária.

RORAIMA

Lei nº 1.008, de 03 de
setembro de 2015
Vigência 2014-2024

SANTA CATARINA

Lei nº 16.794, de 14 de
dezembro de 2015
Vigência 2015-2024

SÃO PAULO

Lei nº 16.279, de 8 de
julho de 2016
Vigência 2016-2026

SERGIPE

Lei nº 8.025, de 4 de
setembro de 2015
Vigência 2015-2025

TOCANTINS

Lei nº 2.977, de 8 de julho
de 2015
Vigência 2015-2025
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Nº de Estratégias

25
(vinte e cinco)

22
(vinte e duas)

10
(dez)

17
(dezessete)

18
(dezoito)

1.3.2 Análise dos planos estaduais de educação

Na intenção de compreender como os estados estão executando suas ações
sobre a obrigatoriedade de implementação dos princípios inclusivos em seu sistema
educacional, a seguir estão expostos aspectos gerais e relevantes dos vinte e seis
estados e do Distrito Federal, destacando os planos estaduais em relação à
modalidade educação especial.
Foram apenas levantados os planos estaduais, uma vez que o universo dos
municípios brasileiros é imenso e, analisar por município, demandaria à pesquisa um
período bem mais longo para coleta e análise dos dados. E, ainda, para a execução
deste documento foi solicitada apenas a identificação das normas estaduais em vigor
sobre a educação especial.
A maioria dos estados dedica a Meta 4 para tratar da educação especial,
exceção feita por alguns estados que modificaram o número destinado para a
educação especial, mas cujo conteúdo está associado ao previsto na Meta 4 do PNE,
são eles os seguintes estados: Amapá (Meta 5), Goiás (Metas 11 e 12), Mato Grosso
(Meta 14), Paraíba (Meta 7) e Tocantins (Meta 6).
Todos os PEEs analisados se configuram como resultado de discussões entre
poder público, sociedade civil e movimento social, na definição de prioridades para a
concepção de políticas públicas educacionais favoráveis à construção de uma
educação de qualidade, democrática, inclusiva e socialmente referenciada.
Os PEEs apresentam em seus textos a intenção quanto à universalização do
acesso à educação básica e ao AEE, para a faixa etária entre quatro (4) a dezessete
(17) anos, evidenciando a identificação do público-alvo, ou seja, estudantes com
deficiência, TGD, altas habilidades e/ou superdotação, e em alguns planos indo mais
além, foram especificados também aqueles com transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade

dislexia,

discalculia,

disgrafia,

disortografia

e

distúrbio

de

processamento auditivo central, nanismo, autismo e outras síndromes, o que indica
que essa população está presente nas escolas do nosso país como mencionado nos
PEEs dos estados de Alagoas, Acre, Amapá, entre outros.
Alguns planos revelam a existência de situações distintas entre as escolas
urbanas e rurais, acrescentando considerações “as especificidades das escolas e dos
sujeitos do campo”, como indicado no PEE Alagoas (ALAGOAS, 2016, p. 15). Foram
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mencionadas, também, as realidades das escolas quilombolas, indígenas, escolas
familiares e agrícolas em planos de outros estados, como, por exemplo, nos estados
do Pará e Maranhão.
Outro ponto em comum observado na redação dos planos estaduais diz
respeito ao funcionamento das salas de recurso multifuncional. Elas estão instaladas
nos diversos estados, mas não estão em plena atividade, devido ao número reduzido
de profissionais com formação específica e falta de acompanhamento e assistência
necessária a esse atendimento (ALAGOAS, 2016). Está expressa na maioria dos
planos estaduais a proposta de reestruturar o AEE realizado nos Centros e Núcleo de
Atendimento Especializado e nas salas de recursos multifuncionais da rede regular de
ensino, observando as peculiaridades de cada região.
É importante falar sobre a prioridade quanto à oferta do AEE na educação
infantil, assegurando aos surdos uma educação bilíngue, além disso, são
mencionadas as ações desencadeadas para o desenvolvimento das propostas
curriculares e normas de acessibilidade, na educação infantil.
Conforme observado na leitura dos planos estaduais é permitido dizer que
houve uma evolução no número de matrículas de estudantes com diferentes
deficiências, sobretudo, nas redes públicas de ensino. Entretanto, apesar desse
aumento nos últimos anos, ainda existe uma enorme quantidade de pessoas com
deficiência sem acesso à escola, o que indica certo descompasso entre aquilo que se
pretende fazer e o que está sendo feito para tornar o sistema de ensino
verdadeiramente inclusivo.
Alguns planos apresentam intenções inovadoras e emergentes para alcançar
suas metas, como no caso do PEE Amapá, que revela a criação de um complexo
educacional para atender às especificidades dos diferentes tipos de deficiência que
integre o Centro de Atendimento ao Surdo (CAS), o Centro de Apoio Pedagógico ao
Deficiente Visual (CAP), o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades ou
Superdotação (NAAHS) e o Centro Educacional Raimundo Nonato Dias Rodrigues, o
qual oferece atendimento educacional a 420 alunos, sendo 120 autistas; além de
capacitar professores para atuação no ensino inclusivo. O PEE ainda revela a vontade
de institucionalizar escolas-polo de orientação para o AEE, em todos os municípios do
estado, exceto na capital, Macapá. Entretanto, a criação desse complexo não abarca
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toda população que necessita desses serviços. E, ainda, a análise situacional da
educação no Amapá revela um quadro desolador:
[...] um desempenho restrito a uma precária manutenção do sistema público
estadual de ensino e reconhecida ausência de avanços significativos na
estrutura e funcionamento deste respectivo sistema. A começar pelo papel
dos Poderes Executivos, estadual e municipais, em garantir o simples
acesso ao ensino por meio do provimento de estabelecimentos e corpo
docente satisfatório, as referidas fontes de informação possibilitam concluir
que as taxas de crescimento da população do Estado do Amapá estiveram
longe de terem sido acompanhadas por novos investimentos, o que explica
a redução de oferta de vaga Escolar e de sala de aula e também a
superlotação das classes existentes. Essa omissão ou ausência de
planejamento competente enseja dizer que, a década do Plano iniciará com
esses déficits (AMAPÁ, 2015, p. 47).

Dessa maneira, infere-se que em relação à educação especial os serviços
ofertados são deficitários e, ainda, mais insatisfatórios, tanto na rede estadual quanto
na rede municipal de ensino. Alguns municípios, como Tartarugalzinho, Ferreira
Gomes, Pedra Branca e Serra do Navio, não têm creches e a oferta de pré-escola é
irrisória. Além do mais, o estado enfrenta sérios problemas sociais, como violência,
corrupção, uso de drogas ilícitas e até mesmo as lícitas, definindo em suas metas e
estratégias os cuidados que devem constar nas relações escolares para fortalecer
uma cultura de paz, de convivência e de cuidado com as vidas que coexistem no
Planeta (AMAPÁ, 2015).
Ainda, foi possível constatar o significativo aumento nas matrículas dos
estudantes com deficiência na rede pública em todos os estados do Brasil, todavia,
também aumentou o número de matrículas nas escolas comunitárias, confessionais
e filantrópicas, como demonstrado no PEE Amazonas de 0,4% em 2007, passando
para 20,6% em 2013 (AMAZONAS, 2015).
No Amazonas, observa-se ainda que, no ano de 2013, das 389 salas de
recursos multifuncionais, somente, 155 estavam sendo utilizadas, revelando que 234
salas estavam sem uso, o que é muito preocupante, considerando o elevado
crescimento no atendimento dos estudantes com deficiências e TGD inclusos nas
classes comuns (AMAZONAS, 2015). Isso indica que há muito a se fazer para que de
fato a inclusão favoreça todos, sem causar isolamento e déficit na aprendizagem e,
mais importante ainda, criar mecanismos para verificar como os recursos públicos
estão sendo utilizados, talvez de forma equivocada, uma vez que muitas salas não se
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encontram em funcionamento e vêm sendo usadas para outros fins, como para
execução de tarefas administrativas ou depósitos de materiais.
Possivelmente, o estudante matriculado na classe comum, e que deveria, em
outro turno, fazer uso das salas de recursos multifuncionais e, assim, complementar
seus estudos no AEE, não o faz. E não o faz por diferentes razões, tais como falta de
transporte escolar ou acompanhante para levá-lo, incompatibilidade nos horários, se
adolescente ou adulto, podem estar comprometidos, em outro turno, com trabalho
remunerado e/ou estágio de aprendiz ou, até mesmo, por considerar que só o ensino
na classe comum é o suficiente; outras causas, como falta de professor habilitado e
especializado para atuar nas salas multifuncionais, impossibilitam o uso adequado
dessas salas e seus serviços.
O estado da Bahia aprovou o seu PEE em maio de 2016, mas em julho de
2017 a Secretaria de Educação do Estado da Bahia lançou o documento Diretrizes
para a educação inclusiva no estado da Bahia, na intenção de incrementar a política
educacional inclusiva em seu estado.
Durante a execução dessa consultoria, foram solicitadas a todas as unidades
da Federação informações sobre o registro de ações judiciais relacionadas à área da
educação especial. O Ministério Público do Estado da Bahia prontamente respondeu,
via e-mail, informando o número de processos em torno da inclusão escolar de
estudantes com deficiência, nos anos de 2008, 2013 até 2017, mas não especificou
os casos, como pode ser visto a seguir.
Tabela 1.1 – Judicialização da educação especial, Bahia
Ano

Quantidade de ações judiciais

2017
2016
2015
2014
2013
2008

228
27
11
6
2
1

Fonte: CEDUC do Ministério Público da Bahia12.

12

E-mail recebido de <ceduc@mpba.mp.br> em 5 de abril de 2018. O Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação (CEDUC) está localizado no seguinte endereço: 5ª Avenida, nº 750, Sala 127, 1º
andar, Centro Administrativo da Bahia (CAB), CEP 41.745-004, Salvador/Ba. Telefone: (71) 31030385/0386, (71) 3103-0387, (71) 3103-0388.
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Nota-se, no caso do estado da Bahia, como em outros, o crescente aumento
em torno da judicialização da educação especial, tendo em vista que atualmente a
população pode se manifestar e, também, solicitar informações, recorrendo ao
Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC), o qual possibilita à população
(pessoa física e jurídica) o acesso à informação, além de poder reclamar, sugerir,
elogiar e/ou denunciar fatos, e até mesmo acionar o Ministério Público, a Promotoria
de Justiça e o Conselho Estadual de Educação (CEE) para reivindicar seus direitos.
Analisando as estratégias dos diversos planos, constatou-se que todas foram
elaboradas na intenção de elevar a qualidade dos serviços da educação especial em
seus estados. Como exemplo, cita-se o plano do estado do Ceará, Meta 4, estratégia
4.12, que revela a sua vontade de “redimensionar, institucionalizar e descentralizar a
estrutura organizacional, pedagógica e jurídica do Centro de Referência em Educação
e Atendimento Especializado do Ceará - CREAECE, implantando polos nas
macrorregiões do Estado” (CEARÁ, 2016). Além disso, está expressa a necessidade
de aprovação de uma lei estadual, criando e regulamentando a função do(a)
cuidador(a) para atuar nas escolas públicas (estratégia 4.22).
Em resposta à solicitação de dados sobre a judicialização da educação, o
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude da Procuradoria-Geral de
Justiça do Ceará, na figura do promotor de justiça Hugo José Lucena de Mendonça,
enviou planilha apresentando o número de processos judiciais abertos em 2017,
referentes aos casos de inclusão de estudantes com algum tipo de deficiência nas
escolas cearenses (públicas e privadas), apontando os municípios e o número de
ocorrências referentes à educação especial, o que será detalhado no documento
Atividade 2, que trata da identificação, sistematização e análise das polêmicas
geradoras de demandas judiciais.
Outro aspecto preponderante em todos os planos estaduais é a garantia da
inclusão na rede regular de ensino, contudo, estes assinalam a preservação das
escolas especiais, instituições especializadas como as Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAEs), entre outros centros para o atendimento complementar
ou exclusivo, ou seja, não descartam, em hipótese nenhuma, a importância da
existência das escolas especializadas para atender a outros tipos de deficiência. E,
bem como sabemos, a existência de escolas ou institutos especializados são de
fundamental importância, para uma grande parcela de pessoas que não tem
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aproveitado, plenamente, da inclusão no sistema regular de ensino. Contudo, há
controvérsias, pois, em muitos casos, são flagradas pessoas em condições
degradantes internadas e esquecidas por seus familiares, o que indica falta de
fiscalização nas instituições que atendem e abrigam pessoas com deficiência, em
nosso país.
O PEE Espírito Santo, igual a muitos outros estados, manifesta grande
inquietação quanto ao trabalho do professor de sala regular que recebe estudantes
que necessitam dos serviços da educação especial, e alertam ser fundamental
garantir formação continuada aos professores da sala regular, para atuar com mais
segurança junto ao público-alvo da educação especial. Nesse sentido, seria
necessário normatizar o papel do professor especializado como aquele que também
dedicaria certo período da sua carga horária para ministrar cursos de Braille, Libras,
guia-intérprete (surdocegueira), técnicas para atividades da vida diária, além de
divulgar os aspectos legais e fornecer orientações pedagógicas apropriadas a cada
tipo de deficiência, apoiadas no documento Diretrizes curriculares nacionais da
educação especial e Diretrizes operacionais da educação especial para o
atendimento educacional especializado na educação básica.
O PEE Goiás apresenta duas metas para a educação especial, uma de nº 11 e
outra de nº 12, com estratégias específicas, cabendo destaque para a intenção de
fortalecer parceria com a área da saúde, para garantir o atendimento educacional
hospitalar e domiciliar como política pública. Segundo Galery13 (2013), a educação
em Goiás vem reconsiderando a inclusão escolar, potencializando ações para
formação de multiplicadores, realizando contratações de professores de apoio,
ampliando o número de salas de recursos multifuncionais e firmando parcerias com
antigas escolas especiais, as quais foram transformadas em centros de atendimento
educacional especializado. Dois núcleos específicos também auxiliam as escolas no
atendimento aos estudantes com deficiência: o Núcleo de Assessoria Educacional
Multiprofissional (NAEM) e o Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH),
que atende os estudantes hospitalizados para que estes não percam o ano letivo.
O PEE Maranhão informa que no seu estado 24,97% da população apresenta
algum tipo de deficiência, portanto, o sistema educacional deve ter que se adaptar do
13

Autor do artigo O caso da Secretaria Estadual de Goiás é coordenador do programa DIVERSA
Pesquisa. Ele também estuda a sociedade inclusiva.
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melhor modo para garantir o acesso e a permanência dessa população estudantil, na
educação básica. Para tanto, foram firmadas parcerias com a Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) e com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que passam
a oferecer graduação em Letras/Libras e Pedagogia Bilíngue. Outra iniciativa pensada
é a criação de escolas bilíngues para surdos nos municípios de São Luís, Caxias e
Pinheiro (estratégia 4.27), os quais servem como polo de referência para todo estado.

O estado do Mato Grosso tem se esforçado no mapeamento e na busca ativa
por pessoas com deficiência fora da escola, e realiza isso em parceria com as áreas
da assistência social, saúde e outras instituições (Meta 4, estratégia 1). Também vem
desencadeando ações para aplicação de testes de acuidade visual, auditiva e outros
exames nos estudantes da educação básica (estratégia 12) a fim de detectar aqueles
que necessitam da educação especial.
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul mantém os
Núcleos de Educação Especial (NUESP) para incrementar a educação especial e
implementar a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
por meio dos serviços ofertados pelo Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente
Visual do Estado de Mato Grosso do Sul (CAP-DV/MS); Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS/MS);
Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (CEADA);
Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S); Centro Estadual
de Educação Especial e Inclusiva (CEESPI); e Central de Interpretação de Libras.
Ultimamente, a Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul enfrenta
polêmicas em torno das questões relacionadas aos temas “educação ao longo da
vida”, “atendimento aos adultos deficientes”, “terminalidade”, “educação profissional e
as limitações próprias da deficiência”, acarretando discussões e análises de casos
específicos dos estudantes com mais comprometimentos intelectuais; procurando o
melhor encaminhamento, a fim de mantê-los em atividade e com possibilidades de
aprendizagem por toda a vida.
No PEE Minas Gerais, fica evidenciada uma forte tendência em fortalecer
parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público, para favorecer a participação das
famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo (Meta 4,
estratégia 4.19). Cabe lembrar que o Projeto de Lei nº 5.374/2016, de autoria do
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deputado federal por Minas Gerais, Eduardo Barbosa, transformado na Lei Ordinária
nº 13.632/2018, altera a Lei nº 9.394/1996 inserindo o conceito de educação ao longo
da vida (art. 3º, inciso XIII), o que significa um avanço na tentativa de solucionar as
limitações oriundas de deficiências mais severas.
Análise feita em 2013, pelo Observatório do PNE sobre o PEE Pará, indicava
que apenas 10.108 crianças e adolescentes se encontravam matriculados no AEE, o
que revela a necessidade de ampliar esse serviço para atingir um contingente
populacional maior. Portanto, faz-se urgente aumentar o número de salas de recursos
multifuncionais em todo o estado do Pará, pois apenas 6,5% das escolas do estado
possuem tais ambientes educacionais e, ainda, apenas 4,3% dos estabelecimentos
mantêm o serviço em funcionamento (INEP, 2014). É importante frisar que há uma
inquietação a respeito do público-alvo da educação especial (estratégia 4.12), pois
existem casos específicos que não se ajustam ao atendimento em classe comum, na
educação profissional e/ou na educação de jovens e adultos, devido aos
comprometimentos pela natureza da deficiência. Para estes, a resposta esperada é,
principalmente, para onde encaminhar tais jovens, a fim de mantê-los em atividade e
com possibilidades de aprendizagem por toda a vida?
O CEE da Paraíba publicou a Resolução nº 080/2013, que estabelece as
condições para a criação de Centros de Atendimento Especializado (CAEs), conforme
disposto no art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 04/2009 (PARAÍBA, 2015), para
potencializar a inclusão escolar dos estudantes com deficiência, transtorno do
espectro autista e altas habilidades/superdotação. Porém, é importante dizer que,
desde o ano 2009, houve redução no número de escolas especializadas e classes
especiais, forçando a matrícula desse público nas classes comuns. Todavia, foi
registrada uma diminuição no número de professores da educação especial, o que
deixou o cenário educacional bastante conturbado. O plano focaliza a expansão do
número de salas de recursos multifuncionais e o incentivo à formação continuada de
professores para atuarem no AEE, mas acrescenta um novo entendimento sobre o
AEE, observando que este não se limita apenas a atender as escolas urbanas, mas,
também, as escolas do campo, a população moradora de rua, os indígenas, as
comunidades quilombolas e ciganas (Meta 7, estratégia 7.3), porém tudo ainda se
configura como meta a ser alcançada.
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No estado do Paraná, a educação especial vem expandindo o AEE, entretanto,
observa-se que a rede particular de ensino é a grande executora dessa modalidade
de ensino, pois mantém convênio direto com o estado, recebendo apoio técnico e
financeiro para manter as instituições de ensino em funcionamento. Cabe informar
que, entre os anos de 2010 e 2013, houve aumento de mais de 100% nas matrículas
da rede particular. Igualmente há grande tendência em formar profissionais intérpretes
de Libras (Meta 4, estratégia 9), como também garantir aos estudantes em tratamento
de saúde o atendimento educacional hospitalar e domiciliar (Meta 4, estratégia 10).
Assim, como visto em muitos PEEs, é nítida a procura por soluções assertivas,
por causas geradoras de conflitos nas escolas onde existem surdos inclusos e,
também, por ações para prevenir a reprovação ou evasão dos estudantes
impossibilitados de frequentar uma escola.
No estado de Pernambuco, durante o período de 2011-2014, aumentou o
número de matrículas dos estudantes com deficiência no ensino regular, mas
principalmente na rede municipal de ensino. Atualmente, existem Centros de
Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) nos municípios de Limoeiro,
Arcoverde, Caruaru, Garanhuns e Recife. Em tais centros são desenvolvidos projetos
específicos com atividades desportivas, artísticas, culturais e profissionalizantes.
Porém, existem outros espaços pedagógicos, como, por exemplo, o Centro de Apoio
Pedagógico Visual (CAP), cujo objetivo é atender às necessidades dos estudantes
cegos, surdocego, e com baixa visão e também oferecer cursos de Braille a todos os
interessados em adquirir esse novo conhecimento.
O Centro de Apoio ao Surdo de Recife, em parceria com a Federação Nacional
de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), dá assessoria às ações das
Secretarias de Educação municipais e estadual, ofertando cursos de Libras e abrindo
espaço para que surdos adultos atuem como instrutores nesses cursos, contemplando
a estratégia 4.21 do PEE Pernambuco, que visa formar tradutores intérpretes de
língua de sinais, para suprir as necessidades da sua rede de ensino.
No PEE Piauí está registrada, assim como em muitos estados do Brasil, a
carência de profissionais habilitados nas diferentes áreas e, para suprir esse quadro,
foi planejado capacitar os gestores públicos e profissionais da educação para
enfrentarem as polêmicas sobre o acesso, a permanência das pessoas com pessoas
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com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, no sistema regular de ensino,
bem como orientar sobre as formas de atendimento.
Na verdade, o estado enfrenta sérias dificuldades para realizar o atendimento
educacional especializado

e

espera-se

que

políticas públicas

educacionais

considerem os casos mais complexos, pois muitos estudantes com deficiência estão
matriculados, “mas não participam das atividades em sala de aula devido a gravidade
do seu problema, ficam em outros espaços da escola”, como informou a professora de
uma escola localizada na zona rural de Piauí14.
O estado do Rio de Janeiro, ainda, não havia homologado o seu PEE, até abril
de 2018, estando em vigor uma versão preliminar 2015-2024. Nele, está registrado,
na página 32, que nos anos de 2010-2011-2012-2013, progressivamente, aumentou o
atendimento nas classes comuns (com ou sem apoio pedagógico especializado), mas,
apesar desse aumento, ainda é expressivo o número de pessoas com deficiência não
acolhidas pelo sistema escolar.
O Rio Grande do Norte, também, revela a carência de profissionais aptos para
o AEE. Assim, como em outros estados, há um grande esforço em formar
profissionais para os cargos de intérpretes de Libras, guias-intérpretes para
surdocegos, professores de Libras, tradutor, revisor Braille e professor de apoio (Meta
4, estratégia 14).
O PEE Rio Grande do SUL também indica a responsabilidade da SEDUC-RS
em firmar parcerias com as Secretarias Municipais de Educação, mantendo diálogo
direto com os gestores15 para saber das dificuldades, possibilidades e avanços da
educação especial, nas diversas localidades. De certo, são ações que aproximam as
lideranças e estimulam reflexões sobre quais políticas públicas devem ser efetivadas
e/ou aprimoradas para atender à demanda educacional e social da atualidade.
No PEE de Rondônia foi informado que 249 (duzentas e quarenta e nove)
escolas foram contempladas com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a fim
de implementar o Programa Escola Acessível, desenvolvendo ações de acessibilidade

14

Depoimento de Ana Paula Peres Sousa, professora da Unidade Escolar Arimathea Tito Filho,
localizada em Capitão de Campos, PI, via whatsapp em conversa com a consultora Maria Claudia.
15
Em 2018, o secretário de Educação, Ronald Krummenauer, participou de reuniões, as quais são
denominadas de bate-papo com os diretores, em Santa Maria. Na ocasião conheceu o diretor surdo da
Escola Estadual de Educação Especial Reinaldo Cóser, Sr. Jeferson de Oliveira Miranda, o qual
solicitou mais apoio para desenvolver projetos na área da surdez. Portal da SEDUC/RS
<http://www.educacao.rs.gov.br/bate-papo-com-diretores-usa-linguagem-dos-sinais-para-ajudarinteracao>, acesso em abril de 2018.
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nas escolas da rede estadual de educação para garantir a participação e permanência
dos estudantes inclusos. Estão espalhadas por todo estado 36 (trinta e seis)
instituições privadas que atendem exclusivamente à educação especial (RONDÔNIA,
2015), assim distribuídas: APAEs em 31 municípios; 1 AMA e 3 Pestalozzi (1 em
Porto Velho, 1 em Guajará Mirim e 1 em Ouro Preto do Oeste) e 1 CENE16, da rede
estadual.
O PEE de Roraima foi publicado no Diário Oficial de 5 de setembro de 2015,
mas não está disponível no site oficial da Secretaria de Educação, o qual ainda está
em construção e no link Legislação não tem nada disponível, sendo o site de difícil
navegação. Cabe observar que muito do que está descrito no plano fica no campo das
ideias, sem apontar ações viáveis e inovadoras.
O PEE Santa Catarina indica crescimento no número de matrículas no AEE e
também está registrado o pioneirismo da Secretaria de Educação na proposição de
ações políticas relacionadas à educação especial:
Em 1987, a Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio do „Plano
para a campanha da matrícula escolar – 1987 a 1991‟ estabeleceu diretrizes
para matricular todas as crianças e adolescentes em idade escolar na rede
regular de ensino, independentemente de suas idiossincrasias ou das
condições de acessibilidade nas escolas. Esta ação, conhecida na época
como „matrícula compulsória‟, perspectivava, como consequência, a
inclusão das pessoas público da educação especial nas escolas regulares.
Passados quase 20 anos deste plano de matrícula, o Estado, por meio da
SED e da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), instituiu a
Política de Educação Especial (2006), tendo como referência a conquista de
direitos das pessoas com deficiência (SANTA CATARINA, 2015, p. 53).

Quando questionado sobre a judicialização da educação especial no estado, a
resposta enviada pelo Setor de Atendimento ao Cidadão (SEAC) foi a seguinte:
O assunto „900033 Educação inclusiva‟ foi desativado pelo CNMP, sendo
substituído pelo „900163 Educação inclusiva‟. Realizamos uma pesquisa
apenas com esses dois assuntos, que retornou 11 registros, todos do ano
de 2017 e todos com o assunto 900163. Outro assunto que pode ser
considerado é o „10058 Ensino Especial‟, que possui 7 registros, todos de
2017. No total, portanto, temos 18 registros de processos com assunto
17
relativo a educação inclusiva ou especial.

16

CENE – Centro Educacional Abnael Machado de Lima.
E-mail recebido em 5 de abril de 2018, às 14h09, do SEAC - Campos Salles <seac@mpsc.mp.br
Rodrigo.
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Verifica-se no plano de educação de Santa Catarina a participação das famílias
nas decisões mais apropriadas para as pessoas com severos comprometimentos
mentais, sendo o ensino exclusivamente em instituições especializadas, entretanto,
esse posicionamento foi modificado, conforme é esclarecido a seguir:
[...] será alterado em decorrência dos desdobramentos do „Curso de
formação em atendimento especializado da criança e do adolescente com
deficiência e suas famílias‟ realizado em função do Termo de Cooperação
Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual, Fundação Catarinense
de Educação Especial e as Secretarias de Estado da Educação, Saúde e
Assistência Social, Trabalho e Habitação. Assim, a partir do ano de 2015
somente as crianças e adolescentes em idade escolar que apresentem
diagnóstico de múltipla deficiência associado a quadro clínico crítico que
não só comprometa a interação com o entorno, mas também que os
coloque em vulnerabilidade clínica e que, por implicação, expresse um
conflito de princípios, educação x saúde, comprovado por atestado emitido
por equipe multidisciplinar, poderão frequentar exclusivamente CAESPs18.
Esta mudança deverá ser pactuada com o Ministério Público Estadual para
ocorrer de forma gradual e não acarretar prejuízos às crianças e
adolescentes com diagnóstico de severos comprometimentos mentais que
até então eram atendidos em CAESPs (SANTA CATARINA, 2015, p. 54).

O estado de Sergipe é formado por 75 municípios, e apresenta três zonas
geográficas com características socioeconômicas muito peculiares: Litoral, Agreste e
Sertão. No entanto, em 2007, o governo do estado, como mecanismo de organização
espacial e visando à implantação de políticas de desenvolvimento, criou oito territórios
de planejamento, a saber: Alto Sertão Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Baixo São
Francisco Sergipano, Leste Sergipano, Agreste Central Sergipano, Grande Aracaju,
Centro-Sul Sergipano e Sul Sergipano (SERGIPE, 2015).
Quanto à educação, o PEE Sergipe descreve que o atendimento ofertado à
população leva em consideração as singularidades das regiões e do público atendido,
obedecendo às diretrizes ditadas pelo CEE e os Conselhos Municipais de Educação,
em conformidade com as leis nacionais vigentes.
Ainda em vigor, a Resolução nº 7/2014, expedida pelo CEE, institui as diretrizes
operacionais para a educação especial na educação básica, nas instituições
educacionais integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Sergipe, o que mostra
certo progresso no sentido de fortalecer um sistema educacional inclusivo. Porém,
existe o problema de identificação dos estudantes com altas habilidades ou

18

CAESP – Centro de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial.
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superdotação, o que dificulta o aprimoramento da capacidade intelectual e criativa
desse público.
O PEE Tocantins anuncia desenvolver ações para a expansão, com
qualidade, de salas de recursos multifuncionais, nas escolas urbanas, do campo,
comunidades indígenas e quilombolas, sistema prisional e socioeducativo, bem como
escolarização substitutiva e oficinas pedagógicas nas escolas especiais. Fato que
indica ainda a necessidade de criação de escolas acessíveis (Meta 6, estratégia 6.1).
A análise dos planos também revelou que estes dão grande importância à
participação das famílias dos estudantes da educação especial, no contexto escolar,
provando que ouvir os familiares sobre os seus sonhos e projetos de vida representa
maturidade da gestão escolar democrática, na resolução dos conflitos, o que pode
diminuir o número de ações judiciais em torno da inclusão escolar.
Percebe-se também que a maioria dos planos propõe consolidar centros
multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas da saúde, assistência social,
pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da educação básica,
ação que pode gerar novos estudos e acarretar o desenvolvimento de metodologias de
ensino inovadoras; bem como incrementar a produção de materiais inclusivos, de
tecnologia assistiva e, também, de estudos interdisciplinares para auxiliar na elaboração
de políticas públicas educacionais voltadas para o atendimento especializado.
O importante nesta análise é reconhecer que todos os estados escreveram
seus planos e que todos pretendem desenvolver ações para a potencialização da
educação especial, na perspectiva da inclusão escolar e social, daqueles que
necessitam de atendimento especializado, no entanto, todos são unânimes na
compreensão de que exista sim, de fato, uma gestão democrática que motive a
participação de toda a sociedade e das instituições educacionais públicas e privadas,
na construção de uma política que assegure os direitos de todos a uma educação de
qualidade, essencialmente àqueles que se encontram classificados como minorias,
como, no caso, os que necessitam da educação especial.
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1.4 Normas Estaduais: Prospecção, Possibilidades e Desafios

Alguns estados, por meio de seus CEEs elaboraram diretrizes para nortear as
práticas educativas relacionadas à educação especial. Esses documentos pretendem
contribuir para a operacionalização do AEE na educação básica, orientando sobre as
matrículas, organização dos serviços disponíveis, atribuições das instituições
escolares, atribuições das Secretarias de Educação, atribuições dos professores,
elaboração da proposta pedagógica, aproveitamento escolar, certificações e outras
providências.
O CEE do Amazonas aprovou a Resolução nº 138/2012 que estabelece as
normas regulamentares para a oferta da educação especial em seu sistema de
ensino. Nessa resolução, destaca-se a redação dada para caracterização do públicoalvo da educação especial: pessoa com deficiência, TGD, incluindo síndromes do
espectro do autismo e psicose infantil, e, por fim, altas habilidades/superdotação.
Ainda orienta quanto ao número de estudantes por turma, propondo um (1) incluso por
turma, mas admitindo até três (3), evitando juntar na mesma turma diferentes
deficiências da seguinte forma:
Tabela 1.2 – Distribuição de estudantes por faixa etária/anos/séries
Faixa etária/anos/séries

Nº de estudantes por sala

4 e 5 anos
1º ano
2º ao 5º ano
6º ao 9º ano
Ensino Médio

16 estudantes
20 estudantes
25 estudantes
35 estudantes
35 estudantes

Será assegurado aos surdos pré-linguísticos atendimento em instituições
específicas para construção de sua identidade surda. E, quando matriculados no ensino
regular, podem ser agrupados no máximo até seis surdos, no mesmo nível de ensino.
É prevista na mesma resolução a flexibilização da temporalidade de estudos,
principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, aos
estudantes com comprometimento intelectual e/ou múltipla deficiência. Quanto à
formação docente para atuar na educação especial, a resolução está amparada pela
legislação que vem do MEC.

38

A resolução do CEE do Acre, sob o nº 277/2017, classifica detalhadamente os
diferentes tipos de deficiência tentando abarcar um universo maior de características.
Sinaliza também as etapas do AEE da seguinte forma:
Quadro 1.5 – Etapas do AEE
1. Estudo de casos
2. Plano de AEE
3. Sequência didática
4. Cronograma de atendimento
5. Caderneta de registro
6. Portfólio
7. Relatório individual

Etapas do AEE
Conhecer o estudante.
Intervenções pedagógicas necessárias.
Atividades planejadas de acordo com o objetivo didático e
articuladas ao plano de AEE.
Registro do atendimento com dias e horários.
Informações sobre r a frequência do aluno, as atividades realizadas
diariamente e o relatório do trabalho do professor do AEE.
Registro das atividades realizadas pelo estudante.
Informações sobre a vida escolar, desenvolvimento pedagógico
nas classes de educação básica e na sala de recursos
multifuncionais, desempenho nas avaliações dos estudantes e que
devem ser apresentados nas reuniões de pais da escola.

Considerando que as propostas podem ser operacionalizadas, entende-se que
o registro e a sistematização das etapas venham a garantir, tanto aos professores
quanto aos estudantes, melhor acompanhamento de seu percurso escolar nos anos
iniciais e servir como documento para a continuidade dos estudos em outros níveis e
modalidades.
Vale ainda ressaltar que a resolução acreana esclarece, objetivamente, quais
são os conteúdos programáticos e os recursos do AEE para os diferentes tipos de
deficiência. E ainda, especifica, no Capítulo IV, quais profissionais são necessários
para consolidar o processo de inclusão escolar.
Já o Distrito Federal garante a matrícula de estudantes com deficiência e altas
habilidades/superdotação e prevê a possibilidade de estudos ao longo da vida,
respaldado pela Lei Distrital nº 5.310/2014. As normas para a educação especial estão
estabelecidas pela Resolução CEDF nº 1/2017, a qual adverte para a necessidade de
se considerar as situações singulares, os perfis dos estudantes, as suas características
biopsicossociais e as faixas etárias, observados os princípios éticos, políticos e
estéticos, o que indica a possibilidade de ajustes adequados às distintas realidades. A
norma do DF ainda classifica de maneira extensa o público-alvo da educação especial,
ampliando as possibilidades de inserção de outros casos não previstos por lei.
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A Secretaria de Educação do estado do Pernambuco estabelece as normas
para a implantação das salas de recursos multifuncionais e orienta a organização e o
funcionamento do AEE nas escolas da rede estadual de ensino do estado de
Pernambuco por meio da Instrução Normativa nº 07/2014, a qual está apoiada na
Portaria Normativa MEC/SECADI nº 13/2007.
O CEE do Espírito Santo elaborou o documento Diretrizes da educação
especial na educação básica e profissional para a rede estadual de ensino,
documento publicado em 2 de julho de 2008 e que vigora até os dias atuais como
norteador para a inclusão de estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades.
A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo apresenta as seguintes
normas:


Deliberação CEE nº 149/2016, que estabelece normas para a educação
especial no sistema estadual de ensino.



Resolução SE nº 68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
atendimento educacional aos alunos, público-alvo da educação especial, na
rede estadual de ensino. AEE: a) turmas formadas por até 7 (sete) alunos da
própria

unidade

escolar

ou

de

escolas

diversas;

b)

atendimento

individualizado ou em grupo de alunos com, no mínimo, 2 (duas) e, no
máximo, 3 (três) aulas diárias, no ministradas no contraturno, não podendo
ultrapassar 8 (oito) aulas semanais; c) modalidade itinerante: turmas
formadas por até 3 (três) alunos da própria unidade escolar, individualizado
ou em grupo de alunos com, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 3 (três) aulas
diárias, não podendo ultrapassar 6 (seis) aulas semanais. No art. 20, § 1º, diz
que para alunos com idade superior a 15 (quinze) anos deverá ser ofertada
educação especial para o trabalho, com certificação nos moldes das
diretrizes publicadas pela Secretaria da Educação.


Resolução SE nº 10, de 8 de fevereiro de 2018, que institui Comissão
Técnica, no âmbito da Secretaria da Educação, para propor ações que visem
subsidiar o atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Já a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por meio do Decreto nº
57.379, de 13 de outubro de 2016, institui a Política Paulistana de Educação Especial,
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na Perspectiva da Educação Inclusiva, com a finalidade de assegurar o acesso, a
permanência e a participação plena dos estudantes da educação especial. Cabe
lembrar que tanto o estado de São Paulo quanto o município são exemplos de
organização do ensino, mas que ainda enfrentam problemas em relação ao
atendimento educacional da sua população. Entretanto, a cidade de São Paulo também
vem enfrentando grandes dilemas quanto aos estudantes da educação especial, uma
vez que cresce na cidade o número de moradores de rua, o que implica o surgimento
de um novo grupo de crianças, na maioria desnutridas, e com sérios comprometimentos
que interferem no seu desenvolvimento, em particular no aspecto cognitivo.
Em 2009, a Fundação Catarinense de Educação Especial lançou a Política de
Educação Especial do Estado de Santa Catarina19, objetivando reforçar a autonomia
do estado quanto à definição dos rumos da política de educação especial.
No ano de 2014, foi criada a Resolução nº 257, com o objetivo de estabelecer
normas complementares sobre procedimentos de apuração de deficiências e
irregularidades no funcionamento das instituições de educação, vinculadas ao
Sistema Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina. Atualmente, a Resolução
CEE/SC nº 100, de 13 de dezembro de 2016, estabelece as normas para a educação
especial no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina.
Ainda é bom lembrar que o estado de Santa Catarina é pioneiro na criação do
curso Letras/Licenciatura Libras (1ª turma 2006-2008), uma parceria que envolveu a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Federação Nacional de Educação
e Integração dos Surdos (FENEIS) e o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina (CEFET/SC).
Recentemente, o CEE do Paraná, por intermédio do processo nº 1215/2015,
determinou a Indicação nº 01/2016 para que a Comissão Técnica elaborasse as
“Normas para a Modalidade Educação Especial no Sistema de Ensino do Estado do
Paraná”, agora, regularizada pela Deliberação nº 02/2016.
De acordo com análise feita pelo CEE Paraná20, o que se observa é um
aumento significativo de novas instituições da rede privada para o ensino, na
modalidade educação especial:

19

Cabe ressaltar ação ajustada aos casos como o de deficiência mental, sendo considerados casos
específicos em razão dos educandos com severos comprometimentos mentais que, em idade escolar,
poderão, a critério da família, estar matriculados em escolas regulares ou em centros de atendimento
educacional especializado (SANTA CATARINA, 2006).
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No Paraná, em 2014 havia 1.008 instituições de ensino com oferta exclusiva
da Modalidade Educação Especial (tabela 1). Há que se observar que o
número dessas instituições tem diminuído continuamente nos últimos anos
(eram 1.324 em 2007) e que esse fenômeno tem se manifestado de modo
diferente segundo as redes de ensino. Enquanto a Rede Particular tem
ampliado seu número de instituições, as Redes Estaduais e Municipais têm
registrado decréscimo paulatino, justificando a diminuição total das
instituições dessa modalidade educacional ao longo dos anos. Entretanto, a
Rede Municipal permanece com o maior número de instituições no período
analisado, apresentando, em 2014, 60% das instituições de Educação
Especial do Paraná (2016, p. 5).

No Rio Grande do Sul, o Parecer nº 251/2010 regulamenta a implementação,
no Sistema Estadual de Ensino, do disposto na Resolução CNE/CEB nº 4, de 02 de
outubro de 2009, que Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. A legislação diz
que a inclusão de estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação
nas classes comuns da Educação Básica será realizada a partir de uma analise
positiva do cenário quanto à: elaboração de Projeto Pedagógico, financiamento
específico, recursos físicos, humanos, capacitação de professores e de pessoal
especializado e envolvimento da sociedade como um todo21.
Comparando as leis entre esses os estados de Sergipe e Pernambuco, é
seguro dizer que o estado de Sergipe, em termos de legislação, exibe algo mais
dinâmico em relação ao atendimento da demanda daqueles que apresentam algum
tipo de deficiência. As leis aplicadas em Sergipe exigem um melhor preparo não só
dos profissionais, quanto das instituições em si, orientando que elas tenham os
recursos necessários para atender às necessidades especiais dos deficientes.
Enquanto o estado de Pernambuco tem assegurada, por uma lei datada de 2001, a
matrícula aos portadores de deficiência locomotora, auditiva e visual na escola pública
mais próxima de sua residência, e dá outras providências, mas na realidade enfrenta
sérios obstáculos para manter uma inclusão escolar de qualidade.
Os estados do Paraná e Rio Grande do Sul exibem uma legislação mais
próxima da realidade, com seções especiais para a inclusão do estudante em classe
comum, incentivando meios para que o AEE (Rio Grande do Sul) ocorra a contento.
Na legislação do Paraná, existe uma preocupação em relação a detectar
estudantes mais comprometidos em virtude do tipo de deficiência e que não se
20

Processo nº 1215/2015. Indicação nº 01/2016. Disponível em:
<http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/MINIUTA_INDICACAO.pdf>, acesso em maio de 2018. Ver
tabela no endereço eletrônico aqui indicado.
21
Parecer nº 251/2010 - fl. 3.
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beneficiam do ensino ofertado em classes comuns, sendo mais salutar sua
escolarização em escolas especiais. E, ainda, para o AEE existe uma série de regras
e exigências a serem cumpridas para uma melhor integração desse estudante. O
estado do Paraná também oferece um ajustamento positivo para estudantes com altas
habilidades/superdotação; adaptando estudos para não "atrasar" seu progresso.
A seguir, é apresentada a análise do quadro com informações importantes e
evidências das normas atuais em alguns estados, uma vez que alguns sites
pesquisados, das Secretarias de Educação e dos CEEs, estavam em construção e
outros com poucas informações atuais.
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Quadro 1.6 – Resoluções estaduais
Estado

Acre

Resolução/Deliberação
Destaque

Resolução CEE/AC nº 277/2017
Cabe ao CEE acompanhar a
institucionalização do AEE dando
orientações para a rede de ensino e a
aplicação dos atos na elaboração do
Projeto Político-Pedagógico.
Não prevê terminalidade.
Prevê salas de recursos e outros
apoios e serviços pedagógicos.

Resolução nº 138/2012-CEE/AM
Amazonas

Amapá

Bahia

*Equidade com DF
*Matéria detalhada
Prevê terminalidade e salas de
recursos

Resolução nº 48/2012 - CEE/AP. Fixa
normas para oferta da educação especial
na educação básica do sistema estadual
de ensino do Amapá.
Não disponível no site
http://www.cee.ap.gov.br/det.php?dm=148
Resolução CEE nº 14 /2014-BA
*Equidade com DF
*Matéria generalizada
Prevê salas de recursos na própria

Enturmação
Percentual

Altas
Habilidades/Superdotação

Classes Hospitalares

Nº de
Artigos

Nas classes inclusivas, evitar que se
atendam ao mesmo tempo mais de
dois tipos de deficiência. No caso de
iguais, é possível o atendimento de
até 2 alunos na mesma turma
inclusiva, permitindo-se que haja uma
pertroca de até 4 alunos, desde que
não se ultrapasse o limite máximo de
alunos por turma; no caso de
diferentes será permitida apenas
matrícula de 1 aluno por sala,
permitindo-se que haja uma pertroca
de até 3 alunos dependendo das
necessidades específicas.

AEE para estudantes com altas
habilidades
/superdotação se apresenta em
três perspectivas:
Enriquecimento Curricular,
Aceleração e Agrupamento:
NAAH/S-AC: identificar,
atender e promover o potencial
de alunos que apresentem
altas habilidades/superdotação,
oferece formação continuada
de professores e outros
profissionais/educação
disseminando informações
acerca da superdotação.

Hospital da Criança,
Unidade de Assistência de
Alta Complexidade em
Oncologia do Acre
UNACON; Hospital de
Saúde Mental do Acre –
HOSMAC; Casa de
Acolhida Souza Araújo,
atendendo crianças e
adultos.

31 artigos

Incluir 1 aluno por turma e no
máximo 3 em caráter excepcional,
evita juntar deficiências diferentes na
mesma turma.
4 e 5 anos: 16 alunos
1º ano: 20 alunos
2º ao 5º ano: 25 alunos
6º ao 9º ano: 35 alunos
Ensino médio: 35 alunos.
Alunos surdos: máximo de 6 por
turma. Assegura quando necessário,
1 auxiliar ou profissional habilitado
para cuidados. Art. 12.

Possibilitar avanço nas etapas
escolares oferecendo
enriquecimento curricular nas
salas de recursos ou em outros
ambientes. Banca de
avaliadores para
reclassificação.

Ação integrada com área da
saúde para atendimento nas
classes hospitalares ou
atendimento domiciliar.

23 artigos

Sem informações.

Sem informações.

Sem informações.

Sem
informações.

Não prevê enturmação.

De modo superficial, toca no
tema serviços para aqueles
com altas habilidades visando
ao seu atendimento global.

Menciona o atendimento
itinerante em ambiente
hospitalar ou domiciliar.

21 artigos
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Estado

Resolução/Deliberação
Destaque

Enturmação
Percentual

Altas
Habilidades/Superdotação

Classes Hospitalares

Nº de
Artigos

Ceará

escola ou de outra escola e ou em Centro
de Atendimento Educacional
Especializado – CAEE
Não prevê terminalidade específica
Resolução nº 4.56/2016- CE
Equidade com DF
*Matéria generalizada
Não prevê Terminalidade.
Prevê salas de recursos e e outros apoios
e serviços pedagógicos.
Resolução nº 1/2017-CEDF
Cap. VII aborda Terminalidade
específica e prosseguimento de
estudos Art. 26

Não estabelece percentual – as
escolas que estabelecem o
percentual de enturmação. Registram
nos Doc. Organizacionais. Art. 13 §1º

Art. 30. Altas
habilidades/superdotação sem
aprofundar discussão.

Art. 11 AEE pode ocorrer
fora do espaço em
itinerância.

41 artigos

Não contempla.

30 Artigos.

Resolução CEE/ES nº 2.152/2010
Prevê Sala de Recursos
Não prevê terminalidade
Matéria vaga, resolução antiga.

Não prevê enturmação.

Art. 5 Atendimento domiciliar
e hospitalar.

34 artigos

Distrito
Federal

Espírito Santo

Maranhão

Minas Gerais

Resolução CEE nº 291/2002 – Muito
Antiga
Art. 41. Terminalidade
Art. 10. Salas de recursos.
Resolução CEE nº 460/2013
Prevê salas de recursos
Art. 10 Certificado de Conclusão do nível
escolar.

Art. 12 Inclusão de 1 estudante por
turma, sendo permitido o máximo de
3 estudantes.

Art. 27. Previsto conclusão do
ano/série regular em menor
tempo, aceleração ou avanços
progressivos de estudos.
Art. 6 Núcleos de atividades
para altas
habilidades/superdotados com
as instituições de ensino
superior e institutos voltados as
artes e esportes.

Até três portadores de deficiência no
mesmo tipo, observadas as
orientações do Setor de Educação
Especial.

Art. 17. Núcleos de
enriquecimento e oportunidade
de avanço.

Art. 22 Prevê organizar
atendimento domiciliar e
classes hospitalares.

63 artigos

Não prevê enturmação.
Foco na Escola Especial Capítulo IIIArt. 23 ao Art. 30.

Art. 15. Serviço suplementar
para aprofundamento e
enriquecimento das atividades
curriculares.

Art. 33 Atendimento
domiciliar e hospitalar, mas
não aprofunda.

36 artigos

Resolução nº 03/2016-CEB/CEE/RN
Rio Grande do
Norte

Equidade com DF. Matéria detalhada.
Prevê terminalidade e salas de
recursos
Deliberação CEE nº 149/2016-SP

São Paulo

Equidade com DF
Matéria sucinta

Cada aluno descrito com deficiência,
corresponde à vaga de 2 alunos com
desenvolvimento típico. Art. 20.

Em relação aqueles com altas
habilidades a lei não apresenta
inovações

Estabelece que as escolas efetuem a
distribuição ponderada dos alunos da
educação especial pelas várias
classes, com adequação de idade e

Art. 4, inciso IV.
Não aprofunda.
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Atendimento escolar em
hospitais, clínicas ou
domicílios, oferecido de
forma planejada e com
acompanhamento
pedagógico dos técnicos do
órgão da Educação
Especial.
Classes Hospitalares e
ensino itinerante. Hospitais
da rede privada já estão
mantendo suas próprias

32 artigos

12 artigos

Estado

Sergipe

Paraná

Resolução/Deliberação
Destaque

Enturmação
Percentual

Prevê terminalidade e salas de
recursos

série. Art. 4.

Resolução nº 7/2014
Art. 17 Terminalidade específca

Pará

Nº de
Artigos

classes e oferecendo cursos
de especialização aos
interessados.

Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação Especial na Educação
Básica, nas instituições educacionais
integrantes do Sistema de Ensino do
Estado de Sergipe e dá providências
correlatas.

Art. 22
Não aprofunda.

25 artigos

Estabelece adequação do número de
educandos por turma, com critérios
definidos pela mantenedora e
expresso no Projeto PolíticoPedagógico. Art. 13

Contempla no art. 14.

atendimento ao estudante
com deficiência que tiver
internação por prazo igual
ou superior a um mês em
unidades hospitalares ou
congêneres e atendimento
domiciliar.

39 artigos

Deliberação nº 7.828/2005
Equidade com DF
Matéria detalhada

Estabelece quantitativo máximo de 15
alunos na educação infantil, 20 nos
anos iniciais, e 25 nos anos finais e no
ensino médio, em turmas que houver
educandos com deficiência,
recomenda incluir no máximo 3 alunos
com a mesma deficiência. Art. 8

Art. 8º- IX
Aprofundamento e o
enriquecimento de aspectos
curriculares.

Contemplado no art. 13, 14
e 15.

65 artigos

Resolução nº 304/2017 altera os
capítulos VIII e XIV da Res. nº 01/2010CEE/PA.
Equidade com DF
Matéria detalhada
Prevê salas de recursos

Art. 87 Estabelece compatibilização
do nº de alunos com necessidades
especiais em no máximo 15% do total
de alunos classe.

Não contempla.

Contempla no art. 86 e 87, §
4.

91 artigos

Estabelece a matrícula de no máximo
3 alunos com deficiência; o número
máximo de até 25 alunos nas turmas
em que houver matrícula de alunos
com necessidades educacionais
especiais/deficiência. Art. 14.

Sem informações.

Sem informações.

19 artigos

Deliberação nº 2/2016
Equidade com DF
Matéria detalhada
Prevê sala de Recursos

Resolução nº 1/2010-TO
Tocantins

Classes Hospitalares

Art. 18.
Não aprofunda como fazer.

Art. 25 § 2º e art. 27, § 1, 2 e 3
Terminalidade

Mato Grosso
do Sul

Altas
Habilidades/Superdotação

Equidade com DF
Matéria sucinta

Fonte: Adaptação do Quadro Demonstrativo/Comparativo Resoluções - Educação Especial. recebido do Sr. Felipe Salomão Cardoso, membro do Fórum Nacional dos
Conselhos Estaduais de Educação (FNCE) e Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).
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Os critérios apresentados no Quadro 1.6 consideram o que foi descrito na
resolução/deliberação

evidenciando

enturmação

(percentual),

a

questão

terminalidade específica, implantação de salas de recursos multifuncionais, serviços
disponíveis aos estudantes com altas habilidades/superdotação, organização do
atendimento domiciliar e em classes hospitalares e, por último, a quantidade de
artigos na lei.
A compreensão do trabalho docente em outros ambientes, como o
atendimento domiciliar e em classes hospitalares, indica a precariedade dessa ação
docente em muitos estados, mas também evidencia a dimensão humana dessa
ação que compreende o estudante hospitalizado:
A pessoa internada no hospital encontra-se em um ambiente estranho,
ressente-se da falta de familiares e amigos, sente-se fragilizada ou culpada
pela doença, muitas vezes sentindo dores e com medo de morrer, o que a
deixa confusa e desamparada. No atendimento hospitalar, além dos
cuidados que a ciência médica oferece para controlar ou sanar os
problemas de saúde, é de suma importância diminuir os sofrimentos e os
traumas psicológicos resultantes da internação, de cirurgias ou dos
tratamentos invasivos (ASSIS, 2009, p. 25).

É essencial que a legislação atual contemple em sua redação a estrutura, a
organização e o funcionamento dos serviços da educação especial também no
tocante às classes hospitalares, firmando o compromisso dos estados na
identificação e divulgação da existência dessas classes no ambiente hospitalar.
Outra medida prioritária diz respeito ao atendimento domiciliar itinerante, sendo
positivo normatizar ações para organizar, orientar e acompanhar esse serviço mais
de perto e os resultados alcançados com essa atuação.
Além disso, foram considerados aspectos como a relevância das normas e
sua equidade com a legislação do DF, uma vez que o apresentado anteriormente
tem sua origem no quadro comparativo das resoluções relacionadas à educação
especial criado pelo Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação
(FNCE). Nele, é observado como os estados determinam a formação das turmas
inclusivas, considerando as diferentes deficiências e a quantidade prevista por sala;
sabendo que no caso da surdez é benéfico o maior número de surdos na mesma
turma, para manter uma comunicação entre seus pares e potencializar a atuação do
intérprete da Libras.
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Outro ponto analisado foi a identificação dos serviços ofertados aos
estudantes com altas habilidades/superdotação, uma vez que esse grupo é
insuficientemente abordado nas leis estaduais, e, em um sistema educacional bem
estruturado, os talentosos poderiam ter suas habilidades potencializadas e voltadas
para contribuir junto à sociedade brasileira.
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ATIVIDADE 2

Projeto 914BRZ1050.3 – Edital nº 1 /2018 TOR 1/2017

Documento técnico contendo proposta de estratégia para revisão e atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial, baseado nas normas
estaduais e nacionais em vigor sobre a educação especial.
Atividade 2 – Identificar, sistematizar e analisar polêmicas ou questões geradoras
de demandas judiciais para propositura de projeto de revisão e atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial.

Decifrar o mundo significa que o acesso à nossa realidade é problemático,
que é preciso ir além das aparências, atrás das mascaras e das ilusões. É
este é o papel da conscientização que nos fala Paulo Freire (GADOTTI,
1981, p. 40).

A Atividade 2 tem início com a citação de Moacir Gadotti22 para incitar
reflexões sobre a educação e o poder público, ponderando a respeito da educação
como prática de conflito, ou seja, cabe à educação enfrentar os próprios conflitos
gerados de sua ordem, pois é na prática educativa que há as possíveis soluções.
Aprender fazendo é uma possibilidade de crescimento.

22

Educação e poder foi um livro muito utilizado nos cursos de Pedagogia na década de 1980 cujo foco
era discutir uma teoria de uma prática pedagógica que não escondia o conflito, ao contrário, o afrontava
dando origem ao nome Pedagogia do Conflito.
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2 A JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

A aproximação da área do Direito à área da Educação se faz cada dia mais
presente. Notamos que a judicialização da educação é um fenômeno recente e vem
crescendo constantemente. Se voltarmos no tempo, uns vinte anos atrás, não seria
possível imaginar a presença do Ministério Público (MP) e da Promotoria de Justiça
(PJ) no cotidiano escolar. E quais os motivos que levam ao Poder Judiciário às
questões escolares?
A primeira razão para a presença da intervenção do MP e da PJ está
relacionada ao fato de que hoje existe uma preocupação da área do Direito em
solucionar questões como a violência escolar, intervindo como justiça restaurativa
(MPRJ, 2016) ou mesmo para atuar na mediação de conflitos:
A Resolução 12/2002, da Organização das Nações Unidas (ONU) define a
justiça restaurativa como „um processo através do qual todas as partes
envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir
coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e
suas implicações para o futuro‟ (MPRJ, 2016, p. 19).

A justiça restaurativa é vista como uma abordagem fundamentada nos
princípios dos direitos humanos, sendo empregada para transformar as relações entre
as pessoas e/ou sistemas e está permeada pelo paradigma da complexidade,
defendido por Edgar Morin (2000).
Trata-se de repensar a nossa sociedade, as incertezas e os desafios diante das
dificuldades dos cidadãos de conviver, de modo pacífico, com as diferenças. Portanto,
surge a necessidade de ampliar o conhecimento e a compreensão de mundo,
refletindo sobre a complexidade do mundo moderno e a função da escola nesse
contexto.
O sistema educacional está caracterizado como uma estrutura complexa e
abrangente, o qual se modifica de acordo com o tempo e espaço, e está inteiramente
condicionado aos contextos culturais, sociais, econômicos e políticos de cada
sociedade. E, em razão dessa complexidade, é importante compreender a estrutura e
a dinâmica desse sistema, analisando a sua evolução para esquematizar e,
posteriormente, sistematizar estratégias para a transformação da realidade local.
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Tendo como base a Carta da Transdiciplinaridade23, da qual Morin foi
signatário, vimos que a possibilidade de avanço para a nossa sociedade consiste em
produzir uma inteligência coletiva que dê conta da dimensão planetária dos conflitos
atuais, capaz de despertar o mundo para as questões de autodestruição material e
espiritual de nossa espécie.
Apenas aqueles que fazem e vivenciam a educação24 no dia a dia poderão, de
alguma forma, contribuir com o poder público para resolver a complexidade existente
no processo de inclusão escolar e viabilizar o surgimento de uma escola
verdadeiramente inclusiva.
A segunda razão que aproximou o MP e a PJ das questões escolares foi a
criação de um setor específico dentro do MP para cuidar da temática educacional. A
tendência é que as questões pertinentes às políticas públicas educacionais e aquelas
ligadas ao cotidiano escolar cada vez mais sejam investigadas sobre o crivo do MP.
O terceiro motivo diz respeito ao grande volume de ações judiciais envolvendo
o contexto escolar e as relações sociais nele produzidas. São ações de todas as
espécies, algumas promovidas pelo próprio MP, ações movidas por pais ou
responsáveis, pelos próprios estudantes, por professores e outros funcionários da
educação, e isso é parte desse novo movimento denominado “Judicialização da
Educação”. Na verdade, são questões de natureza prática, concreta e que precisam
ser resolvidas com certa rapidez.
O quarto tema a ser analisado é o Movimento Escola sem Partido25, o qual teve
origem em São Paulo e repercute em todos os estados. Nesse caso, a primeira
estratégia imposta é uma notificação ao professor, o que pode ser algo muito
constrangedor a todos os envolvidos, mas que é uma ação eminentemente jurídica,
respaldada pela Constituição Federal (art. 206, Inciso III) que defende o pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas.
O último ponto a ser aventado está relacionado à atuação do Conselho Tutelar
nas escolas, para verificar a evasão escolar e problemas relacionados à exclusão e
inclusão escolar. Nesse contexto, também sobressaem as questões referentes aos

23

A Carta da Transdisciplinaridade foi adotada no 1º Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, no
Convento de Arrábida, Portugal, em 1994.
24
Grifo meu.
25
Caracterizada como uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar, que obriga a fixação em todas
as salas de aula de um quadro com os deveres do professor.
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estudantes com deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), altas
habilidades, entre outros.
2.1 O Cenário Atual e a Abordagem Transdisciplinar

Até pouco tempo atrás, a atuação do Poder Público Judiciário no âmbito
escolar se limitava a apenas discutir e resolver demandas pertinentes à exclusão,
casos de estudantes expulsos da escola, sendo as outras questões de cunho
pedagógico resolvidas pela própria escola. Entretanto, agora, esse panorama mudou!
Atualmente, discute-se com muita frequência temas como inclusão escolar de
estudantes com deficiência, os serviços da educação especial, o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), a implantação de salas de recursos multifuncionais,
a carência de profissionais habilitados, o direito à matrícula em instituições
especializadas,

ausência

de

materiais

inclusivos,

destruição

de

barreiras

arquitetônicas, critérios de avaliação, o projeto político-pedagógico, a educação ao
longo da vida, entre outros mais.
A tarefa não é fácil para ninguém! Nem o poder público consegue resolver,
sozinho, os conflitos, e nem tão pouco as escolas. O que se percebe é a
complexidade do problema, como posto por Morin (2001) sobre o fato de tudo estar
interligado:
[...] é necessário ensinar que não é suficiente reduzir a um só a
complexidade dos problemas importantes do planeta como demografia, ou a
escassez de alimentos, ou a bomba atômica ou a ecologia. Os problemas
estão todos amarrados uns aos outros (p. 11).

A judicialização da educação não implica afirmar que o Poder Público Judiciário
irá se sobrepor aos protagonistas das escolas (docentes, gestores, supervisores,
coordenadores etc.), mas sim que haverá um diálogo para resolver pendências. O
cenário se configura da seguinte forma, questões que não são resolvidas pela escola
provocam a interferência do MP ou PJ.
Compreender o surgimento do fenômeno “judicialização da educação” exige
uma visão e atitude transdisciplinar26 que permita a aproximação de dois ou mais
26

“O pensamento transdisciplinar prioriza uma visão global, o que pode ser considerado uma primeira
abertura, uma ação concreta sobre nossa realidade, para nela inserir a visão de um real global e não
mais casual revelado pela nova física quântica, um real holístico no qual todos os aspectos da realidade
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campos na resolução de seus problemas, diante da complexidade do problema é
indicado exercitar o entendimento de que áreas de natureza distintas, uma jurídica e
outra pedagógica, podem a partir do rigor, da abertura e da tolerância fazer emergir
um terceiro elemento para novas soluções.
Na abordagem transdisciplinar, essas características estão descritas na Carta
da Transdisciplinaridade como prática de poder assinalada por relações de disciplina
e dominação, e que sua ação deve estar pautada:

[...] rigor na argumentação que leva em conta todos os dados é o guardião
relativamente aos possíveis desvios. A abertura comporta a aceitação do
desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o
reconhecimento do direito às ideias, comportamentos e verdades contrárias
às nossas. (UNESCO, 1994).

É correto afirmar que existe certo antagonismo entre os discursos de caráter
pedagógico e os de caráter jurídico, pois o pedagógico considera o diálogo, o
momento de escuta do outro, a construção coletiva, a participação democrática, a
afetividade, as incertezas, a necessidade de a escola se preparar para lidar com suas
limitações e o que está por acontecer:
O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em
nossas teorias e ideias, e estas não tem estrutura para acolher o novo.
Entretanto, o novo brota sem parar [...] e quando o inesperado manifesta, é
preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o fato
novo entrar a força na teoria incapaz de recebê-lo. (MORIN, 2001, p. 30).

Já o discurso de natureza jurídica é quase oposto ao pedagógico, pois tem uma
carga imperativa, é o discurso do cumpra-se! E é por essa razão que a apropriação
dos fundamentos jurídicos da atividade docente é tão necessária, por todos os
profissionais da educação.
Nota-se que a crescente judicialização da educação reside no pouco
conhecimento que os profissionais da educação têm sobre os fundamentos jurídicos
que motivam o trabalho escolar. Assim, é de se esperar que a escola não consiga
resolver suas questões, justamente porque professores e gestores desconhecem as
bases jurídicas da sua profissão.

podem ser considerados e respeitados, sejam eles científicos, materiais, afetivos ou espirituais”
(RANDOM, 2000, p. 20).
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Existe um desalinhamento entre as propostas pedagógicas, as práticas
educativas e a normativa de direito educacional. Na escola, não se discute a
legislação que rege a sua organização, funcionamento e os procedimentos da ação
pedagógica. Poucos são aqueles que se apropriam desse conhecimento jurídico para
melhor realizar seu trabalho na escola. Muitos conhecem a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, pois é matéria de concurso público para ingresso na carreira, mas não
acompanham sua evolução (alterações, revogações), desconhecem os pontos da
Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente que normatizam a
educação, desconhecem as metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação, em
particular, a legislação que ampara a prática da inclusão escolar. Contudo, hoje é de
suma importância conhecer o ordenamento jurídico para diminuir esse buraco entre o
universo do direito e da escola.
Apesar de a legislação, nacional e internacional, impulsionar a evolução de
uma educação fundada nos princípios inclusivos, esse processo vem sendo
desenvolvido lentamente. Evidencia-se um aumento expressivo de matrículas no
sistema regular de ensino, mas, em alguns casos, de maneira irresponsável, quando
fortalece a exclusão de alguns estudantes mais comprometidos e/ou limitados devido
à severidade da sua deficiência.
As normas jurídicas estabelecidas para auxiliar na elaboração de políticas
públicas educacionais ainda que garantam a inclusão escolar necessitam de
considerações específicas para, de fato, atender às peculiaridades de cada caso e,
além disso, garantir a educação ao longo da vida para aos indivíduos que receberiam
a “terminalidade específica”.
2.2 O Contexto da Pesquisa

Este documento foi elaborado com base em artigos e teses que discutem a
judicialização da educação especial, além de informações recebidas de MPs, PJs e
órgãos ligados à educação.
Conforme sugerem Bogdan e Biklen (1999), na investigação educacional os
dados devem ser colhidos em seu ambiente natural, e contemplar interpretação das
expectativas observadas. Contudo, para esta pesquisa foram adotados procedimentos
a distância, mas que aproximaram ao máximo o pesquisador e as pessoas
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consultadas, uma vez que foram utilizadas ferramentas de comunicação síncrona,
como conversa com áudio e vídeo, via WhatsApp (gestores das cidades de Fortaleza
e Ararendá, no Ceará, e Capitão de Campos-PI, Belém-PA, Recife-PE, Natal-RN),
telefonemas tradicionais (Belém-PA, Salvador-BA), e também assíncrona, como a
troca de e-mails com as demais unidades da Federação.
Como ainda é um assunto pouco explorado, mas o qual vem se intensificando
em virtude do processo de inclusão escolar com a legislação que garante a todos o
direito à educação, preferencialmente, no sistema regular de ensino, muitos estados
não responderam às solicitações feitas, sendo poucos os Conselhos Estaduais de
Educação (CEEs), MPs e PJs que enviaram informações, via e-mail, sobre a
quantidade de ações judiciais referentes ao tema educação especial
O procedimento inicial foi localizar os endereços eletrônicos dos MPs e das
Secretarias de Educação, e verificou-se que algumas secretarias, como a de Roraima,
ainda têm o site em construção. Em seguida, foi elaborada a solicitação e enviada por
e-mail, além de manifestação de pedido de informação, via canal da ouvidoria dos
estados (com prazo para resposta de até 10 dias), contudo, o contato realizado com
os CEEs deu melhores resultados.
Infelizmente, encontrou-se certa resistência de alguns órgãos estaduais no
fornecimento das informações, acredita-se que isso aconteceu pelo fato do assunto
“judicialização da educação especial” ser algo novo e pouco explorado, mas o
contexto geral mostrou que ações judiciais vêm se intensificando em virtude do
processo de inclusão escolar e de uma legislação nacional que garante a todos o
direito à educação, preferencialmente, no sistema regular de ensino, indicando que os
estados ainda estão aprendendo a lidar com essa “novidade” e sentem-se
desconfortáveis em emitir pareceres conclusivos.
Contudo, com a delimitação da área pesquisada, conseguiu-se otimizar as
consultas e obter-se dados significativos, que serão apresentados a seguir neste
relatório, com os resultados e respostas de alguns estados. Cabe informar que os
estados não mencionados são aqueles que, mesmo com insistência, se omitiram em
fornecer

informações

e,

ainda,

que

em

disponibilizaram canais de atendimento eficazes.
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seus

endereços

eletrônicos não

2.2.1 Alagoas
O MP de Alagoas27 respondeu que, devido ao teor da solicitação, o qual foge
às suas atribuições, fossem procuradas informações junto à PJ do Estado e arquivou
solicitação. O mesmo pedido foi dirigido ao CEE28, mas sem sucesso.

2.2.2 Bahia
O MP da Bahia29, comparando com o MP de Alagoas, adotou postura diferente
e atendeu prontamente ao solicitado, encaminhando o pedido de informação para o
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CEDUC), fornecendo os
seguintes dados:
Tabela 2.1 – Judicialização da educação especial na Bahia
Ano

Ações Judiciais

2017
2016
2015
2014
2013
2008

228
27
11
6
2
1

No período de nove anos, o número de ações judiciais relacionadas à
educação especial sofreu um aumento de 228%, o que faz inferir que existem conflitos
entre o que a legislação determina e o que vem sendo proporcionado aos estudantes
que necessitam da educação especial. Embora as políticas educacionais do Ministério
da Educação (MEC) visem à inclusão de todos nas escolas, e acabar com as
desigualdades e a exclusão, muitos estados e municípios apontam interesses e
prioridades políticas divergentes e o que se vê é um cenário onde ainda impera o
preconceito, a falta de compromisso e o despreparo, elementos que se constituem em
um grande obstáculo para a escolarização das minorias.

27

Despacho nº 11.201800000094-7. Ouvidor Geral Valter José Omena Acioly. E-mail recebido em 20
de março de 2018.
28
Conselho Estadual de Educação de Alagoas <cee.alagoas@gmail.com>, CEE Câmara Básica
<ceb.ceeal@gmail.com>.
29
Resposta dada pelo CEDUC do MP da Bahia, em 27 de março de 2018.
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2.2.3 Ceará
O MP do Ceará30 se mostrou sensível ao tema e com prontidão enviou
informações sobre a judicialização da educação especial, detalhando as ações
judiciais movidas e tratadas no ano de 2018 (Anexo I) especificando a natureza desta.
Quadro 2.1 – Informações sobre a judicialização da educação especial no Ceará
Município

Nº de Ações/Ano

Redenção

1 ação em 2015

Fortaleza

2 ações em 2018

Farias Brito

1 ação em 2017

Descrição
PJ de Redenção ajuizou ACP destinada a
assegurar o direito à educação do adolescente
Samuel D. Silva, portador de necessidades
especiais.
Ajuizadas ações para garantir profissionais de
apoio para acompanhar alunos com
necessidades especiais.
Ajuizada ação para obrigar o Estado a
disponibilizar professor especializado em Braille
para acompanhar aluno cego.

Fonte: Adaptado da planilha enviada pelo MP do Ceará (Anexo I).

2.2.4 Goiás
O MP de Goiás31, por meio da assessoria jurídica do Centro de Apoio
Operacional da Educação (CAO Educação), enviou resposta informando que em
pesquisa ao Sistema Atena, que registra os autos administrativos e judiciais que já
estiveram ou estão em trâmite no MP, foram encontrados os seguintes números:


152 (cento e cinquenta e dois) autos judiciais para a chave de pesquisa
“atendimento educacional especializado”;



66 (sessenta e seis) autos judiciais para a chave de pesquisa “educação
inclusiva”.

Convém esclarecer que tal pesquisa não inclui os autos administrativos ou
extrajudiciais em trâmite nos órgãos de execução (PJs) desse MP. Nesse caso, os
resultados encontrados foram os seguintes:

30

Procuradoria-Geral de Justiça do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Ofício nº
0012/2018/CAOPIJ-MPCE. Sr. Hugo José Mendonça de Lucena-Promotor de Justiça.
31
Informação registrada sobre a solicitação nº 123336032018-4. E-mail recebido em 9 de março de
2018.
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744 (setecentos e quarenta e quatro) autos extrajudiciais, autos
administrativos, atendimentos e atividades gerais do promotor para a chave
de pesquisa “atendimento educacional especializado”;



1.949 (mil novecentos e quarenta e nove) autos extrajudiciais, autos
administrativos, atendimentos e atividades gerais do promotor para a chave
de pesquisa “educação inclusiva”.

Além de fornecer os dados acima, o MP de Goiás sugeriu que o mesmo tema
fosse pesquisado junto à Vara da Infância e Juventude, o que foi feito por e-mail, mas
sem sucesso.
2.2.5 Maranhão
A Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do Maranhão32 informou, em 5 de
abril de 2018, não ser possível informar objetivamente sobre o tema educação
especial e enviou dados gerais, no entanto, na data de 24 de maio de 2018
reconstruiu sua resposta, como é possível observar na Figura 2.1, a seguir.

32

Minha solicitação gerou a manifestação de nº 707/2018 registrada na Ouvidoria do Estado do
Maranhão.
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Figura 2.1 – Quantidade de procedimentos extrajudiciais por ano – educação inclusiva

Quantidade de procedimentos extrajudiciais por ano –
educação inclusiva
TOTAL
CONCURSO PÚBLICO P/ O MAGISTÉRIO COM VAGAS P/ CUIDADOR
CUIDADOR EM ESCOLA PRIVADA
CUIDADOR EM ESCOLA PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO P/ O MAGISTÉRIO C/ VAGAS PARA INST. E INT.DE LIBRAS
ESTACIONAMENTO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA
MATRÍCULA UNIVERSIDADE PÚBLICA

VAGA EM ESCOLA PRIVADA
VAGA EM ESCOLA PÚBLICA

0
Ano

Ano

2

4

6

8

Ano

Fonte: Adaptado das informações fornecidas pela Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (2018).
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10

12

2.2.6 Mato Grosso do Sul

O CEE de Mato Grosso do Sul não informou especificamente sobre ações
movidas no tocante à educação especial, mas esclareceu que, para as escolas da
rede estadual de ensino, foram delegadas competências para a Secretaria de Estado
de Educação de Mato Grosso do Sul credenciar e descredenciar as instituições de
ensino, autorizar e desativar o funcionamento das etapas da educação básica da rede
estadual.

2.2.7 Paraná

O CAO das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da
Educação do MP do Paraná enviou, em 17 de abril de 2018, dados sobre as ações
judiciais registradas no período de janeiro de 2017 até meados de abril de 2018,
especificando o teor dos processos em quais municípios eles ocorreram, conforme
descrito a seguir:
Quadro 2.2 – Ações judiciais de janeiro de 2017 a abril de 2018, do Paraná

Localização
PROMOTORIA
CORBÉLIA

15ª PROMOTORIA
FOZ DE IGUAÇU

2ª PROMOTORIA
IBIPORÃ

PROMOTORIA
JOAQUIM TAVORA

1ª PROMOTORIA
LOANDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ – MPPR
Período de instauração 01.01.2017 a 17.04.2018
Data da Instauração
Descrição
Buscar inserção da criança Ana Robia Padilha de
21.03.2017
9 anos, em escola especial - APAE - município de
Corbélia.
Averiguar falta de vaga para a matrícula de
AGGAR POTOSSI NAHUEL IBARRA na Escola
Nosso Canto. Escola de Educação Especial e
10.02.2017
Centro de Adaptação Neurológica que hoje atende
um público que vai do zero aos 38 anos nas três
áreas: saúde, educação e assistência social.
Termo de declaração prestado por FABIANE
APARECIDA ALVES, com relato de que sua filha,
JULIA ALVES PONCIANO seria transferida pela
19.01.2018
SME da Escola Rotary, onde é aluna da sala
especial, para a escola mais próxima de sua
residência.
Apurar o teor do termo de declarações da
representante no tocante a necessidade de sua
12.03.2018
filha portadora de necessidades educativas
APAE DE QUATIGUA especiais passe a estudar na APAE QUATIGUA e
não mais em classe especial no ensino municipal
regular
Restou apurado nos autos de processamento
03.10.2017
Administrativo 0077.17.001380-7, a necessidade
de ajuizamento de ação judicial a fim de garantir o
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Localização

1ª PROMOTORIA
LOANDA

1ª PROMOTORIA
PIRAQUARA
PROMOTORIA DE
SÃO JOÃO
Município Saudade do
Iguaçu

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ – MPPR
Período de instauração 01.01.2017 a 17.04.2018
Data da Instauração
Descrição
atendimento à adolescente ARYELE MARIA LIMA
DA SILVA em escola de educação básica na
modalidade educação especial, devido seu quadro
de deficiência intelectual.
Restou apurado nos autos de processamento
Administrativo 0077.16.002208-7, a necessidade
de ajuizamento de ação judicial a fim de garantir o
03.10.2017
atendimento à adolescente ANGELO SIVIERO DA
CRUZ em escola de educação básica na
modalidade educação especial, devido seu quadro
de deficiência intelectual.
Violação do direito fundamental a educação
28.04.2017
especial do adolescente VICTOR LUAN CIT.
19.02.2018

Averiguar possibilidade de atendimento com
educação especial a aluna ALESSANDRA
PEDROSO GODOES.

12.07.2017

Apurar negativa do Núcleo Regional de Educação
em fornecer professor de apoio ao aluno
JONATHAN DA SILVA BALESTRA de 13 anos,
diagnosticado com autismo e bipolaridade.

3ª PROMOTORIA
MARECHAL CÂNDIDO
RONDON
Município de
Mercedes

22.02.2017

Acompanhar as medidas tomadas pela rede
pública de ensino em relação à educação inclusiva
de ANDRESSA HEINRICH, pessoa com
deficiência.

PROMOTORIA DE
NOVA AURORA

19.01.2018

1ª PROMOTORIA
PITANGA

06.12.2017

1ª PROMOTORIA
PITANGA

06.12.2017

4ª PROMOTORIA
CAMBÉ

Verificar possibilidade do aluno JOÃO PEDRO
RIBEIRO, diagnosticado com paralisia cerebral,
ser reclassificado para cursar novamente o Pré III.
Registrar o ajuizamento da ação civil pública nº
4423.69.2017.8.16.0136 em favor de JÉSSICA
LATCZUK, a fim de garantir à infante o direito à
educação especial.
Registrar o ajuizamento da ação civil pública nº
4438-38.2017.8.16 em favor de MATHEUS DA
CRUZ, a fim de garantir ao adolescente o direito à
educação especial.

Fonte: Adaptado das informações fornecidas pelo MP do Paraná.

2.2.8 Paraíba, Pernambuco e Rondônia

Foram solicitadas informações aos três estados, mas sem êxito até o final
deste trabalho, visto a demora nos trâmites entre Ouvidoria da Educação e a gestão
pedagógica destes.
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2.2.9 Rio de Janeiro

O MP do Estado do Rio de Janeiro informou, em 20 de março de 2018, não ter
condições de informar dados das demandas judiciais de ordem individual e coletiva
sobre o assunto, mas em 27 de março de 2018 enviou planilha extensa com dados
sobre ações judiciais, em vários municípios do estado, no período de 2016 a 2018,
revelando uma expressiva quantidade de ações de natureza diversas, como ensino
especial, fornecimento de medicamento e insumos, passe livre/transporte, pessoas
com deficiência e tutela.

2.2.10 Roraima

O CEE de Roraima respondeu ao solicitado informando que em tal órgão não
foi registrada nenhuma demanda referente ao assunto educação especial, mas que
fosse realizada nova consulta junto à SEED/RR. Tal atitude foi acatada, mas,
infelizmente, a SEED/RR não se manifestou até o fim desta pesquisa. Cabe ressaltar
que vários campos do site da Secretaria de Educação estão em construção, o que
impossibilitou também colher informações sobre as normas estaduais.

2.2.11 Santa Catarina

O MP de Santa Catarina, 25ª Promotoria de Justiça da Capital, em 20 de março
de 2018, justificou-se informando que o solicitado extrapolava as atribuições da
Promotoria, sugerindo que o mesmo pedido fosse feito à 15ª Promotoria de Justiça da
Capital, o que foi acatado, mas sem sucesso.
2.2.12 Sergipe

O CEE de Sergipe informou os seguintes dados referentes à educação especial
e quantidade de ações judiciais registradas no estado, no período de 2016- 2017:
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Figura 2.2 – Quantidade de ações judiciais registradas em Sergipe, no período de 2016-2017

Quantidade de ações judiciais registradas em Sergipe, no
período de 2016-2017
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Falta de professor habilitado para o atendimento educacional especializado

2.2.13 Tocantins

Alguns estados justificaram não ter os dados compilados de forma específica,
mas estão cientes da questão judicial no cenário educacional, como foi o caso do CEE
do Tocantins33, quando explicou:
O CEE/TO não recebeu formalmente nenhum processo ou ação envolvendo
estas questões. Embora já tenhamos ciência de muitos conflitos em relação
a isto, mas de forma extra-documental. A carência de profissionais para
esta modalidade de ensino – Especial – é enorme em todo o estado do
Tocantins. Mas também não temos um levantamento preciso desta
situação. São afirmações baseadas nas verificações dos processos de
renovação de reconhecimento ou credenciamento de escolas
especializadas ao atendimento a pessoas com limitações especiais.34

33

Em resposta ao pedido de informação pública à Superintendência de Desenvolvimento da Educação
informou, em 22 de maio de 2018, não possuir dados estatísticos das ações judiciais em torno da
inclusão escolar nos anos de 2017-2018, porém sabe da crescente demanda, visto que as pessoas
estão mais conscientes na busca da garantia de seus direitos.
34
E-mail enviado em 3 de abril de 2018 pela Secretaria Executiva CEE-TO,
<secretariaexecutiva@cce.to.gov.br>.
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2.2.14 Pará

A falta de profissionais é unânime nos estados do Brasil. E, para suprir a
carência de profissionais habilitados muitas, Secretarias de Educação vêm abrindo
processos seletivos para professores da educação especial.
Segundo informações da conselheira Maria Beatriz M. Padovani35, o estado do
Pará também apresenta déficit no corpo docente, para tanto a medida tomada foi
admitir a presença de estagiários para atribuição de apoio escolar, o que gerou
também a ação do MP por causa da existência de um cadastro de profissionais de
reserva. Contudo, está prevista para breve a abertura de concurso público para
provimento de cargo de professor da educação especial.
E isso não acontece apenas no Pará, mas se repete com frequência em outras
localidades a crescente demanda; assim algumas iniciativas são emergenciais e
devem ser atendidas de imediato, pois o tempo urge e, por isso, é preciso tomar
decisões, e os estudantes não podem ficar fora da escola.
Estamos iniciando a consolidação de um sistema educacional inclusivo,
procurando

por

alternativas

que

viabilizem

esse

processo

colaborativo

e

compromissado: “Para criar e organizar uma nova cultura torna-se imprescindível que
os profissionais da educação descubram novos horizontes e reinventem novas formas
de apropriação do saber” (TOFFLER, 1970).
Quanto aos critérios para a enturmação, o CEE do Pará saiu vitorioso e
conseguiu a compatibilização do número de estudantes com deficiência em, no
máximo, 15% do total de estudantes-classe36. Veda a enturmação de alunos com
diferentes deficiências numa mesma turma.

35

Coordenadora Estadual da União Nacional de Conselhos Municipais de Educação (UNCME/PA),
presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Estado do Pará (SINEPE/PA),
consultora do Fórum Nacional de Conselhos de Educação (FNCE).
36
Art. 87 da Resolução nº 304/2017.
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2.3 Pontos Nevrálgicos

Os pontos mais delicados e causadores das polêmicas atuais na área da
educação especial demandam a interpretação que cada um atribui à Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência37.
Para muitas escolas privadas são exigidas medidas que extrapolam seu
equilíbrio financeiro, uma vez que no art. 28 da referida lei está explícita a proibição de
cobranças extras aos estudantes com deficiência, sob a alegação de a instituição não
poder custear os gastos com profissionais de apoio para cada estudante.
As normas estaduais precisam legalizar a inserção desse novo profissional no
quadro de funcionários do magistério, definindo qual a formação necessária, o perfil,
as atribuições, carga horária e outras especificações. Também deve ficar claro quem
deve ter o apoio escolar, e se este será individual ou coletivo. Na atualidade, ainda
não existe uma lei federal exclusiva para determinar o número de estudantes por
classe, considerando a inclusão.
A interpretação da Lei Brasileira de Inclusão levou alguns estados a tecerem
normas específicas para normatizar as ações desencadeadas na educação especial,
como, por exemplo, o estado de São Paulo, que, por meio da Lei nº 15.830, de 15 de
junho de 2015, limita o número de estudantes nas salas de aula do ensino
fundamental e médio que têm matriculados aqueles que necessitam dos serviços da
educação especial, da seguinte maneira:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a limitar, em até 20 (vinte)
alunos, o número de matrículas das salas de aula do ensino público
fundamental e médio que têm matriculado 1 (um) aluno com necessidades
especiais.
Parágrafo único - No caso de aplicação do disposto no „caput‟ deste artigo
e na hipótese de o número de alunos com necessidades especiais ser igual
a 2 (dois) ou 3 (três), as demais matrículas não poderão ultrapassar 15
(quinze) alunos.
Artigo 2º - O número de alunos das salas de aula do ensino privado,
fundamental e médio que têm matriculado 1 (um) ou 2 (dois) alunos com
necessidades especiais fica limitado a 20 (vinte) matrículas.
Artigo 3º - As salas de aula do ensino médio ou fundamental que têm
matriculados 2 (dois) alunos com necessidades especiais, dependendo do
grau de dependência desses alunos, poderão ter um professor auxiliar
ajudando o professor regente.

37

Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, cujo objetivo é “assegurar e promover em condições de
igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando à
inclusão social e a cidadania” (art. 1).
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Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

E, ainda, sobre os profissionais para atuação na educação especial da
Resolução SE nº 29, de 23 de junho de 2015, art. 1º, Inciso III, resolve que a escola
poderá contar com:
I - professor interlocutor de Libras, para atuar como intérprete entre o
professor da classe/aulas e o aluno surdo/com deficiência auditiva;
II - professor interlocutor de Libras, para atuar na condição de instrutor
mediador e/ou guia-intérprete do aluno surdo cego;
III- cuidador, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado
entre o Ministério Público/Governo de SP e as Secretarias da Educação e
Saúde, para atuar como prestador de serviços, nas seguintes situações: a)
quando requerido e autorizado pela família; b) para alunos com
deficiência, cujas limitações lhes acarretem dificuldade de caráter
permanente ou temporário no cotidiano escolar, e que não conseguem
realizar, com independência e autonomia, dentre outras, atividades
relacionadas à alimentação, à higiene bucal e íntima, à utilização de
banheiro, à locomoção, bem como à administração de medicamentos,
constantes de prescrição médica e mediante autorização expressa dos
responsáveis, salvo na hipótese em que esta atividade for privativa de
enfermeiro, nos termos da legislação específica.

Essa consultoria listou os seguintes pontos nevrálgicos em relação a
crescentes ações judiciais em torno da educação especial, e as dificuldades que os
estados têm encontrado quanto ao atendimento educacional especializado, como
indicado abaixo:

Carência de profissional da
educação especial





Braille
Libras
Guia-intérprete
Cuidador ou Apoio

Conflitos

 Relação professor-aluno
 Relação professor-pais

Acessibilidade

 Barreiras arquitetônicas
 Barreiras comunicativas

Utilização parcial das Salas de
Recursos Multifuncionais
(SRM)
 SRM sem uso por falta de
professores
 SRM sem uso por falta de
alunos no contra turno
 SRM utilizada para outros fins
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Falta de vaga em
 Instituições especializadas
públicas e privadas
 Ensino regular
Terminalidade Específica X
Educação ao Longo da Vida
(ELV)

Espera-se que estes apontamentos joguem luz aos debates acerca das
questões geradoras de demandas judiciais para propositura de projeto de revisão e
atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial.
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ATIVIDADE 3

Projeto 914BRZ1050.3 – Edital nº 1 /2018 TOR 1/2017

Documento técnico contendo proposta de estratégia para revisão e atualização das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial, baseado nas normas
estaduais e nacionais em vigor sobre a educação especial.
Atividade 3 – Desenvolver documento conceitual e operacional sobre a Educação
Especial com proposta de subsidiar a CEB/CNE na formulação de norma específica.

Este relatório visa atender aos propósitos expressos na Atividade 3 do Projeto:
CNE/UNESCO – 914BRZ1050.3. Para tanto, inicialmente, é importante informar a
respeito do papel dos Conselhos Estaduais de Educação e suas recentes ações para
a consolidação de um sistema educacional inclusivo. Em seguida, é apresentado um
quadro informativo.

68

3 CONTRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE PARA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

A nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61 criou os
Conselhos Estaduais de Educação (CEEs) com a finalidade de orientar a política
educacional do Estado, atualmente, aos conselhos são atribuídas funções normativas,
deliberativas e de assessoria às Secretarias se Educação dos estados, de forma a
garantir a participação da sociedade em busca de aprimorar o seu sistema
educacional. Em relação à sua natureza consultiva, ele estabelece as normas para
todas as escolas da educação básica, das redes pública e privada, sendo que, em
alguns estados, os Conselhos de Educação também são responsáveis por instituições
de ensino superior pública (universidade estadual). De acordo com os parâmetros
propostos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), assegurado pela atual LDB nº
9.394/1996, cada estado deve ter o seu Conselho Estadual de Educação, para
interpretar a legislação federal e estadual e ajustá-las ao seu sistema de ensino.
O CEE também é responsável pela elaboração e atualização do Plano
Estadual de Educação. Na verdade, o CEE deve seguir as orientações do Conselho
Nacional de Educação (CNE) para desempenhar o seu papel maior que é de nortear o
diálogo entre a comunidade e o sistema educacional, propondo soluções e interagindo
como facilitador para que a conversa entre eles resulte positivamente, trazendo as
melhores soluções para os impasses gerados no campo da educação. Contudo, o
CEE também tem respondido por ações judiciais movidas pelo Ministério Público e/ou
Promotoria de Justiça ligadas à educação especial.
A legislação educacional não alcança plenamente o cotidiano das escolas, pois
sabe-se que nem sempre existem momentos de reflexão para que os profissionais
das escolas reconheçam as intenções das políticas públicas educacionais do
momento; o que impede a escola de se tornar um espaço acolhedor de todos e
potencializar um sistema de ensino inclusivo.
Entender a política educacional como um conjunto de medidas que visam
melhorar a relação escola e Estado/mantenedor é o primeiro passo. Em particular, na
educação especial essas medidas se desenvolvem por meio da ação gestora e de
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práticas educativas ajustadas às necessidades do público-alvo dessa modalidade de
ensino.
Os princípios inclusivos que determinam o surgimento do novo paradigma
educacional

são

apontados

na

Constituição

Federal,

na

LDB,

em

leis

complementares, decretos, portarias, resoluções e pareceres, sendo fundamental que
as leis se aproximem ao máximo da realidade atual. Assim, o CEE, como parte
integrante do sistema estadual de ensino, contribui orientando as Secretarias de
Educação na resolução de situações conflitantes da educação especial, causadoras
de demandas judiciais, mas também pode criar mecanismos e normatizá-los no intuito
de promover a conscientização dos profissionais da educação para o reconhecimento
dos dispositivos legais que norteiam sua atuação. Estando esses profissionais mais
seguros das suas responsabilidades e do alcance de suas ações e apoiados na lei,
muitos conflitos internos nas escolas podem ser minimizados.

3.1 Atualização da Política Nacional de Educação Especial

Mediante análise do contexto atual sobre a inclusão escolar no Brasil, a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
apresentou, em abril de 2018, um cenário adverso à Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva Inclusiva apontando que, apesar do aumento no número de
matrículas no ensino regular, apenas 5% dos docentes que atuam na educação
básica possuem curso de formação continuada em educação especial, o que dificulta
o desempenho destes junto aos estudantes com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD) e/ou altas habilidades. Além disso, observou-se que apenas
43% dos docentes atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE)
possuem curso de formação específica em educação especial38.
Como já dito anteriormente, muitos estados informaram a existência de salas
de recursos multifuncionais, algumas em funcionamento e outras ociosas. Fato que
precisa ser mais investigado, identificando as causas do pouco aproveitamento
desses espaços e dos serviços da educação especial em desacordo com a realidade
e que não atendem às necessidades da população estudantil.

38

Dados fornecidos pelo Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2016).
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A seguir, é apresentado um quadro contendo dados percentuais sobre o
crescimento de matrículas dos estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades
no ensino regular (classe comum) e no atendimento educacional especializado, no
período de 8 anos.
Quadro 3.1 – Período 2009-2017: % de matrículas da educação especial em classes comuns
e no AEE
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

% classe
comum

60,5%

68,9%

74,2%

75,7%

76,9%

78,8%

80,7%

82,0%

84,1%

% AEE

20,3 %

25,2%

30,8%

30,6%

34,5%

34,6%

35,0%

36,8%

37,6%

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica, INEP/MEC 2009-2017.

É possível notar que, apesar da distorção entre as matrículas dos estudantes
alvo da educação especial nas classes comum e no AEE, paulatinamente, vem
crescendo o número de matrículas nas salas de recursos multifuncionais, e saber os
motivos pelos quais esse público não está usufruindo dos serviços e dos
equipamentos instalados nessas salas torna-se prioritário, uma vez que são recursos
públicos que vêm sendo mal-empregados.
Outro ponto constatado pela SECADI foi sobre a Resolução nº 4/2009, que
acabou por concentrar as responsabilidades da educação especial no professor do
AEE e não obstante não incrementou uma articulação produtiva entre professor do
AEE e da classe comum.
Perceber a importância dos diferentes atores para a consolidação de um
sistema educacional inclusivo demanda reconhecer o perfil e atribuições de cada
elemento nesse processo. A escola pode se tornar polo de inclusão, mas, para isso, é
preciso ter clareza daquilo que a legislação determina e possibilita como iniciativa de
prática inclusiva.
Os órgãos que compreendem o sistema estadual de ensino devem se envolver
ao máximo para resolver questões conflitantes que afligem as diferentes localidades.
O melhor é reconhecer que não basta apenas incluir o diferente na rede de ensino,
mas que, antes de tudo, é emergente a capacitação dos docentes que têm incluídos
em suas turmas estudantes “especiais”, para que não seja perpetuado outro tipo de
exclusão, como o que vem ocorrendo em muitas escolas: os estudantes estão lá, mas
“esquecidos” em um canto da sala ou em outros ambientes da escola, pois o
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professor da sala não sabe lidar com a diferença e este não conta com um profissional
de apoio.
3.2 Considerações Finais

Este tópico sintetiza as principais conclusões das pesquisas realizadas no
âmbito do Projeto CNE/UNESCO 914BRZ1050.3 com vistas a subsidiar o CNE na
revisão e atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Especial
baseado nas normas estaduais e nacionais em vigor sobre a educação especial.
Os relatórios que servem de base para este correspondem ao estudo sobre o
atual cenário da educação especial e seus serviços nos distintos estados, e apontam
para a apreciação da trajetória das políticas públicas de educação especial no Brasil,
a qual revela que, ao longo do tempo, os estudantes público-alvo da educação
especial foram negligenciados, recebendo tratamento diferenciado que os excluía do
sistema regular de ensino e que, atualmente, reconhecidos e respaldados por
documentos internacionais e nacionais, figuram na sociedade com direitos e deveres
como qualquer cidadão brasileiro.
As políticas atuais procuram corrigir erros do passado, adotando o modelo de
uma educação especial com princípios inclusivos, e, para isso, vêm aprimorando a
legislação para assegurar práticas educativas inclusivas que garantam os direitos
educacionais a todo cidadão brasileiro.
Várias pesquisas nas áreas da educação, saúde e direitos humanos
contribuíram para mudanças atitudinais e legislativas, e o que vivenciamos hoje é o
caminho para superar uma cultura excludente para uma cultura de inclusão, mas isso
não acontece de um dia para o outro, é um processo onde todos os envolvidos
aprendem juntos, enfrentando seus desafios na tentativa de soluções viáveis,
eficazes, eficientes e efetivas. Para tal, conhecer como os estados vêm realizando o
processo de transformação dos seus sistemas de ensino em sistemas educacionais
inclusivos auxilia na confecção de políticas mais realistas, além de fortalecer a ação
democrática que permeia a educação nacional.
No levantamento realizado, foram identificadas demandas judiciais movidas
pelo Ministério Público no sentido de vetar a presença de estagiários para
desempenhar função de apoio junto aos estudantes com deficiência, incitando o
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Estado a contratar professores do quadro de reserva e até mesmo promover concurso
público para ingresso de novos profissionais para os serviços da educação especial.
No entanto, não se trata apenas de conhecer os problemas, ou demandar
ações enérgicas no sentido de “cumpra-se”, mas sim de amparar naquilo que for
possível, buscando soluções plausíveis, ofertando diferentes recursos, garantindo
acessibilidade, assegurando a presença de profissionais especializados e habilitados
para docência fundamentada nos princípios inclusivos, atendimento especializado de
qualidade e compatível com os interesses dos estudantes, dos professores das
classes comuns e dos mantenedores das instituições privadas; incentivando a
continuidade dos estudos em ensino médio, profissionalizante e superior; e, ainda, um
olhar diferenciado para os que se encontram hospitalizados e/ou impossibilitados de
frequentarem as escolas e potencializar as habilidades daqueles que são
superdotados.
Por fim, considerando a dimensão humana do tema educação especial, há de
se avaliar a respeito dos professores que estão lá na ponta, isto é, recebendo os
estudantes cegos, surdos, amputados, paralíticos cerebrais, surdocegos, portadores
de

síndromes,

com

déficit

intelectual,

múltiplas

deficiências,

entre

outros

comprometimentos não citados; esses professores são pessoas que merecem todo
tipo de apoio para melhor desempenhar suas funções educativas, muitos deles sem
formação específica, mas que assumiram fazer parte da mudança desse novo
paradigma educacional, estes acreditam que vale a pena mudar a escola. E,
justamente pela escola fazer parte da sociedade, quando se muda a dinâmica da
escola, transforma-se a sociedade.
Pensando em otimizar esse mecanismo complexo que envolve a escola, a qual
carece da participação de todos para a consolidação de um sistema educacional
inclusivo são apresentados os Anexos I e II, respectivamente, Instrumento para
Construção de um Sistema Inclusivo (Anexo I) destinado às Secretarias de Educação
e Diretorias de Ensino; e o Plano Operacional para Escolas com Princípios Inclusivos
a ser aplicado nas unidades escolares. Cabe pontuar que as Diretorias de Ensino e
outros órgãos similares terão papel importante como elo entre as normas a serem
executadas e as escolas, e delas serão esperadas responsabilidades para o sucesso
das ações in loco.
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Como visto na atividade 2, existe uma variedade de temas na educação
especial que tem sido submetida ao Poder Judiciário nas diferentes unidades da
federação, amparada na Constituição Brasileira e nas demais normas jurídicas,
pleiteando vagas em instituições especializadas para estudantes que apresentam
múltiplas deficiências e graves comprometimentos intelectuais; e é reivindicada a
presença nas escolas de intérpretes de Libras, guia-intérpretes (surdocegueira),
cuidadores, acompanhantes, além de professores especializados. Esses são os
temas mais recorrentes e, para solucioná-los, é preciso propor medidas racionais e
ajustadas a cada caso, sendo requerida a intervenção dos órgãos públicos,
observando os princípios de respeito (as diferenças e aos diferentes atores),
solidariedade

(entre

os

órgãos

públicos

e

seus

executores),

igualdade

(democratização das oportunidades, fim das discriminações), justiça (garantia dos
direitos e deveres considerando a diversidade humana), participação (nas tomadas de
decisão), honestidade (assegurando transparência e confiança mútua) e amor (o
sentido para uma vida harmoniosa em sociedade).

De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava sempre
começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza
de que seria interrompido antes de terminar.
Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda, um
passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte,
da procura, um encontro.
(Fernando Pessoa)
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Anexo I – Instrumento para Construção de um Sistema Inclusivo

Instrumento de orientação e acompanhamento das ações para construção de um sistema
educacional inclusivo nas escolas públicas e privadas do estado (colocar nome do estado).
Organiza o processo de implementação em três estágios: 1, 2 e 3, na intenção de direcionar
ações para transformar o sistema de ensino estadual de acordo com a política nacional da
educação especial na perspectiva inclusiva.
Sendo uma ação contínua e solidária, esta organização prevê a criação, implementação,
reflexão e avaliação do processo que levará a rede de ensino à sua qualidade de Rede de
Prática Inclusiva de Excelência.
Espera-se que em dois anos as secretarias de educação atinjam os três estágios de
coformação de acordo com suas condições, mas prevendo um período de seis meses para
estágio 1, de um ano para a estágio 2 e seis meses para estágio 3.

Escala:
0 = não iniciado
1= em desenvolvimento
2= concluído
A escala acima: 0, 1, 2, deverá ser utilizada para o preenchimento de cada item, não
podendo deixar nada em branco.
OBS.: Para a secretaria de educação sair do estágio 1 e avançar para o 2 é necessário
cumprir com os pré-requisitos destacados em negrito. Para avançar do estágio 2 para
o 3 é necessário cumprir os pré-requisitos em itálico.
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Estágio 1. Secretaria de Educação - Prazo 6 meses
ESCALA
VALOR

AÇÃO
1. Reunião com Dirigentes de Ensino para discutir a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.
2. Assinatura de Termo de Compromisso “Sistema Inclusivo” entre S.E e
Diretorias de Ensino (adesão).
3. Levantar dados sobre nº de Salas de Recursos Multifuncionais (em funcionamento e
ociosas).
4. Levantar dados sobre as Classes Hospitalares.
5. Levantar dados sobre Atendimento Domiciliar
6. Nº de Escolas Especializadas em todo estado.
7. Nº de professores especializados por áreas das deficiências.
8. Nº de profissionais de apoio, intérpretes, cuidadores...
9. Levantar dados sobre serviços disponíveis para Altas Habilidades/Superdotação.
10. Elaboração de um Plano Operacional da S.E com foco na Inclusão Escolar.
11. Nº de matrículas de estudantes com deficiência, TGD e Altas Habilidades
Superdotação no Ensino Regular.
12. Nº de matrículas no AEE.
13. Nº de professores com formação específica para o ensino de deficientes visuais
14. Nº de professores com formação específica para o ensino de deficientes auditivos.
15. Nº de professores com formação específica para o ensino de surdocego.
16. Nº de professores com formação específica para o ensino de Deficiente Intelectual.
17. Nº de professores com formação específica para o ensino de Deficiente Físico.
18. Nº de professores sem formação específica que atuam na educação especial.
19. Parceria com os Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTEs para implantar
banco de dados sobre o processo de inclusão escolar nas Diretorias de
Ensino.
20. Parceria com o sistema público de saúde e assistência social.
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Estágio 2. Secretaria de Educação - Prazo 1 ano
ESCALA
VALOR

AÇÃO
1. Oficinas Pedagógicas (público: Gestor Escolar) com o objetivo disseminar a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (no mínimo 2 oficinas no
ano).
2. Assinatura de Termo de Compromisso “Sistema Inclusivo” entre Diretorias de Ensino
e Escolas Públicas e Privadas (adesão).
3. Identificar escolas que necessitam do AEE para disponibilizar recursos e
desenvolver Plano Individual de Desenvolvimento Escolar (PIDE).
4. Implantação ou Manutenção de Salas de Recursos Multifuncionais
5. Termo de Compromisso entre Hospitais Públicos e Privados para funcionamento de
Classes Hospitalares.
6. Cadastro (concurso ou processo seletivo) de professor para Classe Hospitalar.
7. Cadastro de professor itinerante para Atendimento Domiciliar.
8. Cadastro (concurso ou processo seletivo) de professores especializados (por área
da deficiência).
9. Cadastro (concurso ou processo seletivo) de profissionais de apoio (Educador
Braille, Intérprete de Libras, Guia intérprete, Cuidador, Acompanhante...)
10. Elaborar documento de responsabilização dos atores envolvidos na potencialização
da inclusão escolar (SE, DE, Gestor Escolar).
11. Oficinas Pedagógicas (público: professor especializado e professor de classe
comum) com o objetivo disseminar a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva (no mínimo 2 oficinas no ano).
12. Elaboração de Documento de Identificação, Monitoramento e Avaliação do AEE.
13. Participação de Profissionais de Apoio nas Reuniões Específicas oferecidas pelas
Oficinas Pedagógicas das Diretorias de Ensino.
14. Oferecimento de cursos gratuitos de Braille (público: professores, estudantes e
profissional de apoio).
15. Oferecimento de cursos gratuitos de LIBRAS (público: professores, estudantes, pais
e profissional de apoio).
16. Parcerias com Núcleos e Escolas Especializadas.
17. Oferecimento de cursos gratuitos para surdocegueira e múltiplas deficiências
18. Identificação de estudantes com Altas Habilidades Superdotação
19. Parceria com Universidades Públicas e Privadas para capacitar professores da rede
de ensino.
20. Convênio com instituições de ensino profissionalizante.
21. Relatório anual avaliativo do processo de inclusão escolar.
22. Garantia de acessibilidade nas escolas públicas e privadas.
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Estágio 3. Secretaria de Educação - Prazo 6 meses
ESCALA
VALOR

AÇÃO
1. Reunião com Dirigentes de Ensino para colher resultados sobre as ações
desencadeadas em prol da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva.
2. Avaliação da adesão das escolas do “Sistema Inclusivo”
3. Reconhecimento das Salas de Recursos Multifuncionais em funcionamento e com
professor especializado.
4. Funcionamento das Classes Hospitalares nos hospitais públicos e ou privados.
5. Avaliação do funcionamento do Atendimento Domiciliar
6. Parcerias com Escolas Especializadas e Instituições Filantrópicas.
7. Realização de Concurso Público para professor de educação especial.
8. Realização de Concurso Público para profissionais de apoio.
9. Realização de eventos direcionados à educação especial (palestras, shows,
festivais, olimpíadas educacionais...)
10. Olimpíadas para Altas Habilidades/Superdotação.
11. Realização Prêmio Escola Inclusiva de Excelência.
12. Prêmio professor inclusivo de sucesso (professor da classe comum).
13. Prêmio Diretoria de Ensino com fundamentos inclusivos.

OBS: as ações contidas nos três estágios podem ser ajustadas, por uma equipe
pedagógica constituída para tal, e, de acordo com as peculiaridades da região.
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Anexo II – Plano Operacional Escolas com Princípios Inclusivos (Ano)

I – Identificação

Escola:

Endereço:

Cidade: Estado:

Diretoria de Ensino:

Equipe Gestão Escolar:

Professor(es) da Educação Especial:
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II – Sentido

Caracterização e Significado da Sala de Recursos Multifuncionais na Escola:

Ex.: Materiais disponíveis, horário de funcionamento (turno e responsável)
...possibilitar a comunidade escolar maior possibilidade de inclusão.

Meta para o ano letivo de 2018:

Ex.: Implantar na escola a inclusão do diferente por meios de ações educacionais....

Objetivos a serem atingidos neste semestre:



Com relação à escola:



Com relação aos Professores:



Com relação à utilização da Sala de Recursos Multifuncional:



Com relação aos estudantes:



Com relação aos pais:
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III – Operacionalização

A – O que é fundamental, fazemos.
Ações
Fundamentais
Divulgar legislação
que normatiza a
educação especial
(Federal, Estadual e
Municipal)
Definir o cenário
atual da escola.

Quem?

Como?

Com que /
recurso?

Comunidade
escolar

Reuniões

Tecnologias
disponíveis na
escola

Comunidade
escolar

Reuniões

Sensibilizar a
comunidade escolar Equipe gestora
para atender a
e professores
diversidade humana

Palestra

Elaborar do Plano
Operacional da
Equipe gestora
Reuniões
Sala Recurso
e professores
Multifuncional SRM
Prof.
Capacitar para o
Especializado Seminários
uso das SRM
da Escola
Equipe
Identificar público
pedagógica
alvo da EE na
sob orientação
Diálogos
escola
do prof.
especializado
Realizar encontros
entre profissionais
Palestra e
da escola, pais e
diálogos
pais dos estudantes
“especiais”

-

-

Quando?

Para quê?

Conhecimento da
legislação atual
Identificação das
necessidades
Mostrar que cada um
pode contribuir de
alguma maneira para
tornar a escola
acolhedora
Estabelecer ações
para potencializar o
uso da Sala de
Recursos
Integrar as tecnologias
as aulas
Destruição de
barreiras no processo
de inclusão

Mídias
disponíveis na
escola
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Conhecer as
expectativas e as
possibilidades de
colaboração

B – O que é importante, priorizamos.
Ações Prioritárias

Quem?

Divulgar regras de
convivência
Gestores/professores
baseadas em
e estudantes
princípios inclusivos

Como?

Com que /
recurso?

Palestras,
reuniões e
leituras de
documentos

Tecnologias
disponíveis
na escola

-

Elaborar de Plano
Individual de
Desenvolvimento
Escolar (PIDE)

Equipe Pedagógica

Reuniões

Capacitar
professores para
inclusão de
estudantes

Profissionais
especializados

Palestras

Formar turmas ou
classes de
Reuniões e
Gestores e Equipe
inclusão,
leituras de
Pedagógica
considerando tipo
documentos
de deficiência
Contratar
professores
Editais Equipe Pedagógica
habilitados para
Comunicados
atuar na AEE.
Identificar novos
casos de
Equipe Pedagógica
estudantes que
precisam do AEE
Criar documentos
Leitura da
de registro,
legislação
Equipe Pedagógica e
acompanhamento e
que
profs especializados
avaliação das
normatiza a
etapas do AEE
AEE
Avaliar atuação dos
professores no
Leitura da
Gestores+
processo de
produção
Equipe Pedagógica
inclusão escolar
escolar
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Quando?

Para quê?
Conhecimento
da Política
Nacional da
Educação
Especial
Ajudar os
professores no
atendimento dos
estudantes
“especiais”
Reconhecimento
dos desafios e as
possibilidades da
inclusão e as
expertises do
professorado
Formar grupos
heterogêneos
realistas
Prestar serviços
na AEE

Inclusão
consciente
Uso de
instrumentos de
avaliação
formativa

Reconhecimento
do desempenho

C – O que é emergente atendemos por demanda.

A ideia é abrir espaço no plano para contemplar demandas que emergirem no seio
da escola. Esse espaço pode ficar em branco e ser preenchido futuramente com o
registro dessas demandas.

Ações
Emergentes

Quem?

Como?

Com que /
recurso?

Quando?

Para quê?

IV – REGISTRO
Descreva os instrumentos de registro, quem será o responsável, com que
periodicidade e as formas de acompanhamento, organização e encaminhamento
das demandas.

V – AVALIAÇÃO
Descreva como será o acompanhamento processual e a avaliação deste plano:
As ações serão acompanhadas pela Supervisão, Gestão e Coordenação?
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:20921-903

TEL.: 3891-1009 e reitoriagab@cp2.gI2.br

Ofício n° 080/2018/GR

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora
ELINE NEVES BRAGA NASCIMENTO

Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
SETEC/Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", edifício sede - 4° andar
CEP: 70.047-900- Brasília- DF

Assunto: Eneaminhamento de informações

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, eordialmente, dirijo-me a V. S®. a fim de prestar
esclarecimentos acerca das supostas pendências apontadas pela Casa Civil/PR, no que se
refere à nomeação do Reitor do Colégio Pedro II, que fora indicado, pela comunidade
acadêmica, para a continuidade do exercício do cargo frecondução!.
No caso, após a realização do legítimo e legal proeedimento de consulta à
comunidade escolar, sagrou-se vencedor o professor Oscar Halac, ora subscritor.

Em seguida, os autos foram remetidos a esse Ministério da Educação, que
ao coneluir as devidas análises, remeteu-os à Casa Civil da Presidência da República.
Contudo, lá foram levantadas questões ultrapassadas há muito tempo,tendo sido suscitados
processos judiciais findados em époea remota(mais de vinte anos).

Desta forma, com vistas aos esclarecimentos dos fatos, apresento a V. S". as
considerações a seguir.
COLÉGIO PEDRO lí
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Inicialmente, cumpre destacar que se trata de recondução deste docente ao

cargo de Reitor do Colégio Pedro II, e não. conforme parece, de nomeação primeva para
dirigente máximo de autarquia.

Destaco isso a V. S''., em razão da antigüidade relativa a três dos quatro
processos considerados "pendências judiciais'' pela Casa Civil. Ora, é certo que antes da
nomeação inicial, ocorrida no ano de 2014, tais registros já se encontravam
devidamente extintos. Nenhum processo gerou condenação; jamais houve trânsito em
julgado; os fatos geradores se remontam ao ano de 1995,2004 e 2010.

Apesar da clareza, elenco abaixo os entraves apresentados pela Presidência
da República(Casa Civil):

(i)

Pendência Judicial n^ 0024272-65.2010.8.19.0208. no TJ/RJ. Em 2 de juL
2013 foi extinta a punibilidade dos réus por prescrição da pretensão
punitiva. O processo foi arquivado, em definitivo, em 27 ago. 2013;

(ii) Pendência Judicial rf 0000156-11.1995.8.19.0211, no TJ/RJ. O processo foi
encaminhado àjustiça federal em 27jun. 2000;

(iii) Pendência Judicial n" 0274600-64.2004.8.19.0001, no TJ/RJ. O processo foi
arquivado, em definitivo, em 09 nov. 2004; e

(iv) Pendência Judicial n° 0024575-10.2017.4.02.5101, no TRF-2/ 5' VF/SJRJ.
Ação civil pública por improbidade administrativa. O valor da causa é de
R$ 10.000,00(dez mil reais).

Quanto a este único processo existente, informo a V. S^. que, em decisão
muito bem fundamentada, o juiz da 5^ VF/SJRJ, convencido da inexistência do ato de

improbidade, rejeitara, liminarmente, a ação de improbidade proposta pelo Ministério
Público Federal.

Ao julgar, o magistrado fizera os seguintes apontamentos:
'*A lei 8.429/92 estabelece, para a admissibilidade da ação por
improbidade, ser necessária a presença de ''documentos oujustificação
que contenham indícios suficientes da existência do ato de

improbidade", nos termos do §6" do art. 17, além de focar a
possibilidade de julgamento sem exame do mérito no caso de

"reconhecida a inadequação da ação", conforme§11 do mesmo artigo.
Os fatos que poderiam configurar improbidade, segundo a inicial,
estariam relacionados com a forma que os réus utilizaram espaços do
bem público (instalações do Colégio) e a prestação do serviço
educacional comoforma ilegal de veiculação de propaganda eleitoral.
(...)

Relativamente às faixas afixadas no Colégio Pedro 11, os fatos
poderiam, em tese, ajustar-se à previsão do art. 73, inciso I, porque
configurariam o uso do próprio bem público (suas paredes efachadas)

(Continuação do Ofício n® 080/2018/GR. datado de 16 de abril de 2018).
para divulgação de propaganda de candidato, tendendo a favorecer
interesses específicos de um grupo, violando a impessoalidade e a
própriafinalidade do Colégio.
Não é o que acontece, contudo, quando se atenta para o teor dasfaixas.
Nenhuma delas contém veiculação de propaganda de determinado
candidato ou coligação. Os dizeres "fora Temer" estão presentes, mas
não se admite que tal lema seja - ao contrário do que diz a inicia!exclusividade da campanha do PSOL. Sem a pretensão de definir a
origem da expressão, a conclusão mais óbvia é a de que o partido se
apropriou dessa "palavra de ordem" manifestada pelas ruas para
angariar apoio daqueles que não se conformavam com a sucessão da
Presidência da República.
(...)

Ademais, não são identificados os "autores" de boa parte dos cartazes e
faixas. A maioria éfeita deforma simples, mediante utilização de tinta
escolar em fundo branco, sem fazer qualquer alusão ao PSOL ou seu
candidato à Prefeitura
(...)

Quanto àquelas identificadas, possível atribuir algumasfaixas, apenas,
ao Sindicato, sem qualquer elemento plausível que as relacione com o
Reitor, como é dito na inicial, tanto que foifeita a retirada daquelas
mais aparentes, atendendo à recomendação do MPF.
(...)

Repise-se, quanto ao lema "fora Temer", que estejuízo considerafrágil
o meroemprego de tal dizer emfaixas como propaganda para o partido.

Quanto aos demais, é cediço que processo judicial arquivado com extinção
da punibilidade não pode ser impeditivo para a posse/nomeação de candidato em concurso
piíblico, conforme posicionamento pacífico do Colendo Supremo Tribunal Federal e

Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em que pese cuidar-se de nomeação para cargo de
direção, vale a pena a leitura:
EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO Ã
NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
consolidaram entendimento no sentido de quc. em obediência à
estrita ordem classificatória. não node a administração deixar de
nomear candidato que teve êxito em todas as fases do concurso
público, por responder a inquérito noticiai ou ação penai sem

trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental
improvido...EMEN:

(AROMS 200702266332, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ QUINTA TURMA,DJE DATA:09/06/20I5 ..DTPB:.)
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..EMEN: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA
FAZENDA NACIONAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO
POLICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. I. Hipótese em que a impetrante foi excluída do certame
na fase de sindicância pregressa por ter respondido a inquérito policial,
por exercício irregular da advocacia (assinatura do "livro de advogados"
em cadeia pública enquanto ainda era estagiária), o qual restou arquivado
em razão de prescrição. 2. O Advogado Geral da União é autoridade
legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que a parte se
insurge em relação à homologação do certame, publicada pelo AGU no
âmbito de sua competência (fls. 119)(arts. 4°, XVI, da LC 73/93 e 12,
§1°, I, da Lei 10.480/02). bem como requer, em última análise, o
reconhecimento do seu direito à nomeação ao cargo de PFN, cuja
responsabilidade é também daquela autoridade (arts. 4°, XVII e 49, §2°,
da LC 73/93, 12, §4^ da Lei 10.480/02 e 2, III, do Dec. 4.734/03).
Precedente: MS I3.237/DF, Rei. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira
Seção. DJe 24/04/2013. 3. A tese trazida na ímpetracao encontra
amparo na iurisnrudência deste STJ e também a do STF, quc se
orientam, em

remansosa maioria, nela vulneracão ao princípio

constitucional da

presunção de inocência uuantlo, em fase de

investigação social de concurso público, houver a eliminação de
candidato em decorrência da simples instauração de inquérito
policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.

Precedentes: AgRg no RMS 39.580/PE, Rei. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma. DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 24.283/RO,
Rei. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma, DJe 08/06/2012; AgRg no RMS
28.825/AC, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe

21/03/2012; AgRg no RMS 29.627/AC, Rei. Min. Adilson Vieira
Macabu (Des. Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 09/08/2012;
AgRg no REsp 1.173.592/MG, Rei. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma,
DJe 06/12/2010; RMS 32657/RO, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima,

Primeira Turma, DJe 14/10/2010. 4. Soma-se a isso que, do que se tem

nos autos, não se vislumbra que a candidata possua um padrão de
comportamento social ou moral reprovável, a ponto de impossibilitá-la do
exercício do cargo para o qual concorreu e foi devidamente aprovada,
mormente porque os fatos a ela imputados ocorreram em 2002; o
inquérito policial tramitou por vários anos sem a apresentação de
denúncia por parte do Ministério Público, acabando arquivado em 2008
em face da prescrição em perspectiva (fls. 68/71); as omissões acerca das
condutas adotadas diante da abertura do inquérito policial não tem o
condão de configurar grave desvio de conduta; e não há prova da alegada
falsidade ideológica, tampouco informação de reincidência ou
cometimento de qualquer outra conduta desabonadora no decorrer desses
anos (consoante certidões de "nada consta" de diversos órgãos públicos -
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fls. 78/99). 5. Segurança concedida, para, reconhecida a nuiidade do ato
administrativo que desligou a candidata do certame em questão,
determinar seja a mesma considerada aprovada, com a posterior
nomeação e posse no cargo de PFN. Prejudicado o agravo regimental.
..EMEN:

(MS 201301696813. BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA

SEÇÃO, DJE DATA;16/10/2014 ..DTPB:.)

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ. CARGO DE
ASSISTENTE SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO.
CERTIDÃO

DE

ANTECEDENTES

CRIMINAIS

POSITIVA.

AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO
EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. SETENÇA MANTIDA. I - O entendimento
iurísprudciicial do Supremo Tribunal Federal, do Suncrior Tribunal
de Justiça c desta Corte é firme no sentido dc que viola o princípio da
presunção de Inocência a exclusão de candidato dc concurso público
com base em inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da

sentença penal condenatória. II - Não há, nos autos, qualquer
informação indicando que a impetrante, apesar de denunciada por

peculato, tenha sido condenada com sentença com trânsito em julgado,
não havendo que se falar, por isso. em fato impeditivo à sua nomeação e
posse. Ademais, sequer há notícia de que já tenha sido proferida sentença
em D instância. III - Remessa oficial a que se nega provimento.
(REMESSA 00164483220144013900, DESEMBARGADOR FEDERAL

JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRFl - SEXTA TURMA, e-DJFl
DATA:28/08/2017 PAGINA:.)

Não obstante a inaplicabilidade à espécie, cabe trazer à lume a Resolução n®
156 do CNJ, que menciona em seu conteúdo parâmetros que podem servir de referência
para os demais órgãos da administração pública, estabelecendo em seu artigo 1®, a
proibição de designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão,
incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha sido condenada em decisão com
transito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos casos de
improbidade administrativa; crimes contra a administração pública, incolumidade
pública, fé pública, hediondos, praticados por organização criminosa, lavagem de
dinheiro e de cunho eleitoral.

O artigo 2° do normativo também restringe a nomeação daqueles que
praticaram atos que levaram à perda de cargo ou emprego público; tenham sido excluídos
do exercício da profissão, por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional
competente; ou tenham tido as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por ato de improbidade administrativa.
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Percebe-se que, a orientação da norma, é no sentido de que para restringir
a nomeação aos referidos cargos, torna-se indispensável a presença do elemento
subjetivo doloso, apto a configurar o descumprímento do dever de probidade, o que
nem de perto pode se afirmar no caso em exame. Ademais, exige-se, no mínimo, a
ocorrência do trânsito em julgado.

Contudo, apesar de não existir irregularidades impeditivas na recondução ao
cargo que já exerço, uma vez que se trata do segundo mandato, por cautela, informo que,
em relação à pendência judicial n° 0274600-64.2004.8.19.0001. já houve o arquivamento
definitivo, sendo que se tratava de ação ajuizada por mãe de aluno, devido a ocorrência de
briga no interior da escola, onde este signatário na função de Diretor, figurou como Réu na
ação, apenas por ser a autoridade responsável pela unidade escolar.

Quanto à pendência n° 000156-11.1995.8.19.0211, registro que se refere a
processo contra a Faculdade de Humanidades Pedro II - FAHUPE. do qual fazia parte da
Direção. O referido processo, de competência do .luizado Especial Criminal, já fora
extinto há anos, restando certo seu arquivamento em definitivo, não dando margem a
qualquer condenação a este servidor. As certidões de antecedentes criminais, ora anexas,
dão conta desta informação.
No que diz respeito à pendência judicial
0024272-65.2010.8.19.0208,
também arquivada em definitivo, referiu-se à conduta discutida pela doutrina se
realmente deve ser enquadrada como contravenção ou não, o fato é que pelo termo lavrado,
houve a extinção da puníbilídade, desde o ano de 2013, tendo sido o processo
arquivado em definitivo naquele ano. Também,sem qualquer condenação.

Muito bem. apenas a título ilustrativo, devo consignar que. com a edição da
Lei rf 12.677/2012. este Colégio Pedro II passou a ser equiparado aos Institutos federais
(parágrafo único, do art. 4°-A, da Lei n° 11.892/2008).
Por sua vez, este normativo legal, acerca do proces.so de consulta, dispõe:
Art. 12. Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para
mandato de 4 (quatro) anos. permitida uma recondução, após processo de
consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindose o peso de 1/3(um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3
(um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e
de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.
(Regulamento)
§ Io Poderão candidatar-se ao cargo dc Reitor os docentes
pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer
dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o

mínimo de 5 (cinco) anos dc efetivo exercício em Instituição federal
de educacão profissional e tecnológica e que atendam a, pelo menos,
um dos seguintes requisitos:

I - possuir o título de doutor; ou
II - estar posicionado nas Classes DIV^ ou DV da Carreira do

Magistério do Ensino Básico. Técnico e Tecnológico, ou na Classe de
Professor Associado da Carreira do Magistério SuDerior.
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§ 2o O mandato de Reitor exllngue-se pelo decurso do prazo ou, antes
desse prazo, pela aposentadoria, voluntária ou compulsória, pela renúncia
e pela destituição ou vacância do cargo.

Vale observar que a Lei apresenta como requisito para o exercício do cargo
de reitor apenas a titulação e o posicionamento na carreira, em nada versando sobre
'"remotos antecedentes"(o que não há no caso» repito).
A seu turno, o Decreto n° 6.986/2009 regulamenta e disciplina o processo de
escolha de dirigentes no âmbito dos Institutos Federais.
Note-se que no caso em tela. foram observados todos os ditames legais e
regulamentares, tendo sido finalizado o procedimento com a indicação deste Reitor à
recondução ao cargo. Relembre-se. recondução, sendo certo que as "pendências"
postas nela Casa Civil eram nrcexistentcs ao primeiro mandato, e não nodem. nesta
oportunidade,.serv irem de obstáculo ao segundo exercício do mesmo cargo.

Apesar de não existir nos atos normativos citados qualquer menção aos
aspectos de moralidade e/ou requisitos de antecedentes, certo é que para a nomeação de
cargos na alta Administração Federal devem ser exigidos estabelecidos alguns requisitos.
No entanto, nenhum deles poderá confrontar os princípios da não culpabilidade ou
inocência, conforme entendimento jurisprudencial manso e pacífico dos nossos Tribunais,
inclusive do STF e STJ.

Aliás, no caso suh examine, longe estamos de quaisquer máculas neste
sentido, posto que as "pendências" levantadas remontam a três processos extintos há
muitos anos, sem quaisquer registros negativos e/ou condenações. Demais disso, o recente
processo trazido à lume se refere a uma ação civil pública, cuja petição inicial fora,
LIMINARMENTE,rejeitada, em favor deste servidor.

Não há. neste caso. qualquer afronta aos princípios da moralidade
administrativa.

De outro modo, vale lembrar que. no âmbito desse Ministério, o Decreto n°
6.029, de 1® de fevereiro de 2007 instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder
Executivo Federal. Mencione-se, ainda, a Resolução n" 10. de 29 de setembro de 2008.

Além disso, o Decreto if 1.171, de 22 de junho de 1994 aprova o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

É de se destacar que, nenhum destes regramentos estabelece requisitos para
a nomeação de dirigente máximo de autarquia. Contudo, não se pode deixar de dar fiel
observância aos ditames de moralidade.

Sucede que, na hipótese dos autos, os processos levantados pela Casa Civil
não possuem o condão de obstar a nomeação do dirigente que fora "eleito" por sua
comunidade escolar, após o devido processo de consulta.

Confonne acima ventilado, podemos trazer, apenas como exemplo, as
regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que proíbem a designação para
COLtCIO
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função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão de pessoa que tenha praticado
os atos que especifica, tipificados como causa de inelegibilidade prevista na legislação
eleitoral. Vê-se, de forma escorreila, que a dita Resolução n" 156, de 08/08/2012,
estabelece como parâmetro a condenação com trânsito em julgado.
Neste sentido, vejamos:
Art. r Fica proibida a designação para função de confiança ou a
nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de
pessoa que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado
ou proferida por órgão iurisdicional colcgiado, nos seguintes casos:
I - atos de improbidade administrativa;
II - crimes:

a) contra a administração pública;

b)contra a incolumidade pública:
c)contra a fé pública;
d) hediondos;

e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

0 de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g)eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h)de lavagem ou ocuítaçào de bens, direitos e valores.
E assim continua:

Art. 2° Na mesma proibição do art. 1° incidem aqueles que tenham:
1 - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II - sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatóría
Judicial ou administrativa do órgão profissional competente;

III - tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão
competente.

Ilustre-se que, quanto aos crimes de menor potencial ofensivo e aqueles
ocorridos há mais de 5 (cinco) anos, a Resolução estabelece:
Art. 3® Não se aplicam as vedações do art. 1® quando o crime tenha
sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.
Parágrafo único. Deixam de incidir as vedações dos arts. 1° e 2° depois
de decorridos cinco anos da:

I - extinção da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de

absolvição pela instância superior, que retroagirá para todos os efeitos;

II - decisão que tenha ocasionado a exclusão do exercício profissional, a
perda do cargo ou emprego público;
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III - rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas; ou

IV - cessação dos efeitos da suspensão dos direitos políticos.

Apesar da utilização da mera analogia, pode-se observar que TODOS os
processos apontados no caso em exame passam, muito longe, dos impedimentos
considerados pelo CNJ.

De igual modo, no âmbito na Advocacia-Geral da União, a Portaria n® 564,
de 4 de dezembro de 2012, estabelece critérios e procedimentos a serem observados por

todas as Unidades nos casos de nomeação de cargos comissionados e funções de confiança,
de autorização de cessão e requisição de servidores:
Ari. 1° A nomeação ou designação para ocupar cargos comissionados,
funções de confiança e gratificações, bem como para seus substitutos, e
as autorizações de cessão e requisição de servidores, no âmbito da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, obedecerá ao

disposto nesta Portaria.

Art. 2° A indicação para provimento dos cargos comissionados, funções
de confiança e gratificações será efetuada mediante o preenchimento do
Formulário de Indicação, constante do Anexo, que deverá ser
encaminhado à Secrelaria-Geral de Administração da Advocacia-Geral da
União.

Art. 3° A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às
normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser
precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca
de situação que possa suscitar conflito de interesses.

Art. 4° A indicação para provimento dos cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, código 101, níveis 3 e 4, deverá ser

encaminhada à apreciação prévia da Presidência da República, por
intermédio da Casa Civil.

Art. 5® A indicação para provimento de cargo comissionado, código DAS
1 a 4, para pessoa sem vínculo com o Serviço Público Federal, deverá ser
precedida de consulta à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão.

No que concerne aos requisitos mais específicos e restritivos, assim dispõe a
Portaria:

Art.7®. A formalização do procedimento de nomeação ou designação de
que trata o art. 1® deverá, obrigatoriamente, conter os seguintes
documentos:

I - preenchimento do Fonnulário de Indicação previsto no art. 2® desta
Portaria;

II - currículo profissional do indicado;
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III - análise da adequação do perfil profissional às atividades do cargo,
função ou gratificação;
IV - declaração de acatamento e observância das regras estabelecidas
pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federa!

e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso;
V - certidão da Corregedoria-Geral da Advocacia da União quanto à
inexistência de procedimento disciplinar do servidor indicado;
VI - declaração acerca da existência de vínculo matrimonial, de

companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, com ocupantes de cargos comissionados
da Advocacia-Geral da União; e

VII - declaração acerca da existência de vínculo matrimonial, de
companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau, com ocupantes de cargos em comissão
ou funções de confiança no âmbito do Poder Executivo federal; e

VIII - manifestação conclusiva do titular do órgão central quanto a
oportunidade e conveniência da indicação.

Ainda que houvesse a aplicabilidade deste normativo, o que não se observa,
não haveria, nem de longe, qualquer óbice.
Neste diapasão, apenas para corroborar todo o exposto, informo a V. S®.

que, em relação às supostas pendências suscitadas pela Casa Civil/PR, nada há a impedir a
recondução deste Reitor, visto que:

(i)

Trata-se de recondução, e três dos processos mencionados já foram
extintos há mais de 10 (dez) anos. Ou seja, os "empecilhos''
indicados eram preexistentes ao primeiro mandato;

(ii)

No que se refere ao único processo em trâmite, verificou-se que se
cuida de ação motivada por interesses estritamente políticos, sem
qualquer natureza jurídica, que teve, em sede liminar, a rejeição da
inicial proposta pelo MPF:

(iii)

Jamais houve qualquer condenação com trânsito em julgado,
conforme exige o entendimento Jurisprudencial do STF e STJ;

(iv)

Durante o exercício do meu primeiro mandato não pratiquei qualquer
ato que desabonasse minha conduta. Nem mesmo fui alvo de atos de

correições desfavoráveis a esta gestão pública;

(v)

Não respondo a qualquer processo administrativo disciplinar,
nem tampouco fui condenado:

(vi)

Restam preservados todos os princípios de eficiência e de
moralidade administrativa;

(vii) Todo o processo de consulta fora lastreado pelos princípios basilares
CO U ÇIO ^to
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da Administração Pública, em especial, no que tange à legalidade.
Neste diapasão. roga-se pelo prosseguimento do feito.
Aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e
consideração.

Coloco-me à disposição de V. S^. para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

OSCAR HALAC

Reitor Pro Tempore
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JUIZ FEDERAL SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS
CONCLUSO AO MM JUIZ EM 01/09/2017 18:26

SENTENÇA A
RELATÓRIO.

O MPF propõe demanda por atos de improbidade administrativa que imputa ao
Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II(SINDSCOPE), Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL-RJ), Oscar Halac, reitor do Colégio, aos professores Magda Medeiros Furtado,
Tarcísio Motta de Carvalho, Maria Elisa Wildhagem Guimarães, Alline Torres Dias da Cruz,
e aos servidores William do Nascimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes.
Segundo a inicial, os demandados teriam utilizado o patrimônio público, isto é, as

instalações do Colégio Pedro II, em favor de interesses do Partido e seus candidatos, fatos que
configurariam improbidade administrativa.
Essa ilícita utilização das dependências do Colégio, de um modo geral, estaria
caracterizada nas condutas de:(a) realizar propaganda eleitoral para o candidato do PSOL à
Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, mediante uso de adesivos nas vestimentas,
além de sua distribuição desse material e de panfletos; (b) fixação de faixas e cartazes no
interior e exterior do Colégio, com os dizeres "fora Temer" e outros do gênero;(c)concessão
de espaço no Colégio ao Sindicato, mediante contraprestaçào subestimada, não paga em
alguns períodos e sem prévia licitação ou justificativa de dispensa, acrescentando que o

Sindicando atuaria como propagador de campanha política do partido na entidade pública.
A relação desse grupo de fatos pode ser assim ligada com cada parte requerida,
segundo a inicial:
- SINDCOPE teria divulgado no Colégio faixas e catazes com a mensagem "fora
Temer", com a aprovação de Oscar Halac, tudo em favor do PSOL, a fim de favorecêlo em campanha eleitoral;
- tal atuação do Sindicato também retrataria seu ftmcionamento como núcleo do
Partido dentro do Colégio, com a anuência do reitor e participação de Magda Medeiros
Furtado e Tarcísio Motta e William do Nascimento Carvalho, que seria "chefe" do
Sindicato;

- Realização de apoio a candidato à prefeitura com uso de adesivos, prática que imputa
aos réus Bruno Bacellar, Alline Dias da Cruz e Maria Elisa Guimarães;

Assinado eletronicamente. Certificação digitai pertencente a SÉRGIO BOUCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS

Documento No: 76673568-110-0-1519-8-210929 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade.

- Maria Elisa e Tarcísio Motta teriam distribuído panfletos de campanha eleitoral na
porta do Colégio;
- o réu Oscar Halac teria viabilizado eessão de espaço para o SINDCOPE, que teria
atuado por sua Diretora, Magda Furtada Medeiros, contrato que seria ilícito em razão
do preço subestimado e a finalidade política subjacente ao ajuste, que estaria,
inclusive, expirado, sem que o Sindicato se retirasse do local;

O pedido de tutela de urgêneia (para retirada do Sindicato do espaço cedido) foi
indeferido (fl. 1243-1244).

JFRJ
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A defesa do réu Oscar Halac consta de fis. 1267 e seguintes. Argumenta, em síntese: a)
não ter agido de forma dolosa para a prática dos atos citados na inicial, principalmente por
considerar inviável que suas funções como Reitor possam ser ligadas, diretamente, aos fatos de

colocação de faixas em algumas das várias unidades do Colégio, cuja administração é
descentralizada; b) sobre os contratos de cessão, enfatiza a existêneia de preço e o inicio dos
ajustes em 2009, acrescentando que foram tomadas medidas, a partir de 2015, sobre a cessão do
espaço ao Sindicato; c) inépcia da inicial por faltar clara individualização das condutas; d)
"desqualifícação das testemunhas ouvidas para instrução do inquérito civil", assertiva que
desdobraria na conclusão de irrelevância da quantidade de reclamação de pais sobre o ensino no
Colégio; além disso, teee razões que desmereceriam o depoimento de Haroldo Nobre Lemos,
desafeto do réu; d) a importâneia dos mecanismos internos do Colégio para resolver algumas
das questões trazidas pelo MPF e)não estar caracterizado dano moral coletivo;

Defesa do Sindicato e dos réus Magda Medeiros Furtado, Maria Elisa Wildhagen,
William do Naseimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes, sustentando: a) que a petição inicial
teria teor "político", pois os réus estariam sendo processados pelo simples fato de "adotarem
orientações ideológicas em suas vidas e ações políticas diametralmente opostas à ideologia
defendida pelo I. Procurador"; b)que os réus teriam agido no exercício regular de sua liberdade
de expressão e manifestação de pensamento; c) perda de objeto quanto à desocupação do espaço
cedido; d) ilegitimidade do Sindicato, por não se sujeitar à Lei de improbidade; e) sobre o
contrato, enfatiza que se iniciou em período anterior à gestão do atual reitor, mediante

formalização, tendo havido parecer de procuradoria favorável a sua manutenção em 2016; f)
sobre as faixas, que os dizeres "fora Temer" foram empregados de forma legítima, no exercício
das funções sindicais; g) que não haveria especificação de qualquer conduta ilícita alusiva ao
réu William, carecendo a inicial de lastro probatório mínimo; h)a professora Magda fez menção

ao núcleo do partido em reunião com Deputado, que ocorreu na Lapa, sem significar que o
PSOL estaria ingressando dentro da instituição de ensino, mas sim que o núcleo se compunha
por servidores do Colégio; i) licitude da conduta da professora Maria Elisa, por ter feito a
entrega de panfleto fora do Colégio; j) que Bruno teria agido sem dolo ao ostentar adesivo de
campanha eleitoral; k) finalmente, tece eonsiderações sobre a atuação do Procurador da
República.

O requerido Tarcísio Motta de Carvalho apresenta sua defesa, sustentando: a) que não
houve criação de núcleo do PSOL "dentro" Colégio, mas sim núcleo formado por servidores da
instituição de ensino, que seria voltado para debates de assuntos do partido em relação a
Congresso ocorrido em 2015; ainda quanto ao ponto, aduz que apenas um dos 17 diretos do
Sindieato é filiado ao partido; b) ser inconstitucional a pretensão de conferir neutralidade ao
ensino, o que estaria de acordo com decisão do STF; c) que a expressão "fora Temer" não seria
de emprego exclusivo do PSOL, de forma que sua utilização em faixas não indicaria a

campanha em favor do partido ou do demandado; d) carecer a inicial de prova mínima quanto à
alegação de que teria realizado campanha sem eu favor dentro do Colégio, negando que tenha
compareeido em suas dependências para realizar campanha de qualquer tipo;
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o PSOL(1496-1504), em sua defesa, alega: a) ilegitimidade passiva; b)sobre o núcleo
do Partido "no Colégio", tece as mesmas considerações acima resumidas; c) não ser vedado o
uso de adesivo, conforme art. 39-A da Lei 9.504/97; d) faltar amparo probatório para a
admissão da inicial, sem a efetiva demonstração de algum benefício para o partido derivado dos
fatos descritos na inicial.

A defesa de Alline Torres Dias da Cruz consta de fís. 1.507 em diante, argumentando:
a) não ter praticado improbidade pela mera presença de adesivo em sua mochila, acrescentando
que a fotografía teria sido tirada de forma ilícita, sem sua autorização; b) admissão de uso de
adesivo pela jurisprudência das Cortes Eleitorais;

FIs 1521

FUNDAMENTAÇÃO.
Processo priorizado, conforme meta 4 do CNJ.

A lei 8.429/92 estabelece, para a admissibilidade da ação por improbidade, ser
necessária a presença de "documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade", nos termos do §6° do art. 17, além de fixar a possibilidade de
julgamento sem exame do mérito no caso de "reconhecida a inadequação da ação", conforme §
11 do mesmo artigo.
Os fatos que poderiam configurar improbidade, segundo a inicial, estariam

relacionados com a forma que os réus utilizaram espaços do bem público (instalações do
Colégio) e a prestação do serviço educacional como forma ilegal de veiculação de propaganda
eleitoral.

Este juízo não ingressará na miscelânea trazida pela peça de ingresso, pretendendo
vincular algumas específicas pautas de palestras e atividades de ensino do Colégio com agendas
do PSOL ou partidos de esquerda. A discussão sobre a "escola sem partido" e precipitações
sobre abordagens das questões de gênero extrapolam qualquer propósito de uma ação de
improbidade, descambando para uma extravagante pretensão de controle judicial do conteúdo
das atividades desenvolvidas em instituição de ensino, a pretexto de se aproximar da agenda de
partido "de esquerda".

Sobre o tema, importante mencionar que o STF deferiu tutela de urgência na ADI
5.537, interditando previsão de Lei estadual que pretendia aperfeiçoar o ensino mediante a
instituição de obrigações de neutralidade na atividade docente. Isso robustece a conclusão de

que não cabe, neste feito, a discussão de qualquer argumento no sentido de que o conteúdo do
ensino e atividades estudantis sejam direcionados a submeter pensamento de alunos a algum
partido.

Assim, o conteúdo de palestras e exposições feitas no Colégio, mesmo que eivadas de
exageros ideológicos, não interessa para a caracterização de improbidade, pois não são ilícitas

pela circunstância de se inclinarem em favor de determinada orientação de pensamento que
venha a coincidir com a bandeira de alguns partidos. Admitir irregularidades nesses aspectos

poderia colocar como réu em ação de improbidade o professor que fizesse o alimo estud^ São
Tomás de Aquino,Padre Antonio Vieira, Bentham e Adam Smith.

A avaliação fica restrita às alegações do MPF que fazem alusão à propaganda eleitoral
no exercício de função pública e dentro da instituição de ensino. Tais fatos podem acarretar
improbidade e não são, ao contrário do que dizem as defesas, exercício de liberdade e

manifestação e pensamento. Como servidores públicos no exercício de suas funções, não há
irrestrito espaço para "participar ativamente da vida política", como chega a ser dito. Basta um
passar de olhos pela Lei Eleitoral para concluir, de forma bastante segura, que o servidor não
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pode fazer campanha para candidato durante o expediente e no local de trabalho. Nem mesmo a

assertiva de liberdade de manifestação e pensamento daria amparo a semelhante assertiva, pois,
no horário de trabalho e na repartição a qual se encontra vinculado, o servidor tem deveres com
a sua função, não sendo o caso de lhe conferir a extravagante prerrogativa de transformar a
instituição pública em mero instrumento de realização de direito individual para professar
ideologia, crença ou apoio político.
Feita essa delimitação, adentrando na análise da admissibilidade da inicial, enfatiza-se
que fatos caracterizadores da improbidade podem acarretar, concomitantemente, ilicitude em

JFRJ

outras searas, como no âmbito penal e civil, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92.

FIs 1522

Porém, a questão não se resume à simples identificação de que houve, por exemplo, a
colocação de faixas com os dizeres "fora Temer" no Colégio ou utilização, por professores e
servidores, de adesivos alusivos à campanha do candidato. Se isso pode configurar transgressão
ao lidimo processo eleitoral, não é, necessariamente, improbidade.
A relação entre esses dois ambientes jurídicos de ilicitude (infração eleitoral e
improbidade administrativa) é admitida nos termos da Lei 9.504/97. Convém a transcrição do
art. 73:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I

I - ceder ou usar, em benefíeio de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Munieípios, ressalvada a realização de eonvenção partidária;
n - usar materiais ou serviços, custeados pelos Govemos ou Casas Legislativas, que exeedam
as prerrogativas eonsignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
ni - ceder servidor públieo ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Exeeutivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral
de candidato, partido poUtico ou coügação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver liceneiado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de eandidato, partido político ou coUgação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter soeial custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;

V - nomear, eontratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa eausa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios difieultar ou impedir o exereicio funeional e, ainda ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor públieo, na ebcunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:

a)a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de eonfiança;

b) a nomeação para eargos do Poder Judieiário, do Ministério Públieo, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidêneia da República;

c) a nomeação dos aprovados em eoneursos públieos homologados até o inieio daquele
prazo;

d) a nomeação ou eontratação necessária à instalação ou ao funeionamento inadiável de

serviços públieos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Exeeutivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, polieiais civis e de agentes
penitenciários;

VI - nos três meses que anteeedem o pleito:
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a)realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos

destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim

JFRJ

reconhecida pela Justiça Eleitoral;

pig ^ ^23

o) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

Vn - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito;(Redação dada nela Lei n° 13.165. de 20151

VIU - fazer, na circunserição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a
partir do início do prazo estabelecido no art. 7° desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 1° Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

Note-se que o artigo cuida de "condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais",justamente a situação trazida pelo MPF na inicial, fortemente vinculada ao contexto
das eleições municipais. Ao fazer referência à improbidade administrativa, o §7° do art. 73 é
expresso. Conftra-se:

As condutas enumeradas no camt caracterizam, ainda, atos ^ imprnhiitgrtp
administrativa, a que se refere o art. 11,inciso I, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12,
inciso in.

Como a Lei traz vedações de forma detalhada aos agentes públicos, estipulando aquelas
que também configuram improbidade, descabido alargar as situações para as proibições gerais
relativas à propaganda em período de eleição. De fato, a Lei 9.504/97 traz disposições muito
mais amplas sobre os limites da propaganda eleitoral.

As condutas que também podem acarretar improbidade estão no art. 73, do contrário, a

disposição do §7° não faria qualquer sentido, pois bastaria a discussão sob o enfoque direto da
Lei 8.429/97, sem essa especial referência normativa que cuida de relacionar o contexto de

sobreposição dos dois níveis de ilicitude, na especial circimstância em que o agente público
transgride regras do lídimo processo eleitoral.

Assim, os professores e servidores que usaram adesivos ou broches em suas roupas,
bolsas e mochilas não praticaram atos de improbidade, pois a conduta não se ajusta ao citado
enunciado. Não se discute que possa acarretar responsabilização sob a perspectiva do direito
eleitoral(é possível que tenha havido punição nessa seara), mas não há improbidade, diante das
previsões mais restritas, pois não há uso de qualquer bem público.

Sob outro enfoque, usar adesivos de candidato no âmbito da instituição de ensino é

conduta discreta, beira a irrelevância, não justificando, data venia, as sanções requeridas pelo

:i

i^sinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SÉRGIO BOUCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS.

Documento No: 76673568-110-0-1519-8-210929 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autentlcldade

MPF,reservadas para graves transgressões dos princípios que regem a Administração. Poderia,

no limite, justificar advertência no âmbito de processo disciplinar e a já citada punição pela
Justiça Eleitoral por campanha ou propaganda irregular.

Quanto à distribuição de panfieto ou adesivos no interior do Colégio, justifica-se
reconhecer inépcia da inicial, pois a peça de ingresso não individualiza que réu teria realizado
tais divulgações no interior da escola, limitando-se a mencionar depoimento de alguns pais de
alunos relatando que isso teria acontecido, sem dizer quais dos réus assim teriam agido. Chegase ao ponto de amparar a alegação em merca carta encaminhada por grupo de mães, que não
especifica o professor envolvido, além de não relatar quem teria visto semelhante conduta no
interior da instituição de ensino. Falta justa causa (lastro probatório mínimo) para receber a
inicial quanto a tais alegações.

FIs 1524

Já a divulgação em firente ao Colégio não é uso do espaço público para fins de
realização de propaganda eleitoral que também caracteriza improbidade (art. 73, I),
simplesmente porque a conduta não se dá em seu interior e os servidores não se encontram,
nessa situação, vinculados ao exercício de suas funções ou usando espaço ou bem público.
Novamente, a repressão a essa conduta pode ter cabimento na esfera eleitoral, mas não tem
desdobramentos como improbidade administrativa.

Sobre eventual conduta do réu Tarcísio, quanto a algum ato de campanha no interior do
Colégio, a defesa comprova que ele se encontrava afastado do cargo (fl. 1487), justamente
porque era candidato. Nesse contexto, não estava no exercício de sua função como professor,
pressuposto do art. 73 §1°, supratranscrito, para a configuração de ato de improbidade.
Novamente, a repressão, se cabível, diz respeito à infração pmamente eleitoral.
Relativamente às faixas afixadas no Colégio Pedro II, os fatos poderiam, em tese,

ajustar-se à previsão do art. 73, inciso I, porque configurariam o uso do próprio bem público
(suas paredes e fachadas) para divulgação de propaganda de candidato, tendendo a favorecer

interesses específicos de um grupo, violando a impessoalidade e a própria finalidade do
Colégio.

Não é o que acontece, contudo, quando se atenta para o teor das faixas.
Nenhuma delas contém veiculação de propaganda de determinado candidato ou

coligação. Os dizeres "fora Temer" estão presentes, mas não se admite que tal lema seja - ao
contrário do que diz a inicial - exclusividade da campanha do PSOL. Sem a pretensão de definir
a origem da expressão, a conclusão mais óbvia é a de que o partido se apropriou dessa "palavra
de ordem" manifestada pelas ruas para angariar apoio daqueles que não se conformavam com a
sucessão da Presidência da República.

Tanto não tem relação com campanha eleitoral que tais dizeres continuam sendo
ouvidos com freqüência em manifestações pelo Rio de Janeiro. Basta considerar a recente

ocasião em que a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente,
pendente de andamento antes mesmo da destituição de Dilma Rousseff, e outras manifestações
contras as impopulares reformas da previdência e trabalhista, em relação às quais Sindicatos e
servidores, geralmente, posicionam-se de maneira contrária.

Ademais, não são identificados os "autores" de boa parte dos cartazes e faixas. A
maioria é feita de forma simples, mediante utilização de tinta escolar em fundo branco, sem
fazer qualquer alusão ao PSOL ou seu candidato à Prefeitura e ao réu Tarcísio. Podem ter sido

fixadas até mesmo por estudantes e grêmio estudantil, simplesmente por não apoiarem o
Presidente Michel Temer e seu governo.

II
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Quanto àquelas identificadas, possível atribuir algumas faixas, apenas, ao Sindicato,
sem qualquer elemento plausível que as relacione com o Reitor, como é dito na inicial, tanto
que foi feita a retirada daquelas mais aparentes, atendendo à recomendação do MPF. Porém,

para o Sindicato, o uso da expressão, na linha do que foi acima exposto, não afronta qualquer
dever de probidade administrativa, pois não se trata de integrante que deva guardar postura de
isenção, tampouco se cuida de entidade que, isoladamente, exerça função pública para justificar
que se submeta, por atos exclusivos seus (sem concurso de agente público), à Lei 8.429/93
(p.ex., Agint no REsp. 1442570).
JFRJ

Quanto ao pretendido vinculo entre o Sindicato como difusor de propaganda eleitoral

FIs 1525

do PSOL para a campanha de Marcelo Freixo, considero inviável estabelecer tal relação. O
contrato de cessão do espaço foi iniciado muitos anos antes das eleições e da gestão do Reitor e

do Réu William, conforme fls. 423 em diante. O primeiro ajuste data de 2009 (fl. 452). Esse
contexto desmerece a afirmativa de que a cessão do espaço tenha servido como troca de apoio
para eleição à direção, afinal, os contratos são precedentes. Ademais, antes mesmo de ser
iniciada a apuração pelo MPF,o Colégio havia preparado medidas e estudos sobre a cessão feita

ao Sindicato, a fim de apurar a sua retidão, conforme fls. 600 em diante, indicativos de que não
houve conduta dolosa praticada pelos réus, pressuposto para a admissibilidade da ação.
Acrescente-se que em fevereiro de 2016 comprova-se o início de adoção de medidas
para a desocupação do espaço (fls. 1306 em diante), momento anterior até mesmo à instauração
do procedimento do MPF,iniciado em outubro do mesmo ano (fls. 79), mais um indicativo que
sinaliza para a rejeição da inicial.

A falta de contrato formalizado para todo o intervalo e pagamento tempestivo não são
suficientes para admissão da inicial, pois o ato de improbidade pressupõe conduta dolosa. O que
se passou, em relação ao contrato, foi relativa desordem administrativa dos gestores do Colégio,
em período que precede, reitere-se, a campanha eleitoral e parte do mandato do Reitor
demandado neste processo e da dirigente do Sindicato.

Não é plausível vincular a cessão de espaço ao Sindicato a uma conduta premeditada e
pensada para dar apoio político e veiculação de propaganda ao PSOL.
Repise-se, quanto ao lema "fora Temer", que este juízo considera frágil o mero
emprego de tal dizer em faixas como propaganda para o partido.
Portanto, mesmo que essa cessão do espaço público seja irregular - por faltar licitação
ou justificativa de dispensa, bem como por ser, vergonhosamente, subestimado o preço - a
caracterização de improbidade também se afasta, pois, como dizem as defesas, esse especial
patamar de ilicitude deve ser composto pela dolosa intenção de transgredir princípios que regem
a Administração, não se resumindo à ilegalidade.

Sobre a mensagem em rede social que daria amparo à fundação de "núcleo do PSOL"
(fls. 224) dentro do Colégio, considero que a avaliação da peça de ingresso também se encontra
descontextualizada. A mensagem, de autoria da professora Magda Furtado no ano de 2015, vem

seguida da indicação do local no qual a fundação do aludido Núcleo teria acontecido ("Na
Lapa"). E suficientemente plausível concluir que a alusão ao Colégio se dá pelo fato de que
professores da instituição integrariam o partido (vinculação que a legislação permite), não que o
Partido estivesse instituindo funcionamento dentro de unidade do Colégio. A desvinculação
dessa mensagem de qualquer campanha eleitoral se reforça pelo fato de ter sido divulgada muito
antes do ano de 2016.

Acrescente-se a vagueza do principal depoimento que faz alusão ao vínculo entre

PSOL e o Sindicado dentro do Colégio, dado pelo professor Haroldo. Os relatos não explicam
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como o depoente teria sabido dessa troca de apoio para fins eleitorais entre reitor, professores,

j

Sindicato e o PSOL. O seu testemunho aparenta externar impressões que o próprio depoente

'

extraiu do contexto que conheceu, não fatos dos quais tenha tomado conhecimento.
DISPOSITIVO.

Rejeito a petição inicial, com fundamento no art. 485 I do CPC e art. 17 §8° da Lei
8.429/92.
JFRJ

Assim, sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, e interpretação
conferida ao STJ sobre o tema, conforme REsp. 577.804-RS, julgamento do qual transcrevo
parte do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki: "em nosso sistema normativo, incluída a
Constituição, está consagrado o principio de que, em ações que visam a tutelar os interesses
sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos a
ônus sucumbenciais. Espelham esse princípio, entre outros dispositivos, o art. 5o., incisos
LXXIU e LXXVII da Constituição e o art. 18 da Lei 7.347/85. Assim, ainda que não haja regra
específica a respeito,justifíca-se, em nome do referido princípio, que também em relação à ação

FIs 1526

de improbidade o Ministério Público fique dispensado de ônus sucumbenciais, a não ser quando

comprovada a abusividade de sua atuação. É nesse sentido a jurisprudência do STJ".
Sentença que submete ao reexame necessário, previsto na Lei de ação popular (art. 17
da Lei 4.717/65), conforme jurisprudência do STJ que entende haver aplicação concomitante de
dispositivos da legislação que cuida da tutela de direitos difusos (p.ex. EResp. 1200667).
P.R.I.
'i

1}

;j

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2017

|l
SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS

I
!

Juiz Federal Substituto(a)
(Sentença assinada digitalmente)
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Certidões Internet

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES
ORIGINÁRIAS CÍVEIS e CRIMINAIS
N° da Certidão 2018.00185911

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados no

Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais, a partir de 30/03/1989,
até a presente data, exclusivamente no Tribunal Regional Federal da T Região,
com sede no Rio de Janeiro e jurisdição nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, que contra:
OSCAR HALAC,ou vinculado ao CPF: 511.005.257-34,

NADA CONSTA,no Tribunal Regional Federal da 2^ Região.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com base na Resolução n°
TRF2-RSP-2014/00033, de 30/12/2014;
b) A informação do N° do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante
da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal
Regional Federal da T Região (http://www.trf2.jus.brl:
d) A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, em até 90 (noventa) dias
após a expedição.
e) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que
seu titular ou seu eventual espólio figure como parte.

Rio de Janeiro - RJ - 16/04/2018 , às 10:01.

Secretaria de Atividades Judiciárias

Página Iniciai|Retornar à Impressão de Certidão|•ii'lmprimir

http://porta[,trf2.jus.br/certidao/resull_cert_neg.asp
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Confirmação da Autenticidade da Certidão
Consulta realizada em 16/04/2018 às 10:03 h.

Número da Certidão: 2018.00185911
Nome: OSCAR HALAC
CPF: 511.005.257-34

Esta certidão foi emitida via Internet pela Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da T Região,em
conformidade com os dados acima,em 16/04/2018 às 10:01 h.
Resultado: NADA CONSTA.

Página Inicial|Emitir Certidão|Confirmar Autenticidade de Certidão|Imprimir Certidão já requerida

http;//portaí.trf2.jus.br/certidao/resp_cert_neg,asp?Cod=1626559
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N°20452942018

A Policia Federal CERTIFICA^ após pesquisa no Sistema Nacional de

Informações Criminais - SINIC, que até a presente data. NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de OSCAR HALAC . nacionalidade brasileira,

filho(a) de RIZCALA ABDU HALAC e LEILA BUNAHUM HALAC. nascido{a) aos 02/03/1958,
natural de RIO DE JANEIRO/RJ, Documento de identificação 038319802 DETRAN/RJ, CPF
511.005.257-34.

Observações:
1) *Ceríidào expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo LInico do Código de Processo Penal. "Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à
instauração de inquérito contra os requerentes";

2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa n® 005/2008DG/PF;

3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento
de identificação para confirmação dos dados;

4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federai, no endereço
(http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 14:16 de 13/04/2018

*20452942018*

lB*/04/2t)1ô

<Certidão de Antecedentes Criminais»

Certidão de Antecedentes Criminais - Validar Autenticidade

Esta Certidão é autentica e foi emitida via Internet peia Polícia Federai.
Número da Certidão: 20452942018 Hora da Emissão: i4:i6 Data da Emissão: 13/04/2018

Nome

: oscarhalac

Nome do Pai...

: rizcala abdu halac

Nome da Mãe

: leila bunahum halac

Data de Nascimento

: 02/03/19S8

Nacionalidade

: brasileira

Naturalidade

: rio de janeiro-rj

Número do Passaporte...

:

Carteira de Identidade

: 0383i9802 detran/rj

CPF

: 51100525734

Esta certidão é válida até 12/07/2018

Voltar

https://servicos.dpf.gov.br/sjnic-certidao/validacaptchaModuloValidacac
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Boia
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais

CERTIDÃO

N° da Certidão 0000123591

Finalidade: Exclusivamente para cumprimento do disposto na Resolução CNJ n° 156/2012.

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros informatizados relativos ao segundo grau de jurisdição deste Tribunal de

Justiça, NÃO CONSTA, até a presente data. qualquer anotação de distribuição de feitos de competência originária e recursal
em que tenha figurado OSCAR HALAC, CPF 511.005.257-34, RG 038319802/detran-RJ, data de nascimento: 02/03/1958,

filiação: RIZCALA ABDU HALAC e LEILA BUNAHUM HALAC, nacionalidade brasileira, estado civil: casado(a), endereço
residencial: Estrada do Rio Grande, n°. 3.345, casa 22, rio de janeiro - RJ.

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente pela Internet.

2. Para efeito da conferência da autenticidade, caberá ao destinatário da certidão confrontar a exatidão dos dados impressos
com aqueles constantes dos documentos do interessado.

3. O parâmetro da pesquisa levou em conta a distribuição dos processos originários e recursais, em consonância com

dispositivo da Lei Complementar N® 64/1990, com redação conferida pela Lei Complementar 135/2010, que prevê a
inelegibilidade na hipótese de condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para os crimes
elencados no art. 1®, inciso I. alíneas "e", e "1".

4. A presente certidão atende, inclusive, aos que detêm foro por prerrogativa de função, nos casos de competência originária
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada em www.tjn.jus.br. informando o CPF e número da certidão descrito
acima.

6. Esta certidão será válida até 12/06/2018.

Certidão expedida em 13/04/2018, às 17:28:55.

Diretoria-Geral de Apoio aos órgãos Jurisdicionais
PALÁCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FÓRUM CENTRAL
Av Erasmo Braga. 115 - Centro / CEP: 20020-903

BOOO.OWO/íOlS'?^
PR-DF-00022553/2018

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

23" OFÍCIO (]" OFÍCIO DE SEGURIDADE E EDUCAÇÃO)
SGAS Quadra 604, Via L2 Sul. Lote 23. Gabinete 123 - Brasília - DF - CEP: 70.200-640
Telefone:(61)3313-5456

Ofício n" 2051/2018 -LLO/PRDF/MPF

Brasília. 19 de março de 2018.
A Sua Excelência a Senhora

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO
Secretária Executiva

Ministério da Educação - MEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Ed. Sede, 7" Andar, Sala 700
70.047-900 - Brasília - DF

Referência: Noticia de Fato n" l.I6.()00.()()0665'2()I8-35.

Senhora Secretária Executiva.

1.

A par de cumprimentá-la. informo que tramita nesta Procuradoria da Repiiblica

a Notícia de Fato em epígrafe, que trata do seguinte objeto: "Em tese. o Ministro da Educação
José Mendonça Bezerra Filho é autoritário e comete violência contra a liberdade de cátedra contra a

Universidade de Brasília na pessoa do docente Luís Felipe Miguel do IPOL (Instituto de Ciência Política
da UNB)

2.

Assim, para instruí-la, solicito a Vossa Excelência que se manifeste sobre a

Representação em anexo (Manifestação 20180032644/2018), explicitando quais medidas
foram adotadas a fim de permitir ou proibir a oferta da disciplina"O golpe de 2016 e ofuturo
da democracia no BrasiF pela UNB.

3.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para resposta (Lei Complementar 75/93. art. 8°,

II e §5"), a contar da data de recebimento deste.

4.

Solícito que a resposta a este Ofício seja encaminhada, em formato

eletrônico, para o seguinte e-mail: prdf-protocolorrt mpf.mp.br

Atenciosamente.

Luciana Loureiro Oliveira

Procuradora da República

.y •

r
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EXMA. SRA. PROCURADORA GERAL DA REPUBULICA RAQUEL
DODGE

JOSÉ GERALDO DE SOUSA JÚNIOR, brasileiro,
casado, professor e ex-Reitor da Universidade de Brasília, CPF
191173968-91, portador da Cédula de Identidade n° 250536, SSP/DF,

minha OAB: 1614/DF; MÁRCIO SOTELO FELIPPE, advogado, exProcurador Geral do Estado de São Paulo, portador da cédula de
identidade de n° 7989175, residente e domiciliado na rua Guarará, 261,
ap 21, Jardim Paulista, Cep 01425 001, WADIH DAMOUS, brasileiro,

divorciado, deputado federal, portador do RG n° 32782856 - RJ, inscrito
no CPF sob o n° 548.124.457-89, endereço Praça dos Trés Poderes -

Câmara dos Deputados, gabinete 413, anexo IV, CEP 70160-900 Brasília -DF, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, brasileiro, casado,
deputado federal, portador da cédula de identidade de n° 2024323822 SSP/RS, CPF 428449240-34, com endereço na Praça dos Três Poderes

- Câmara dos Deputados, gabinete 552, anexo IV, CEP 70160-900 Brasília -DF e PATRICK MARIANO GOMES, brasileiro, solteiro,

advogado regularmente inscrito na OAB/SP 195.44, vêm a Vossa
Excelência, com amparo nos arts. 206 e 207 da Constituição da

República e art.ll da Lei de n° 8.429, de 2 de junho de 1992 requerer:
representação
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em desfavor do Ministro da Educação JOSÉ
MENDONÇA BEZERRA FILHO, para apuração das circunstâncias e

violação das normas éticas e administrativas a seguir delineadas.
Breves apontamentos sobre o cabimento.

A Constituição da República de 1988, no capítulo que
dispõe sobre a educação, estabelece a liberdade de cátedra e a
autonomia

universitária

como

fundamentos

basilares

do

ensino

brasileiro. Vejamos.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;

n - liberdade de aprender, ensinar^ pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber:

JTJ - pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas^ e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino:
(...)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma
da lei:

Sobre a autonomia universitária, o art. 207 da CRFB/88:
Art.

207.

As

universidades

gozam

de

autonomia

didático-cientiflca. administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, e obedecerão
ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e o faz nos termos da

Constituição da República. Sobre a prática do ensino, o artigo terceiro
define a forma como deve ser ministrado:

Art. 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
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II - liberdade de aprender^ ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber:
III

-

pluralismo

de

idéias

e

de

concepções

W - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
(...)

Por fim, a Lei de n® 8.429, de 2 de junho de 1992,
estabelece que

Ari. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra
de competência;

Dos fatos.

No início do século

passado, na

Universidade

de

Salamanca, quando da abertura solene do ano acadêmico, o reitor

Miguel de Unamuno foi interrompido pelo general fraquista MillánAustray e sua tropa armada aos gritos de "Viva a morte", símbolo da

ideologia fascista que acabara de se instaurar na Espanha. Dias depois,
foi destituído do cargo. Unamuno é hoje reverenciado na Universidade e
no mundo das idéias.

É clássica, também, a perseguição e banimento do regime
nazista a professores judeus. Hans Kelsen sofreu muitos atos de
perseguição pelo Partido Nacional-Socialista (nazista). Com base na Lei
de Restauração do Funcionalismo, foi demitido, com efeito imediato, do

seu cargo de professor em 1933. Em 1934, mais uma vez por causa de
sua origem judaica, é forçado a deixar a editoria da Revista para o

Direito Público (Zeitschrift für Õffentliches Recht), que ele próprio
fundara.
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Já reconhecido em todo o mundo, Kelsen viu-se obrigado

a deixar a Áustria e a Alemanha, tendo encontrado emprego na
Universidade de Praga, graças ao apoio de Frans Weiss, professor de
origem judaica como ele. Ao chegar em Praga, é do próprio Kelsen um
dos relatos mais impressionantes da perseguição que o Nazismo
implacavelmente lhe impunha':
"No dia de minha aula inaugural, o prédio da
universidade
estava
ocupado
por
estudantes
nacionalistas e por membros de organizações não
estudantis de nacionalidade alemã. Precisei cruzar por
uma brecha estreita essa multidão insuflada pela
imprensa nacionalista alemã contra minha contratação
para chegar ao auditório colocado à minha disposição pelo
decano para minha aula inaugural. Como se constatou em
seguida, esse auditório também estava ocupado pelas
organizações nacionalistas. Os estudantes que haviam se
inscrito na minha aula foram impedidos com violência de
entrar no auditório. (...) Quando entrei no auditório,

ninguém se levantou das cadeiras — era uma afronta
direta, já que, segundo a

tradição

acadêmica, os

estudantes tinham de se levantar à chegada do professor.
Logo depois das minhas primeiras palavras, ressoou o
grito: "Abaixo os judeus, todos os não judeus têm que
deixar a sala", com o que todos os presentes deixaram o
auditório, onde fiquei sozinho. Tive de atravessar a
mesma brecha entre os fanáticos que me encaravam com
olhares cheios de ódio para voltar ao decanato. Ao fazê-lo,
observei que muitos estudantes eram espancados e
jogados escada abaixo. Eram muitos estudantes inscritos
na minha aula, que haviam sido encarcerados em um

auditório e agora eram jogados fora do prédio com
violência."

No curso da Ditadura Militar que governou o Brasil de

1964 a 1985, agentes repressores eram pagos pelo Estado para
desempenhar a vil tarefa de cercear a liberdade de cátedra,
monitorando a conduta acadêmica de professores e alunos.

1 Autobiografia de Hans Kelsen. Tradução de Gabriel Nogueira dias e José Ignàcio Coelho Mendes Neto
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2^ Ed, 2011, p. 102. E válido ler, também:

https://www.conjur.com.br/2012-jul-30/constituicao-poder-cerco-hans-keisen-cronica-injustica
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A Universidade de Brasília tem como chagas abertas da
sua história a marca de várias invasões por tropas do Exército durante
a Ditadura Militar, sendo que a mais violenta, ocorrida em agosto de
1968, resultou na prisão de 500 alunos^.
Em outubro de 1965 em ato de solidariedade à demissão

arbitrária de 29 docentes, 223 professores se demitiram em protesto á

violenta intervenção do regime militar na Universidade. A epopeia dos
primeiros anos e a crise foi relatada pelo então coordenador geral dos
Institutos Centrais de Ciências e Tecnologia, Roberto Salmeron no livro
que se tornou um clássico na história da UnB: "A Universidade
Interrompida Brasília 1964-1965".

Esses trágicos exemplos da ação de regimes autoritários
contra a liberdade de ensino deveriam ser apenas lembrados e
ensinados como uma "página infeliz da nossa história" para que nunca
mais votassem a acontecer.

Infelizmente, ainda hoje, já sob a égide da democracia
conquistada,

nos

deparamos

com

tentativas

torpes, cruéis

e

abomináveis de atacar a liberdade de ensino.

Como exemplo, é válido mencionar o recente caso da

professora Maria Barbato, de nacionalidade italiana, residente no Brasil
há oito anos e professora concursada da UFMG, onde ministra aulas de
Direito do Trabalho e de Introdução ao Estudo do Direito. A docente

sofreu perseguição da Polícia Federal por meio de inquérito policial
instaurado contra ela, a partir de denúncia anônima segundo a qual a
professora estaria envolvida com a militãncia de partidos políticos e
participando de atividades partidárias e sindicais, em suposta violação
ao Estatuto do Estrangeiro. O fato revoltou a comunidade acadêmica

nacional e, felizmente, após impetração de habeas corpus pelo

2 http://unb2.unb.br/sobre/principais_capitulos/invasoes
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Ministério

Público

Federal,

o

Poder

Judiciário

pôs

fim

ao

constrangimento ilegal a que a PF submetia a docente^.
E o mais recente caso de autoritarismo e violência contra

a liberdade de cátedra ocorreu na própria Universidade de Brasília
contra o docente Luis Felipe Miguel, do IPOL - Instituto de Instituto de
Ciência Política da UNE.

Luis Felipe é professor titular do IPOL/UNB e ofereceu,

neste semestre, a disciplina no Curso de graduação em Ciência Política

com o título "O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", cuja
ementa:

EMENTA

A disciplina tem três objetivos complementares: (1)
Entender os elementos de fragilidade do sistema político
brasileiro que permitiram a ruptura democrática de maio e
agosto de 2016, com a deposição da presidente Dilma
Rousseff. (2) Analisar o governo presidido por Michel
Temer e investigar o que sua agenda de retrocesso nos
direitos e restrição ás liberdades diz sobre a relação entre
as desigualdades sociais e o sistema político no Brasil. (3)
Perscrutar os desdobramentos da crise em curso e as

possibilidades de reforço da resistência popular e de
restabelecimento do Estado de direito e da democracia

política no Brasil

No dia 22 de fevereiro deste ano, o Representado fez
postagem em sua rede social Facebook, nos seguintes termos:
Mendonça Filho
13 h ■

Eu respeito a autonomia universitária e reconheço a
importância da UnB, mas não se pode ensinar qualquer
coisa. Se cada um construir uma tese e criar uma

disciplina, as universidades vão virar uma bagunça gerai
A respeitabilidade no ambiente acadêmico fica na
berlinda.

Toda disciplina precisa ter base cientifica — mesmo na
área de ciências sociais. Não é uma questão de opinião,
3 https://www.ufmg.br/online/arquivos/043795.shtml
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nem de reverberar a tese petista sobre o impeachment de
Dilma Rousseff.
Eu, por exemplo, tenho autonomia para dirigir o MEC, mas
não posso transformar a pasta em instrumento de apoio
ao meu partido ou a qualquer outro partido.
Amanhã, acionarei AGU, CGU, TCU e MPF para apurar se
há algum ato de improbidade administrativa ou prejuízo

ao erário a partir da disciplina. É preciso elucidar esse
episódio.

Posterior a essa postagem no Facebook, o Ministério da

Educação se manifestou nos seguintes termos'^:

O ministro da Educação, Mendonça Filho, lamenta que
uma instituição respeitada e importante como a
Universidade de Brasília adote uma prática de
apropriação do bem público para promoção de
pensamentos político-partidário ao criar a disciplina "O
golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", que
será

ministrado

no

curso

de

Ciências

Políticas

da

universidade.

O MEC irá encaminhar solicitação para a Advocacia-Gerál
da União (AGU), ao Tribunal de Contas da União (TCU), à
Controladoria-Geral da União(CGU)e ao Ministério Público
Federal (MPF) para a apuração de improbidade
administrativa por parte dos responsáveis pela criação da
disciplina na Universidade de Brasília (UnB) por fazer
proselitismo político e ideológico de uma corrente política
usando uma instituição pública de ensino.
A ementa da disciplina traz indicativos claros de uso de
toda uma estrutura acadêmica, custeada por todos os
brasileiros com recursos públicos, para benefício político e
ideológico de determinado segmento partidário, citando,
inclusive, nominalmente o PT. Dividida em 5 módulos, a
disciplina tem
indicativos de
ter sido criada
exclusivamente para militância partidária, algo que pode
ser percebido no caso da temática de algumas unidades
como ''o lulismo e a promoção da paz social", "o governo
Dilma e a tentativa de repactuação lulista" e "a resistência
popular e as eleições de 2018".

4 https://oglobo.globo.com/brasjl/mec-vai-acionar-mpf-cüntra-disciplina-da-unb-sobre-golpe-de-201622420187
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Além disso, há, também, módulos tratando sobre ''O PTe o

Pacto Lulista", "Democratização e Desdemocratização" e
"O Governo ilegítimo e a resistência", em um ataque claro
às instituições brasileiras, incluindo o próprio Supremo
Tribunal Federal (STF).

A ação do Representado em querer constranger e
ameaçar o livre exercício da docência por razões de foro pessoal e

ideológico é um atentado aos preceitos Constitucionais que tratam da
Educação, evidente desvio de poder e, também, ato de improbidade
administrativa.

Ao

movimentar instituições

públicas e

burocrático apenas para atender idiossincrasias, o

o

aparato

Ministro da

Educação revela total desconhecimento de regras elementares do direito
administrativo, de preceitos basilares e universais da educação e

pratica ato autoritário que remete a períodos trágicos da história do
Brasil.

O Representado agride, portanto, um direito secular,
universal e histórico da Educação: a liberdade de cátedra e a autonomia
universitária.

A liberdade de cátedra também está prevista em pactos
internacionais, como o Protocolo de San Salvador, documento adicional
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais:

Artigo 13
Direito à educação

2.
Os Estados Partes neste Protocolo convém em que a
educação
deverá
orientar-se
para
o
pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido
de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos
direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas
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liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz.
Convém, também, em que a educação deve capacitar
todas as pessoas para participar efetivamente de uma
sociedade democrática e pluralista, conseguir uma
subsistência diana, favorecer a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos
os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as
atividades em prol da manutenção da paz.

Segundo Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins^;
A liberdade de ensino possibilita e garante um desenvolvimento
amplo da ciência e da pesquisa no país. Essa liberdade,
frisamos, visa a exterminar qualquer tipo de autoritarismo e de
manipulação que a educação possa sofrer. A liberdade de

ensino pressupõe, antes de tudo, a idéia de que os professores
podem trabalhar segundo suas convicções, não estando
obrigados a ensinar o que os outros impõem.(1998, p. 435)

Válido

lembrar, por fim, que

a

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da
Educação - CAPES, premiou a tese "A tutela jurídica da liberdade
acadêmica no Brasil: a liberdade de ensinar e seus limites", da
pesquisadora Amanda Costa Travincas, como uma das três vencedoras

do Grande Prêmio Capes de Tese 2017.
Válido trazer á colação, trechos de entrevista concedida
ao portal G1:

Além de traçar todo o panorama histórico legal sobre
liberdade de ensinar e seus termos relacionados, como
"liberdade acadêmica" e "liberdade de cãtedra", ela
também avaliou o cenário atual. "Analisei o Projeto de Lei
867/2015, que cria o 'Programa Escola sem Partido', e o
projeto de Lei 1.411/2015, que tipifica o crime de assédio
ideológico", afirma.
"O primeiro quer proibir, em sala de aula, a doutrinação
política e ideológica dos alunos, bem como o conhecimento
de temas que possam conflitar com as convicções
religiosas ou morais dos pais. Em sua justificativa, o autor
5 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS,Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. São Paulo;
Saraiva, 1998.8 v.
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do Projeto diz que professores podem "cooptar alunos" se
manifestam suas posições em sala de aula. Jâ o PL
1.411/2015 constitui como crime induzir o aluno a adotar

um determinado viés político, partidário ou ideológico",
explica.
Em sua análise, ela faz críticas às duas propostas. "Os
projetos são trágicos para a liberdade de ensinar e, mais
que isso, para a educação pensada como um todo. Além
de partirem de uma premissa simplória e falsa, que é a

possibilidade de neutralizar o discurso de um sujeito, e de
uma concepção de educação precária, fundada na idéia
de alunos-receptores, são extremamente nocivos ao
levarem a crer que estes últimos possuem o direito de não
ter suas convicções questionadas", diz.

"Numa democracia, ninguém tém o direito de não ser
contrariado em suas crenças! O que é urgente é repensar
a relação que travamos em sala de aula. Enquanto espaço
democrático, a sala de aula tem de dar condições para
que alunos que discordem de posições apresentadas por
seus professores possam contraditá-los", define.

É preocupante que o Representado, ora exercendo o
cargo de Ministro da Educação, desconheça, inclusive, os fundamentos

e o conteúdo de tese premiada pelo seu próprio ministério, por meio da
CAPES.

Talvez, se tivesse se dado ao trabalho da leitura, não teria
atacado de forma tão agressiva a liberdade de cátedra e autonomia
universitária.

Em outra entrevista^, a pesquisadora Amanda Costa
Travincas responde a questão central para o presente caso:
Pergunta. No que consiste a liberdade de ensinar?

Resposta. Liberdade de ensinar é um direito que está
relacionado a uma outra liberdade mais ampla, que é a
liberdade acadêmica ou de cátedra. Está relacionada à
autonomia do professor de gerir a sala de aula^ ou
seia, de deliberar sobre o conteúdo gue vai ensinar e
6 http://www.vermelho.org.br/noticia/306261-l
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sobre os métodos que utilizará para abordagem
deste conteúdo. Quando o professor é contratado por
uma instituição, ele recebe um programa de ensino que
está afinado a um projeto pedagógico institucional e tem a
incumbência de exercer a sua profissão. Mas esse ato de
contratação não é, ao mesmo tempo, um ato de renúncia

de sua autonomia enquanto sujeito crítico a respeito de
assuntos diversos. No momento em que um professor se
toma um funcionário institucional, ele tem a incumbência
de discutir opiniões controvertidas na sala de aula, de
utilizar metodologia para isso, mas continua tendo suas
opções políticas, religiosas, de cunho econômico etc. Na

sala de aula, ele exprime determinada opinião sobre
determinado assunto porque tem um dever profissional de

fazer isso, é contratado e pago para isso. É diferente da
gente que, em qualquer circunstância, expressarmos
nossa opinião sobre qualquer assunto. Além disso, ela é
um direitofundamental.
Diante do exposto, requer a análise de V. Exa. para

oferecimento de denúncia em desfavor do ministro da Educação JOSÉ
MENDONÇA BEZERRA FILHO, por conduta incompatível com os arts,
206 e 207 da Constituição da República e art.11 da Lei de n° 8.429, de

2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
Requer, de forma urgente, sejam sustados os efeitos de

ofícios e de quaisquer outras manifestações realizadas pelo MEC para
outros órgãos com a intenção de constranger o docente Luis Felipe
Miguel.
Nesses termos,
Pedem deferimento,
Brasília, 22 de fevereiro de 2018.

JOSE GERALDO DE SOUSA JÚNIOR

Ex-Reitor da Universidade de Brasília

WADIH DAMOUS

Deputado Federal PT/RJ
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Gabinete do Deputado Wadih Damous - PT/Rl

PAULO PIMENTA

Deputado Federal PT/SP

MÁRCIO SOTELO FELIPPE

Ex-Procurador do Estado de São Paulo

PATRICK MARIANO GOMES

OAB/SP 195.844
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL.: 389I-I009 e reitoriagab@cp2.gI2.br

Ofício n° 044/2018/GR

Rio de Janeiro, 8 de março de 2018.

A Sua Senhoria a Senhora

ELINE NEVES BRAGA NASCIMENTO

Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação"
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 4° andar
CEP: 70.047-900 - Brasília- DF

Assunto: Encaminhamento de informações em sede de Indicação Parlamentar

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, cordialmente, refiro-me à mensagem eletrônica, datada de 5

de março de 2018, encaminhada a esta Reitoria pela Diretoria de Currículos e Educação Integral,
que remete cópia do Ofício n° 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR, de 18 de janeiro de 2018,
acompanhado da cópia do Ofício D Sec/i/e/N° 1.689/2017, de 29 de dezembro de 2017, e ainda,
da Indicação n° 4.421/2017, de autoria do Sr. Sóstenes Cavalcante, deputado.
Em síntese, a Indicação apresentada pelo referido parlamentar narra que o Colégio
Pedro II, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Brasil, supostamente, enfrenta

graves situações que demonstrariam a existência de abusos por parte de seus gestores. Dispara o
deputado que um dos mais graves episódios teria sido um "estupro coletivo" do qual teria sido
vítima uma aluna do Colégio, acrescentando que a Direção não teria tomado qualquer
providência. Totalmente descabida a assertiva.

Comenta-se, ainda, sobre a prisão de um dos Diretores, em audiência, por suposto
falso testemunho, numa alegada tentativa de isentar a instituição de responsabilidade. Outra
errônea percepção dos fatos.
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(Continuação do Ofício n° 044/2018/GR, datado de 8 de março de 2018).

Aduz-se que o CP II, permitiu a permanência dos alunos na instituição, e que não
houve informação ao Conselho Tutelar. Mais uma alegação que não encontra realidade
diante dos fatos.

Talvez por não concordar com os projetos pedagógicos executados no Colégio,
por questões religiosas e/ou políticas, o parlamentar cita ainda um evento realizado no pátio da
instituição, que teria exposto réplicas de fuzis e metralhadoras, e material simulando a presença
de maconha e cocaína. Um exagero.

Na sua empreitada, o deputado alega que pais de alunos teriam sido agredidos e
injuriados por um servidor e por uma militante do SINDISCOPE, e que o episódio teria sido
registrado na \T Delegacia de Polícia de São Cristóvão. Tentando passar um "ar" de veracidade,
ele afirma que a Instituição não teria instaurado qualquer procedimento para apurar os fatos.
Ledo engano.

Aduz-se que houve um rol infindável de paralisações, sem que tivesse sido
providenciada a devida reposição das aulas, o que resultaria em prejuízo aos alunos. Desprovida
de qualquer veracidade a assertiva.

Sem qualquer cuidado com as palavras, o deputado afirma que o tradicional

Colégio Pedro 11 teria sido transformado num laboratório ideológico da extrema-esquerda
política, capitaneado pelo PSOL e com a suposta conivência e incentivo deste Reitor. Ele cita um
ultrapassado assunto relativo ao uso de uniformes e sobre uma possível "neutralidade de

gêneros". Conclui que o CP 11 teria se tomado numa entidade ideológica voltada para à
cooptação dos alunos. Aqui, resta cristalina a intenção política que se encontra transvestida
nesse alegado "controle administrativo" do Poder Legislativo face ao Poder Executivo.

Senhora Secretária da SETEC/MEC, não obstante a roupagem dada pelo
parlamentar aos fatos mencionados, este Reitor apresenta as informações, e pugna pela
desconsideração dessa investida do Poder Legislativo, visto que não se encontram supedâneo
fático nem tampouco legal para o pedido formulado pelo deputado em questão.
Primeiro, devo lembrar a V.

que essa Secretaria, através do Ofício n°

586/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, datado de 28 de novembro de 2017, já havia solicitado
esclarecimentos acerca de alguns fatos relacionados pelo parlamentar. Naquela oportunidade,
encaminhei o Ofício n" 312/2017, datado de 4 de dezembro de 2017, com todas as informações
pertinentes. Desta feita, apenas para não incorrer no exagero de replicar o texto, sirvo-me
daquelas palavras para afastar as alegações negativas proferidas pelo deputado.
Assim,em relação ao alegado "estupro coletivo" e omissão por parte dos gestores,

devo destacar que NÃO houve sequer notícias sobre estupro, nem tampouco omissão. Diante de
graves fatos ocorridos no âmbito externo ao CP 11, envolvendo nossos alunos, houve a devida
apuração e exclusão de três menores dos quadros desta Instituição. Ao final, encaminhamos o
caso à Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, nos termos do Ofício n° 241/2015/GR, datado
de 6 de outubro de 2015, sendo certo que o Conselho Tutelar fora devidamente notificado,
conforme os documentos que foram encaminhados a essa Secretaria.
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Com efeito, não se pode falar em omissão! Lembre-se que os alunos ainda
tentaram, por intermédio do Poder Judiciário, o retomo aos nossos quadros, não tendo obtido
êxito.

No que tange à prisão do diretor do campus São Cristóvão II, mostram-se
necessários alguns esclarecimentos. Em 21 de novembro de 2017, o Sr. Diretor e outros cinco
servidores compareceram à audiência realizada na Vara da Infância da Juventude. Cuidava-se de

processo que apurava a ocorrência de ato infracional envolvendo menores (estupro de

vulnerável). Durante o depoimento, foi determinada a prisão do Sr. Bemardino, pela juíza
Vanessa de Oliveira Cavalieri Felix, por falso testemunho. A decretação da prisão fundamentouse unicamente no suposto contraste entre os depoimentos. Como sabido pelo próprio Sr. Sóstenes
Cavalcante, tratava-se de processo que tramita em segredo de justiça. Não obstante, pouco após o
término da audiência, as deduções da magistrada foram noticiadas ampla e irrestritamente.
Segundo ela, o Sr. Diretor teria mentido para tentar isentar a instituição de responsabilidade no
caso.

A mídia noticiou ainda a suposta inércia desta autarquia na condução do caso de
violência sexual, tendo sido afirmado que o Colégio Pedro II não o teria informado ao Conselho

Tutelar e demais órgãos competentes. No entanto, certo é que não houve omissão por parte do
Colégio. De fato, foram enviados relatórios ao Conselho Tutelar, em 29 de setembro de

2015, dando ciência acerca dos fatos, bem como encaminhada a devida informação ao d. Juiz da
Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, nos termos do Ofício n° 24I/2015/GR, datado de 6 de
outubro de 2015, conforme acima anunciado.

Diante daquele infortúnio, este Reitor ofereceu, perante o Conselho Nacional de

Justiça, RECLAMAÇÃO em face da juíza Vanessa Felix. Em despacho proferido em 7 de
dezembro de 2017, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça,
considerando o teor da peça exordial, encaminhou os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro para que fossem apurados os fatos narrados na representação e
informado à Corregedoria Nacional de Justiça acerca do resultado da apuração, no prazo de
sessenta dias.

No que se refere à assertiva de que pais de alunos teriam sido agredidos e

injuriados por um servidor e por uma militante do SINDISCOPE, informo a V. S^ que foram
instaurados os processos n° 23040.008678/2017-16 e 23040.008680/2017-95, e em atendimento
ao disposto na NOTA N° 125/2017/PFCP-II/PGF/AGU, datada de 20 de dezembro de 2017,
determinei a instauração de sindicância investigativa, tendo encaminhado os cadernos à
Corregedoria do Colégio.

No tocante às paralisações mencionadas, informo a V. S"*. que, outrora, o mesmo

parlamentar encaminhara Representação, diretamente, ao Exmo. Sr. Ministro da Educação, que
fora remetida a este Colégio através do Ofício n° 814/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 21 de
novembro de 2017.

Em resposta, remetemos à Secretaria Executiva do MEC o Ofício n"

308/2017/GR, de 29 de novembro de 2017, e ainda. Ofício n° 036/2018/GR, datado de 6 de
março de 2018.
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Acrescento a V.

que acerca do direito de greve, devemos observar o teor do RE

693.456/RJ, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, que pode ser considerado um
verdadeiro divisor de águas em relação ao assunto. De acordo com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como nos termos do PARECER N" 004/2016/CGU/AGU,
aprovado pela Exm^. Sr®. Advogada-Geral da União, tomou-se possível a reposição dos dias
paralisados, mediante acordo realizado pela Administração Pública.

Desta feita, informo que, mesmo anteriormente ao v. Acórdão, este Colégio
sempre esteve atento à necessidade de reposição desses dias, realizando a devida adequação do
calendário eseolar, com a necessária carga horária letiva. Supervenientemente à decisão, houve a
celebração do Termo de Aeordo n° 001/2016, outrora encaminhado ao MEC, firmado com o

SINDSCOPE, que teve por objeto essa reintegração de dias ao calendário. Portanto, a indigitada
alegação de prejuízo ao corpo discente não encontra guarida na realidade fátiea do Colégio.
De outro lado, no que se refere à assertiva de que o Colégio Pedro II teria sido

transformado num laboratório ideológico da extrema-esquerda política, informo a V. S®. que,
noutra oeasião, o Ministério Públieo Federal ajuizara demanda por atos de improbidade
administrativa que imputava a este Reitor, e a outros servidores, ao Sindieato dos Servidores do

Colégio Pedro II (SINDSCOPE), e ao Partido Soeialismo e Liberdade (PSOL-RJ). Segundo o
Parquet, os demandados teriam utilizado o patrimônio público, isto é, as instalações do Colégio
Pedro II, em favor de interesses do Partido e seus eandidatos, fatos que configurariam
improbidade administrativa.

No entanto, tamanho o descabimento da aeusação, o douto julgador entendeu por
bem REJEITAR a petição inicial, com fundamento no inciso I, art. 485 do CPC,e art. 17 §8° da
Lei 8.429/92.

Pela elareza da sentença, transcrevo excerto:

"...E suficientemente plausível concluir que a alusão ao Colégio se dá
pelo fato de que professores da instituição integrariam o partido
(vinculação que a legislação permite), não que o Partido estivesse
instituindo funcionamento dentro de unidade do Colégio. A
desvinculação dessa mensagem de qualquer campanha eleitoral se
reforça pelofato de ter sido divulgada muito antes do ano de 2016."

Vale observar que, no tocante à suposta alegação do parlamentar, no sentido que o
CP II estaria impondo uma "neutralidade de gênero", vale também destacar que o magistrado,
sobre a matéria, muito bem lembrou na sentença. Destaque-se trecho da r. decisão:
'Este juízo não ingressará na miscelánea trazida pela peça de ingresso,
pretendendo vincular algumas específicas pautas de palestras e
atividades de ensino do Colégio com agendas do PSOL ou partidos de
esquerda. A discussão sobre a "escola sem partido" e precipitações
sobre abordagens das questões de gênero extrapolam qualquer propósito
de uma ação de improbidade, descambando para uma extravagante
pretensão de controle judicial do conteúdo das atividades desenvolvidas
COLÉGIO PEDRO II
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em instituição de ensino, a pretexto de se aproximar da agenda de
partido "de esquerda

Sobre o tema, importante mencionar que o STF deferiu tutela de
urgência na ADI 5.537, interditando previsão de Lei estadual que
pretendia aperfeiçoar o ensino mediante a instituição de obrigações de
neutralidade na atividade docente. Isso robustece a conclusão de que
não cabe, neste feito, a discussão de qualquer argumento no sentido de
que o conteúdo do ensino e atividades estudantis sejam direcionados a
submeter pensamento de alunos a algum partido."

Muito bem destacou o magistrado, que assim pontuou:
'"'"Admitir irregularidades nesses aspectos poderia colocar como réu em
ação de improbidade o professor que fizesse o aluno estudar São
Tomás de Aquino,Padre Antonio Vieira, Bentham e Adam Smith."

Neste diapasão, apenas para ilustrar, devo anotar que o referido dispositivo legal
adotado pelo juízo, assim dispõe:'Becebida a manifestação, ojuiz, no prazo de trinta dias, em
decisãofundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade,
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita".

Portanto, a referida ação judicial que tentava imputar ato de improbidade a este
Reitor, sob o argumento de que o "PSOL se encontrava instalado neste Colégio", foi, de forma
irretocável, SUMARIAMENTE REJEITADA por uma autoridade judicial, conforme se

depreende da leitura do processo n° 0024575-10.2017.4.02.5101 (2017.51.01.024575-1), em
trâmite na 5® VF/SJRJ.

Além disso, não posso deixar de registrar que a intervenção vindicada pelo
deputado se demonstra como medida excepcionalíssima, e caso não cumpridos os requisitos
básicos, fere o princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2°, CRFB/88), pois o que
se observa, no caso, é a tentativa de atuação do Legislativo, em detrimento ao Poder Executivo,
por razões obviamente políticas, quiçá a título de perseguição a este gestor, por questões

religiosas e/ou ideológicas daquele político, que apresenta "denúncias" despidas que quaisquer
fundamentos legais que amparem a investida.

Da mesma forma, devo mencionar que, no âmbito do direito administrativo, a
regra é a autonomia das entidades, a independência da entidade administrativa que goza de fins

próprios garantidos por lei, cabendo, contudo, diante do poder de tutela, à Administração Pública
Direta fiscalizar os atos das referidas entidades, com o objetivo de garantir o cumprimento de
seus objetivos específicos institucionais.

É cediço e cristalino que esta renomada Instituição de Ensino, em momento algum
deixou de cumprir, e muito bem, todos os objetivos específicos legalmente dedicados, em
especial, no que se refere à educação dos nossos alunos, o que afasta, de forma sumária, o
exercício da tutela por parte desse Ministério, conforme proposto pelo deputado.
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Ademais, também não posso deixar de lembrar que este Reitor fora legalmente
nomeado para o cargo, após processo de consulta à comunidade acadêmica, de acordo com o
disposto na Lei n° 11.892/2008, e Decreto n° 6.986/2009, em duas ocasiões. Da mesma forma,

importante destacar que. além dessas investidas políticas, esta Instituição não sofreu qualquer
outro tipo de *'correição", ou seja, diante dos órgãos de controle, não há nada que desabone a
atual gestão.

Em resumo, especificamente quanto às atividades finalísticas, que poderia, ao
menos em tese, ser objeto de controle por parte desse Ministério, não há qualquer menção
no texto da Indicação Parlamentar, o que afasta, de plano, a legalidade do ato.
Desta forma, a Indicação levada ao conhecimento desse Ministério deverá ser

arquivada, por ausência de fundamentos fáticos e/ou legais.
Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

OSCAR HALAC
Reitor

coilcio rcDio II

ANOS

05/03/201^8

Ernail-reitoriasec@op2.g12.br

■Adoção de Providências
Diretoria de Currículos e Educacao lntegral <DICEI@mec.gov.br>
seg 05/03/2018 16:38

Para:Secretaria da Reitoria <reitoriasec@cp2.g12.br>;

9 1 anexos (8 MB)

Oficio 34 2018.pdf;

Senhor Reitor,

Segue cópia do Ofício ns 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR, de 18 de janeiro de 2018, acompanhado da cópia do Ofício
lãSec/l/E/n5 1.689/2017, de 29 de dezembro de 2017, e da indicação ne 4.421/2017, de autoria do Deputado Sóstenes
Cavalcante, que sugere a imediata adoção de providências em relação a eventos ocorridos no Colégio Pedro 11, no Estado
do Rio de Janeiro, para ciência dessa reitoria.

Diretoria de Currículos e Educação Integral
Secretaria de Educação Básica
Ministério da Educação

https://outlook.office.com/owa/
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA
CAMPO Dl-SAO CRISTÓVÃO. 177
RIO Dn JANHIRO- RJ -CT;P: 20921-903

TEi; 3891-1009 e reítoriagab@>cp2.gl2.br

Ofício n® 308/2017/GR

Rio de Janeiro. 29 de novembro de 2017.

A Ilustríssima Senhora

ProP MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

Sccreíária-Executiva do Ministério da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios. Bloco L,edifício sede - 7° andar
CEP: 70.047-900-Brasília -DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo n° 23123.007911/2017-23

Senhora Secretária-Executiva,

o,.,..., yCHEFIAGAB/SE/SE-MEC,
, ^"™P"™ntando-a, cordialmente,
em
atendimento
ao Oficio
n"
814/201
datado
de
21
de
novembro
de
2017,
referente
ao
pleito
do Deputado Federal Sostenes Cavalcante (processo n" 23123.007911/2017-23), apresento a
V. S . as considerações abaixo.

o parlamentar, nos termos do Oficio n" 00095/2017, de 10 de novembro de

2017, afírm^ em síntese, que após a realização de assembléia pelo Sindicato dos Servidores
do Colégio Pedro 11 - SINDSCOPE II. no dia 06.11,2017, houve a deliberação pela adesão
dos servidores ao "Dia Nacional de Protestos-Lutas e Paralisações.
n.,a H

o congressista que o momento não se demonstrava apropriado em

rrrr
- ,

«

° "P'-««"«ante requererá "rt promoção de medida, que busquem a
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO 11
REITORIA
CAMPO DK SAO CRISTÓVÃO. 177
RIO DF JANI-IRO - RJ - CFP. 20921-«»03

TEL: 3891-1009 e reitortagab@cp2-gl2.br

Entendo que a referida Representação carece de argumentos mínimos e
plausíveis. Contudo,tenho por obrigação esclarecer os fatos.

Inicialmente, destaca-se que não se tratou de movimento pontual, ocorrido
apenas neste Colégio, mas de manifestação nacional, e que encontra amparo no texto
constitucional.

Neste sentido, cabe observar que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal a legitimidade do exercício do direito de greve dos ser\'idores públicos, conforme se

depreende da leitura dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712. Na ocasião, a Suprema Corte
determinou a aplicação, no que couber, das normas relativas ao direito de greve na iniciativa
privada(Leis 7.701/88 e 7.783/89), até que fosse editada legislação específica.
Dessa forma, enquanto não ocorrer a regulamentação indicada no art. 37, VII,

CF, a jurisprudência dos tribunais superiores, caminhara no sentido de que, embora o direito
de greve, assegurado na Carta Magna, possa ser exercido, os servidores que aderirem ao
movimento grevista deverão sofrer o desconto dos dias parados. Assim, via de regra, é dever

da Administração efetivar o corte de ponto dos servidores paredistas, como conseqüência
Jurídica do movimento.

Contudo, consoante bem anotado pelo Eminente Ministro Dias Toffoli Relator

do RE 693.456/RJ, esse desconto nâo deverá ser levado a efeito se a greve fora provocada
por conduta ilícita do poder público, ou em casos de realizaca» He acordo.,

.

coppensaçâo dos dias Darali.sados. mediante plano de trabalho

Parece que o Deputado Federal nào tomara conhecimento da mencionada

decisão profenda pelo E. Supremo Tribunal Federal. Até mesmo, pelo poder que detém

poderia ter provocado esta Instituição de Ensino, com o fim de buscar as informações'
retamente a esta Reitoria, mas preferiu trilhar outro caminho. Talvez por questões

meramente políticas.

aa

u

-4

serJíZ" "

°

004/2016/CGU/AGlJ, aprovado pela Exm«

Put/ica Federa!possui afaculdade defirmar acordo para, em

'compensação das horas não trabalhadas pelas

rnmn a f «xpressa a faculdade da Administração em realizar o acordo, com vistas à
2^6 Tu R Z T
'■o™conforme ocorreu no ano de
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providências para que fosse promovida a necessária

m

Fundado em 2 de dezembro de 1837

MINISTÉRIO DA EDI CAÇAO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

I

CAMPO Dli SÀO C RIS1ÜVÂÜ. 177
RIO Dt JANLIRO - Ri - CEP; 20921 -%3

T£L:3891-1X9 e reitoria8ab@cp2.gl2.bf

A título de informação, encaminho a V. S". cópia integral do processo n®
23040.008519/2016-31, que deu origem ao Termo de Acordo n® 001/2016, firmado com o
SINDSCOPE,que teve por objeto a reposição dos dias paralisados, no ano de 2016.

De idêntica forma, agora neste ano de 2017, conforme se depreende na Ordem
de Serviço n® 031, de 14 de setembro de 2017, determinei providências, no sentido da

recolocação de Jornada. Isso sempre, visando ao afastamento de prejuízos ao corpo discente, e
ao interesse público.

Nesta mesma lógica, em 13 de novembro de 2017, instaurei o processo
administrativo n® 23040.007925/2017-67, visando à realização de acordo, conforme se extrai
do teor do meu Ofício n® 294/2017/GR, datado de 10 de novembro de 2017.

I

Informo, por oportuno, que o referido processo tramita neste Colégio e tem

por fim a celebração de novo Acordo de Reposição, de maneira que não haja prejuízo à carga
horaria dos alunos desta Instituição de Ensino.

Por derradeiro, esclareço a V. S». que a gestão do Colégio Pedro II sem deixar

de observar os duames legais e constitucionais garantidos aos servidores públicasTclu ive
ir Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

OSCAR HALAC

Reitorpro iempore
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Rio de Janeiro,08 de dezembro de 2016.

Assunto:;Termo de Acordo n° 001/2016
...a;

Prezado Reitor
I

" •

í

Encaminhamos, em anexo, duas vias do Termo de Acordo n» 001/2016
resultado de deliberação da plenária da

.

""^^Oia,

np^/ionn-ic constituIndo-se
•
05/12/2016,
como documentoassembléia
aprovado dopelaSIndscope
categoria dejá

assinado pela Coordenação Gerai.

^

Aguardamos o retorno da Reitoria.

cJ^
Atenciosamente,
V..

Coordenação Geral do SiMjsCOPE

Ao limo. Sr. Reitor do Colégio Pedro II
Professor Oscar Halac

Pn!;!
í~
2580-3784
• 3860-6643•3860-7503
ortal. www.sindscope.org.br
e-mail: sindscopeiSvahnn
nnm hr
CNPJ: 29.213.055/0001-61
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ministério da educação
COLÉGIO PEDRO II
reitoria

m

TERMO DE ACORDO N° 001/2016

i

.

entre oo SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores
do Colégio
^ -Bociaçte
Pedro JI e a Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos

^pa^is^se^çâo do movimento de greve q„e ocorre a
caísim
fi,^Superior
"a"""'«'«o
de calendário pelo
CONSUP - Conselho
partir de 31/10/2016.
Pelo presente TERMO DE ACOPnn „ o i ■

represéntante do SINDSCOPE - Sin^dicatn^/f^ ^

„

compõem a Mesa sS d^Neaoc^ '

justo e acordado o seguinte:

'■apresentado pelo Reitor, e o

P^dro II que

Pennanente do Colégio Pedro II, tem como

de greve que ocorre no^bito do^olégLÍedro?!íTÍmÍ^^ ^
^

movimento

-fereS° ™P™en.o legal de 200

I

^^éntantea"d?rSgta^teK«idoT°do Colígteí^To iT'"Te' T" b 'T
cspecIHcosdeintCTeTcTcolToSoII.'' ' ™

o "«rellorTrse^usTaTmDtit

^~^ai»an«reig.a«2£S

«InT^d^r, S,s°T*'°

^ realização de projetos

calendário de 2016
pelo CONSUP,
«Posiçlo sofaá os
""

'«"/• ao més da

Promgadp na proporção dos dias paralisados e nSo

L^lâv^e 2oTr

contratos prorrogados até o término do

CLÁUSULA TERCEIRA - Os dias paralisados por motivo de greve nào devem ^gerar

repercussões funcionais da falta injustificada.

dos efeitos
constantes
deste Termo de
Acor(lo será acompanhada ^
pela™P'®°^entação
Procuradoria Federal
do Colégio
Pedro II.

SmErátiío
de ^Trtit'
nre^sS n. •

° entendimento de que a consolidação do Estado

expressamente determinado pela Constituição Federal
relações L trahLTrT'^?^'' c mecanismos de gestão e da democratização das

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.
A'

OSCAR
Reitor

AC

JOSÉ GERALDO BENJAMIN DOS SANTOS
Procurador Federal

SINDSCOPE
V,,

Coordenadora-Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

TERMO DE ACORDO N° 001/2016

I

Define os TERMOS DE ACORDO referentes às negociações
o SINDSeOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio
Pedro II e a Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos
dias paralisados era função do movimento de greve que ocorre a

■

'

SÍmctÍo ^^^^9^2016 com suspensão de calendário pelo
CUNSUP - Conselho Superior a partir de 31/10/2016.

Pelo presente TCRMO DE ACORDO,o.Colégio Pedro II, representado pelo Reitor e o

r^reptante do SINDSCOPE - Sindicato dos Setvidores do Col^io'^T„uê

jnsXcbídfdroSS:'''

Colégio Pedro II, ten. conto
■

r!

~

■

dos dias paralisados em razão do movimento

-SÇ^^^lizada niediante a tPposic^
i

"

.

Cf^íip'^1^^^í
de oserviços
GONSUP-Conselhouwficado
Superior adefimreposição
de assegurar
direito à deverá
educaçãoseraosaprovado
estud^tespelo
CLÁUSULA SEGUNDA - Devido à suspensão do calendário de 2016 pelo CONSUP
o sewidor que se recusar a cumprir o calendário unificado de reposição sofrerá os '
descqntos e demais sanções referentes aos dias não cumpridos.

^tlLçtod^aetite"'

T

""

prorrogado na proporção dos dias paralisados c não

§ 3 Os^ professores contratados deverão ter seus contratos prorrogadòs até o término do
ano letwo de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

CLÁUSULA QUARTA- A implementação dos efeitos constantes deste Termo de
Acordo será acompanhada pela Procuradoria Federal do Colégio Pedro II.

CLÁUSULA QUINTA - Ratificando o entendimento de que a consolidação do Estado
Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal,
pressupõe o aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização das
relações de trabalho, a Mesa Setorial de'Negociação Permanente do Colégio Pedro 11
aprova o presente Termo de Compromisso.

w-

Rio de Janeiro, 24 de novembro dè 2016.

OSCAR/HALAC
Reitor

JOSÉjGERALDO BENJAMIN DOS SANTOS
Procurador Federal

SINOSCOPE

Coordenadora-^Gerãl

m
COLÉGIO PEDRO il

sK.-ií

REITORIA

Processo n° 23040.008519/2016-31

Ao Senhor Procurador Federal,

A missão do Colégio Pedro II é promover a educação de excelência, pública, gratuita e
laica, por meio da mdissociabiiidadc do ensino, da pesquisa e da extensão, formando
pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade.
I

A visão é por uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva,
consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida

com a formação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável, e pautada nos
valores éticos, de excelência, competência, compromisso social e inovação.

Confonne o estabelecido pela Portaria n° 4369, de 23 de novembro de 2016, publicada
no Facta n" 397, esta Reitoria é favorável à celebração de termo de acordo com
SINDSCOPE,a fim de evitar prejuízos graves ao corpo discente.

Justifica-se em razão da necessidade da restauração da situação de normalidade dos
serviços prestados por esta instituição, propiciando a prestação de serviços de qualidade
à comunidade escolar.

Submeto a minuta de termo coletivo de acordo do SINDSCOPE para manifestação desta
Procuradoria.

Em 14/2/2016

(2L .

O^A

fó

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

fui,

COLÉGIO PEDRO 11
REITORIA

TERMO DE ACORDO

O

001/2016

Define os TERMOS DE ACORDO referentes às negociações
entre o SINDSÇOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio
Pedro 11 e a Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos
dias paralisados em função do movimento de greve qüe ocorre a
partir

Peto presente TERMO DE ACORDO,o Colégio Pedro II, representado pelo Reitor, e o
representante jurídico do SINDSÇOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II
que compõem a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II, tem
como jiísto e acordado o seguinte:
I

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - A reposição dos dias paralisados em razão do
movimento de greve que ocorre no âmbito do Colégio Pedro H iniciado no dia 28 de
outtibro de 2016, deverá ser realizada mediante a reposição dos serviços referentes
ao cumprimento integral do calendário letivo de 2016.

1.1.jO calendário unificado de reposição deverá prever o cumprimento legal de 200
^(duzentos)dias letivos.
1.2, Caberá ao Grupo de Trabalho, composto por representantes da categoria dos

[ Servidores do Colégio Pedro II e representantes da PROÉN - Rró-Reitoria de
j Ensino, da PROGESP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e os DiretoresGerais, elaborar o plano de reposição de serviços não prestados para todos os
servidores do Colégio Pedro II.

1.3i O calendário unificado de reposição poderá contemplar a realização de projetos
i específicos de interesse do Colégio Pedro II.
1.4. O calendário unificado de reposição de serviços deverá ser aprovado pelo

[ CONSUP - Conselho Superior.
1.5. Compete ao Diretor-Geral de cada campus a que o servidor estiver em exercício

I atestar que a reposição dos trabalhos encorttra-se em consonância eom o plano

I de atividades elaborado e validado.
1.6.0 servidor deverá anexar, na respectiva folha de ponto, o .plano de

( compensação validado pelo gestor, nos dias correspondentes à compensação.
I

2. CLÁUSULA SEGUNDA - O servidor poderá optar pela não compensação dos dias
paralisados por motivo de greve, mediante manifestação formal.

2.1. Na hipótese descrita no caput desta Cláusula será feito o respectivo registro das
faltas do servidor na rubrica específica de falta por greve, bem como o desconto

na folha de pagamento proporcionalmente aos dias paralisados e não
eompensados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Caso o servidor, findo o prazo total para compensação,
não tiver compensado todos os dias paralisados, mediante a reposição dos serviços,
a Administração poderá restabelecer,ò registro das faltas por greve e os respectivos
descontos na folha de pagamento.
3.1. Em caso de desconto, este se dará em parcelas de, no máximo, 10% ao mês da

remuneração do servidor, sendo observado o disposto no art. 46 da Lei n"

Í8.112/9Ò.
3.2. Em caso de licenças e afastamentos legais a contagem do prazo para a reposição
'ficará suspensa.

3.3. O estágio probatório será prorrogado na proporção dos dias paralisados e não
j compensados.
I

4. CLÁUSULA QUARTA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

5. CLÁUSULA QUINTAr A implementação dos efeitos constantes deste Termo de
Acordo será devidamente acompanhada pelo CONSUP.

6. CLÁUSULA SEXTA - Ratificando q entendimento de que a consolidação do
Estado Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição
Federal, pressupõe o aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização
das relações de trabalho, a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio
Pedro II aprova o presente Termo de Compromisso.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.
V.

OSCAR HALÁC
1

Reitor

R^S?ante IJurídico ^

^

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro II
PARECER N- 067/2016/PF/CP-II/PGF/AGU
PROCESSO n® 23040,00«519/2016-31
INTERESSADO; Reitoria

ASSUNTO: Termo de Acordo de Reposição de dias paralisados.
TERMO DE ACORDO.

I - Direito Administrativo. Negociações entre a
Reitoria do CP 11 e o SINDISCOPE. Greve de

servidores. Repo.sição dos dias paralisados.
II - Recurso Extraordinário 693.456/RJ. P^-ecer n"

004/2016/CGU/AGU, aprovado pela Exm'. Sr*.
Advogada-Geral da União, em 12 de dezembro de
2016.

III - Possibilidade. Aprovação desde que observadas
as recomendações,
I - RELATÓRIO

Magnífico Reitor,

Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta Procuradoria para análise e
manifestação jurídica acerca da minuta do Termo de Acordo adunada às Hs. 2/3, a ser firmado entre este
Colégio Pedro II e o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro 11 - SINDISCOPE.
9
'encaminha
"duas vias"
do Termo de Sindicato,
Acordo N** 001/2016.
como
resultado de deliberação
da plenária
da assembléia
do mencionado
de 05.12.2016,
constituindo-se documento previamente aprovado pela categoria.
consta substancia] justificativa elaborada pela Administração, no sentido do
aspecto positivo para a realização do pacto.

4.

É o breve relatório, passo a opinar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O exame desta Procuradoria Federal se dá nos lermos do art. |] c/c artigo 18 da Lei
Complementar n® 7^93 - Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, e do art. 10, § 1®, da Lei n®
10.480/2002, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou
orçamentária, considerando a delimitação lega! de competência institucional deste órgão.
Ao compulsar o presente caderno processual, é possível extrair que o feito fora autuado,
protocolizado e registrado. Suas folhas, outrossim. encontram-se seqüencialmente numeradas e
rubricadas.

bem, sobre a Juslincativa para a denagração do procedimento, a doutrina

moderna ensma que todo alo administrativo precisa ser motivado. No terreno dos acordos não é diferente.
Além de cumprir regramento legal, como por exemplo, o contido nos artigos 2® e 50. inciso IV. da Lei

9.784/99, a decisão por firmar acordo deve ter uma conformação com o interesse público, situação que só
é demonsu-ável a partir da motivação ou justificativa do respectivo ato.
n /]
ft

g

.Íb VlibHiundopeimcMpuWle»*

^ Lj1

0Bcwaindo cMadBiU*

y

f
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Rubfícã

possibilidade de os órgãos integrantes do controle externo
analisarem aI condiita do gestor muitoconta
tempoa depois,
acredita-se ser do maior interesse que as razões que

eScaSSa^ do ato fiquem inteiramente registradas para não permitir qualquer tipo de análise
í

» j^

Há que se ponderar, ainda,
que justificar a abertura de um processo para apresentar
da carga horária dos dias de paralisação significa demonstrar

n aquele
^1 objeto. Ou metódica
e didática,
as razões
pelas quais
a Administração
esse ou
mesmo porque
escolheu
um caminho
em detrimento
de outro.está a desencadear

niiliHaHe Com efeito, o^seletivo
consabidoprescreve
que os atos
da Administração
ser motivados,
sob pena
de nuhdadf.
diversas
atribuições devem
às partes,
e assim deve
ser
evi ametite motivada para que tenha validade jurídica, conforme determina ó art. 2° da Lei n 9 784/99 e

SidEdm1°l£;r
I

""*

o. d, teg.lid.de e d.

1

1h,.,
Hd. e • que o principio da cumpre
transcrever as lições de Celso Antônio Bandeira de Melo.
Aduz eo doutnnador
motivação:
I

I

"Implica para a administrarão o dever de justificar seus atos. apontanda-Utes os

j

fundamentos de direito e defato, assim como a correlação lógica entre os eventos e

\
^

situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que esse
ultimo aelaramento seja necessário para aferir-sa a consonância da conduta

I

Malheiros, 18"ed.. pg. 102).

"(Curso de Direito Administrativo

nritir-d.
^ motívação do am administrativo há de ser prévia, quando muito, contemporânea à sua
fniíl motjvos
« , detenninaiites,
f administrativos
sãoossimples
de interesses
da coletividade.
Valeélembrar
ou seja,
motivosgestores
que ensejaram
a vontade
do agente, isto
os fatosa

que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Uma vez enunÍdos pelo agente os

motivos em que se baseou, o ato será valido se estes realmente ocorreram e o justificavam.

,No caso
dos autos,noverifico
a Administração,
ao iimtar
a devida eI robusta
ni.stificativa,
sentidoque
de andou
aiic o bem
acordo
se torna vantajoso
para »»n Cnltoin

precipuamente, para não acarretar preiuí/os aos discente., dentre mitro. «.=ncctos relevantes.
1
Pois bem, como primeiro requisito essencial para a celebração do ajuste deve a

Administração observar se há a existência de interesse comum. ín casu, me parece que tal convergência
de interesses encontra-se evidenciada.

^

\
De saída, recomendo a leitura detida do Parecer n» 004/2016/CGU/AGl]. anmvi^fin
pela Exm .Sr'. Advogarfa-Ceralda IJnian,em 12 de dezembro de 2016(anexoL '
V.

1^
I
No que diz respeito a greve de docentes e técnicos-administrativos do Colégio Pedro U
cabe destaqar que o direito a greve está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal que'
assim dispõe:

v

j

a,

"Arr 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderc.s da
União, dos Estados, do Distrito hederal e dos Municípios obedecerá aos princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também, ao
seguinte:(...)

i

W/ - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica:"

17.
I
Ademais, cabe observar que, na mesma linha, é reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal a legitimidade do exercíclG do direito de greve dos servidores públicos, conforme se depreende da
leitura dos Mandados de Injunçâo 670, 708 e 712, momento em que se determinou a aplicação, no que
couber, das nortnas relativas ao direito de greve na iniciativa privada (Leis 7.701/88 e 7.783/89)' até que
fosse editáda legislação específica.

'

Com efeito, enquanto não ocorrer a reguíamentação indicada rio art 37 Vil CF a

jurisprudência dos tribunais superiores, caminha no sentido de que, embora o direito de greve, assegurado
na Carta Magna, possa ser exercido, os servidores que aderirem ao movimento grevista devem sofrer o
desconto dos dias parados.

ViablIUando potAlcas pOblicM.
garantkido cidedanla

Campo de São Cristóvão, 177, 3° Andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ'- CEP:20.921-903.
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.
Portanto, é dever da Administração, via de regra, efetivar o corte de ponto dos
servidores paredístas, como conseqüência jurídica do movimento. Contudo, consoante bem anotado pelo
Eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 693,456/RJ, o indigitado desconto não deverá ser levado a

efeito se a greve fora provocada por conduta Ilícita do poder público, oU em casos de realização de
acordos para a compensação dos dias paralisados, mediante plano de trabalho.

20-

Tendo em conta a esclarecedora didática, peço vènia para transcrever excerto do

Informativo STF n° 797:

Greve de servidor Dúblieo e desconto de dias não trabalhados - 2

No mérito, o relator conheceu em parte do recurso e a ele deu provimento, para
assentar que: at a deflagração de greve por servidor público civil corresnonde à
suspensão do trabalho e, aiiida que a greve não seia iihusiva. como regra geral, a
remuneração dos dias de paralisação náo deve ser naga: e ht o desconto somente

não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no papainénto aos
servidores públicos civis ou se houver outras cirrunstâncias excépcidhais oue

lUstifiguem o afastamento da premissa da suspensão dai relação funcional ou de
trabalho, como aouelas em oue o ente da Administração oü o empregador tenha
contribuído, mediante conduta recriminável. para que a greve Ocorra OU em

qne haja negociação sobre a compensação dos dias parado.s

ou mesmo o parcelamento dos descontos Ássinaiou de inicio, que o
apelo extremo não deveria ser conhecido relativamente à suposta ofensa ao art. 100 da

CF. Sucede que, no çasoíde provimento do recurso, não caberia falar em pagamento
dos valores cm discussão por meio de precatório, de acordo com precedentes da

Corte. Quanto à parte conhecida, rememorou entendimentó jurisprudençial pela da
legalidade dos descontos remuneratórios alusivos aos dias de paralisação, a exemplo
do que fixado no Ml :708/DF (DJe dc 30.10.2008). Frisou jnexistír legislação
específica acerca do direito de greve no setor público, razão pela qual, quãndo o tema
alcança o STF, tem-se decidido pela aplicação da regra atinente ao setor privado.
Destacou a existência, em outros países democráticos, dós fundos de greve, geridos
pelos sindicatos, cujos recursos seriam usados para remunerar os servidores públicos
grevistas, de forma a não onerar o Estado. Além disso, haveria países, também
democráticos, em que inéxistiria o direito de greve a servidores públicos. Não seria a
situação brasileira, em que esse direito estaria constitucionalmenle assegurado.
Sublinhou a importância da negociação coletiva para resolver questões
rerauneratôrias, muito erribora os avanços no sentido da aplicação desse instituto no
setor público ainda fossem pouco expressivos. Eventual compensação de dias e horas
não trabalhados deveria ser sempre analisada na esfera da discricionariedade

administrativa, não havendo norma a impor sua obrigatoriedade. Anotou que alguns
entes federados teriam editado atos normativos impeditivos de abono ou compensação
na hipótese de greve. Sem prejuízo da eventual constitucionálidade dessas normas,
seria possível inferir que a opção da Administração deveria ser respeitada, inclusive
ao estabelecer premissas normativas impeditivas de negociações sobre determinados
pontos, desde que razoáveis e proporcionais, até o advento de lei de regência nacional

sobre o tema. Enquanto isso não ocorresse, o instrumento da negociação seria o
melhor caminho para solucionar conflitos em cada caso, observados os limites acima

traçados, Salientou que, na espécie, não haveria dados sobre iitiposição dé sanção
administrativa , pu sobre a existência de processos di.sçiplinares contra os grevistas.
Pelo contrário, a autoridade impetrada apenas cumprira a lei e reconhecera a

legitimidade dos descontos. Não haveria, por outro ladp, certeza quanto à alegação de
que os dias não trabalhados seriam devidamente compensados, o que seria impassível

de exame no recurso., Não existiria, portanto, violado a direito liquido e certo dos
impetrantes, ora recorridos. RE 693456/RJ. rei. Min. Dias TolToli. 2.9.2015. (RE693456).

21.

Do mesmo modo, extraio trecho do referido voto;

"...Volto a insistir, no entanto, que a negociação sempre será a
melhor solução para resolver os efeitos de um movunento
paredista, cabendo às partes envolvidas no conflito decidir de
queforma serão resolvidos os efeitos da greve, inclusive sobre
os demais direitos - remuneratórios ou não - dos servic
VlAbUlzarvdó polKlcas púbUcM,
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públicos civis, observando-se os limites acima traçados".
22.

Régistre-se que tal decisão, até o presente momènto, não fora publicada.

23.

Àl^le-se, ainda, que sobre a vedação exposta no Decreto n° 1.480/95', assim

mencionou o Eminente Ministro

"É de se notar que alguns entesfederados tem editado atos normativos que
impedem a concessão de abonos ou de compensação no caso dqs greves,
como é o caso do Decreto Presidencial n" 1.480/95, cuja
caastitucionalidade ou inconstituciónalidade ainda não foi reconhecida

por esta Corte. No entanto, sem me comprometer com essa ou aquela tese
quanto ã validade desse ato normativo e de outras, creio, a respeito do
conteúdo jurídico da direito de greve do servidor público civil, que é o tema
central desta repercussão geral,fundado na jurisprudência desta Corte e

pelos argumentosjurídicosjá expostos, creio poder inferir-se que a opção
da Administração há de ser respeitada, inclusive quando estabelece
premissas normativas que impedem negociações sobre determinados

pontos, desde que razoáveis e proporcionais, até que advenhà a aguardada
norma de regência nacionaf.

24.
j Na mesma linha de raciocínio, o retrocitado Parecer da Advocacia-Geral da União,
conclui, de forma contundente, que:

I

"A, Administração Pública Federal possui, a faculdade de

j

firmar acordo para, em vez de realizar o desconto, permitir a
compensação das horas não trabalhadas pelos servidores."

25.

j

Óra, toma-se expressa a possibilidade da realização do acordo,

26.

j

Não obstante, recomendo, desde logo, que ao final da greve sela elaborado o

referido plano, de forma a constar a carga horária a ser compensada, bem como os demais
procedimentos.

27.

Apenas a tílulo ilustrativo. o Plano de Trabalho poderá conter, no que couber:

a)

Título do programa, projeto, atividade, serviço ou evento;

b)

Prazo de execução;

c)
Nome do coordenador responsável pela gestão administrativa;
d)
Identificação do Objeto/Objetivo e Metas;
e)
Justificativas da proposta;
f)
Descrição compieta do objeto da proposta, com as metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente;
V.

g)

i

Cronograma de execução da reposição, com as etapas ou feses da execução do projeto e

previsão de inicio e fim de cada uma; e

h)

J

^

Equipe participante com descrição,das fiinções.

28.
Noutra quadra, reputo importante lembrar o disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional(LDB), lei n° 9.394/96; notadamente pelos seguintes dispositivos:

,

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se cm séries anuais, pMíodo.s semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nâo-seriado.s, com base na
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organizavão,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. .

Art. 1° Aíé que seja editada a lei complementar a que alude o art. 37, inciso l'H, da Consiituição, as faltas
decorrentes de participação de servidor público Jederaf regido pela Lei n"8.112. de!
!de. dezembro de 1990. em
movimento de paralisação de serviços públicos não poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de: / - abono: II compensação; ou III - cómputo, paraJins e contagem de tempo de serviço óu de qualquer vantagem que o tenha por
base".

i
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§ 1° A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive. quando se tratar de
;

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base
as normas curriculares gerais.

;

§ 2° O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive

i

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso
reduzir o número de horas ietivas previsto nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis fúndamental e médio, será organizada dc
acordo com as seguintes regras comuns:

;

1 - a carga horária mínima anual será dc oitqcentas horas, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver;
(...)

;
■

Parágrafo único. A carga horária mínima anual dc que trata o inciso I do caput deverá
ser progressivamente anípliada, no ensino médio, para mil c quatrocentas horas,
observadas as normas do respectivo sistema de ensino c de acordo com as diretrizes,

os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano
Nacional dè Educação. (Incluído pela Medida Provisória n° 746, de 2016).

29.
■ De acordo coin a LDB, o calendário deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive clinjáticas e econôrnicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o
número de horas letivas previsto nesta Lei.

30.
Diante da particularidade da presente situação do país, precipuameíite, no que se refere
âo movimento de ocupação das escolas, considerado legítimo até o presente momento, e diante da greve
de servidores,' entendo louvável o acordo de reposição, desde que não haja qualquer prejiiízo em
relação ao número de horas letivas estampado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

31.

;

32.

Feitas as considerações preliminares, passo a apreciar a minuta dc instrumento.
Apenas por mera formalidade, sugiro que os parágrafos (§§) sejam substituídos

por sübitens {v.g. í. CLÁUSULA PRIMEIRA- I.l O planejamento da reposição...).
33.

Pois bem, no que concerne ao § 2° (ou subitem 2.1) entendo que deverá haver a

participação.obrigatória de representantes da PROEN,.PROGíESP e respectivos campi, no eventual
Grupo de Trabalho, ou comissão a ser designada pela Administração. Além disso, devem ser
compensadas as horas referentes à paralisação.

34.

Ainda em relação à cláusula primeira, recomendo a inserção de subitém que

estabeleça a >fortna de como será realizada a fiscalização da Administração sobre a efetividade da
reposição, por cada setor específico, devendo ser registrada na respectiva folha de ponto dos
servidores. 5

35.
Desse modo, aproveito para sugerir que a compensação observe os limites diários
de carga de trabalho, nos moldes dn Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e do Decreto n° 1.590,
de 10 de agosto de 1995.
36.
I
No que concerne ao disposto na cláusula segunda, entendo que o servidor poderá
optar pela não reposição, face ao direito constitucional de greve, afastando-sé quaisquer hipóteses
de sanções. Neste sentido, ocorrendo a recusa, deve ser registrado na fõlha de ponto o código
respectivo (fàlta por greve).

37.

;

Èm relação ao eventual desconto, subitem "1", da cláusula segunda, entendo que

deverá ser observado o disposto nó art. 46 da Lei n° 8.112/90, inclusive, no quê tange à possibilidade
de parcelamento dos valores.
38.

Quanto à prorrogação do estágio probatório, sugiro a leitura da Nota Técnica n"

30/2012/CGNOR/DENOP/SEG EP/MP.

39.

{

No que se refere ao subitem '^3" da segunda cláusula, reputo que, como houve a

suspensão dò contrato de trabalho, que este deverá ser prorrogado, proporcionalmente ao período

da paralisação,sem prejuízo ao disposto na Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

40.

j

Recomendo a substituição da Procuradoria Federa! do Colégio Pedro 11, no bojo da

quarta cláusula, de modo que a implementação, deste acordo seja devidamente acompanhada pelo

CONSUP,óiigão responsável pela aprovação do calendário unificado, podendo, se for o caso, encar
Viabilizando politicaa pubiícaa,
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questão jurídica a ser dirimida à esta Procuradoria Federal do Colégio Pedro II.
41.
Por fun, ilustro que este Procurador Federal não deverá subscrever o documento em
análise, razão pelaA flimi
qual sugiro
C1101rr^ a exclusão.
ÍII - COMCÕlSÃn

» J dos autos não1"®
®ste parecer
restringiu-se
aos aspectos
base nas necase
CO jantes
adentrando
no mérito
administrativo,
comoJurídicos;
questõescom
de conveniência
oportunidade, cuja atribuição é do administrador.

A

cs oe conveniência e

^ encontrasse
®xposto, desdc
atendidasseus
às recomendações
supra, entendo
que a propostaa
aptaquea produzir
eleitos legais, de^do
ser publicada!
É o parecer.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

José Gej

dos Santos

Pr curad

Federal

efe da

F/CP-n
6908
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COLÉGIO PEDRO II
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j

TERMO DE ACORDO N° 001/2016

'»5T«íU

Define os TERMOS DE ACORDO referentes às'Tíégo'cíaçoès entre o
SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II e a
Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos dias paralisados em
função do movimento de greve que ocorre desde 28/10/2016, com a
suspensão do calendário pelo CONSUP - Conselho Superior, a partir
de 31/10/2016.

Pelo presente TERMO DE ACORDO, o Colégio Pedro 11, representado pelo Reitor, e o
representante jurídico do SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II que

compõem a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II, tem como justo e
acordado o seguinte:

1. CLAUSlfLA PRIMEIRA - A reposição dos dias paralisados em razão do movimento de
greve que ocorre no âmbito do Colégio Pedro 11, iniciado no dia 28 de outubro de 2016,com

calendário suspenso a partir de 31 de outubro de 2016, pelo CONSUP - Conselho Superior,
deverá ser realizada mediante a reposição referente ao cumprimento deste mesmo calendário
letivo.

1.1.0 calendário unificado de reposição deverá prever o cumprimento legal de 200
(duzentos) dias letivos.

1.2. Caberá ao Grupo de Trabalho, composto por 12 (doze) membros, sendo 6 (seis)
representantes da categoria dos servidores do Colégio Pedro II e 6 (seis) representantes da
Administração do Colégio Pedro ÍI, elaborar o plano de reposição de serviços não prestados
para todos os servidores do Colégio Pedro II.

1.3. Em relação ao subitem anterior, dentre os representantes escolhidos pelo Colégio
Pedro [I, deverá haver, obrigatoriamente, representantes da PROEN e da PROGESP.

1.4. O calendário unificado de reposição poderá contemplar a realização de projetos
específicos de interesse do Colégio Pedro II.

1.5. O calendário unificado de reposição de serviços deverá ser aprovado pelo
CONSUP - Conselho Superior, a fim de assegurar o direito à educação aos estudantes.
|1.6. Compete ao Direlor-Oeral de cada canipus a que o servidor estiver em exercício
atestar que a reposição dos trabalhos encontra-se em consonância com o plano de atividades
elaborado e validado.

1.7. A compensação deverá observar os limites diários de jornada de trabalho, nos
moldes da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto n° 1.590, de 10 de agosto
de 1995.

2. CLAUSULA SEGUNDA - O servidor poderá optar pela não compensação dos dias
paralisados por motivo de greve, mediante manifestação formal.

,L/?

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

2.1. Na hipótese descrita no caput desta Cláusula será feito o respectivo registro das
faltas do servidor na rubrica específica de falta por greve, bem como o desconto na folha de
pagamento, proporcionalmente aos dias paralisados e não compensados.

3. CLAUSULA TERCEIRA - Caso o servidor, findo o prazo total para compensação, não
tiver compensado todos os dias paralisados, mediante a reposição dos serviços, a
Administração poderá restabelecer o registro das faltas por greve e os respectivos descontos
na folha de pagamento.
I

3.1. Em caso de desconto, este se dará em parcelas de. no máximo, 10% ao mês da
remuneração do servidor, sendo observado o disposto no art. 46 da Lei n° 8.112/90. inclusive,
no que tange à possibilidade de parcelamento dos valores.

3.2. Em caso de licenças e afastamentos legais a contagem do prazo para a reposição
ficará suspensa.

3.3. O estágio probatório será prorrogado na proporção dos dias paralisados e não
compensados.

3.4. Em se tratando de docente regido pela Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
considerando que a greve constitui suspensão do contrato de trabalho, a quantidade de dias

paralisados será acrescida ao termo final do contrato, como forma de prorrogação contratual,
sem prejuízo do disposto naquele normativo.

4. CLAUSULA QUARTA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

5. CLÁUSULA QUINTA- A implementação dos efeitos constantes deste Termo de Acordo
será devidamente acompanhada pelo CONSUP, que poderá, a qualquer momento, suscitar
dúvidas jurídicas à Procuradoria Federal junto ao CP II.

6. CLAUSULA SEXTA - Ratificando o entendimento de que a consolidação do Estado
Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal, pressupõe o
aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização das relações de trabalho, a
Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II aprova o presente Termo de
Compromisso,
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016.

OSCAR HALAC

SINDSCOPE
Coordenadora-Gerai
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO

75, DE 13 DE MARÇO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO COLÉGIO PEDRO 11,
no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao que foi deliberado pelo Conselho
Superior na 11 Reunião Extraordinária realizada nesta data.

RESOLVE:

Art. 1®. Homologar o Calendário Anual de Referência para o ano letivo de 2017.
[

Art. 2®. O Calendário Escolar cora a programação de atividades do Campus deverá ser
divulgado até 30 dias após o início do ano letivo de 2017.
Art, 3®. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

OOSCAR HALAC
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

PRÓ-REITORU DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS)"E PRÒEJA
Homologado peto CONSUP em 13 de março de 2017
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OSCAR HALAC
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Obs.: Os Campi deverão utilizar 9 sábados letivos.
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RESOLUÇÃO N° 76,DE 16 DE MARÇO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO COLÉGIO PEDRO II,
no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao que foi deliberado pelo Conselho

Superior,'

RESOLVE:

Art. r. Prorrogar o Calendário Escolar de Reposição de 2016 em 1 (ura) dia letivo,
até o dia 8 de abril de 2017, para repor a paralisação ocorrida no dia 15 de março de
2017.

Art. 2®. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

CL.
OSCAR HALAC
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PRÓ REITORU DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR DE REPOSIÇÃO 2016

ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS) E EDUCAÇÃO INFANTIL
Aprovado pelo CONSUP em 13 de fevereiro de 2017
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MINISTÉRIO DA EDltCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO 11
PRÓ-REITORU DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR DE REPOSIÇÃO 2016

ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS) E EDUCAÇÃO INFANTIL
Aprovado pelo CONSUP em 13 de fevereiro de 2017
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Ministério da Educação

DESTINO

DISTRIBUIÇÃO

Mat. StPE:

COLÉGIO PEDRO II

CPII-^.TORU

OESTINQ

Mat. SIAPE:

7P

1 PROC N": 23040.007925/2017-67
Djvta;
l OPER.:

unvzon
JON',TllAN o nos SANTOS
Fijiãdò ao

INTERESSADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO
COLÉGIO PEDROII

ASSli.NTO;

manifestação DE CONSIDERAÇÕES

CPU - REITORIA

Ofíeio n° 103/17

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017.

íí-

Prezado Reitor,

Em resRosta ao Ofício 294/2017/GR, a Direção do Sindscope vem
manifestar as seguintes considerações;

assjnatura e renovação de acordos coletivos precisam ser deliberados
em fóruns cpletivos da categoria, como assembléias;
- á próxima assembléia da categoria se realizará em 21/11/2017.

Assim, solicitamos que a audiência indicada para hoje. 13/11, seja
transferida para data posterior á assembléia.
Sem imais para o momento,
Atenciosamente,

■ã,u±
•4^:2
Ll/IZ PAULO S0U2

Secretário Geral do SINDSCOPE

Reitor do Colégio Pedro H
Professor Oscar Halac

CEP 20,92M40 -Teffax: 2580-3784 • 3860-S643 • 3860-7503

Portal, www.sindscope.org.br e-rhail; sindscoDeiavahnnmm hr
CNPJ: 29.213.055/0001-61

[i3

1 Reitoria

VfIs.
Finado ao

S^NDSCOPE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II

OfíGio n" 103/17

Rio dé Janeiro, 13 dé novembro de 2017.
PROG.N-: 23040.007935/2017-67

wmi
INTERESSADO: SINDICATO DOS SERV,ID0RE.VdO
DAtA:

IÍ/11/2017 '

DPEB.:

jonatiian o nos s.antos

COLÉGIO PEDRO n

Prezado Reitor.

ASsVlNTOr

MÀNIFESTaTÃÓ DB CriNSIDERAÇÒES

GPII -REITORIA

Em resposta ao Ofício_294/2Ò17/GR, a Direção do Sirtdsco^ vem
manifestar as seguintes considerações;:

- assinatura e renovação de acordos coietivos precisam serdeliberadds
em fóruns coietivos da categoria, como assembieias-

- a próxima assembleja da.categpria se realizará em 21/11/2017.

Assim solicitamos que; à . audiência indicadã para hoje, 13/11, seja
transferida para data posterior à assembléia.
Sem mais para o momento,

i
■

, Atenciosamente,
i(. n

/U(± ^nnk'
mim' K/4^C(/n
Ltp PAUtiq SOUZA
Secretario Geral do SINDSCOPE
Recebido na Pfocuraâoria Federai
Data;

Rèitor do Colégio Pedro ÍI
Professor Oscar Halac

if ■ f}-

>
Ttvií.::?;

-«0 d,Jansiro
.
RJ

. Www.sindscope org.br e-máil: síndscoDfiiáváhftn r^m hr
, CNPJ: 29.213,055/0001-61

'

>

- - -■ '

/ h <1-7

^^

•^Rfiítona

ministério da educação

Vcic

COLÉGIO PEDRO J1
reitoria

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177
RJO DE JANEIRO - RJ - CEP; 20921.903

TEL: 3891-1009 e reÍToriagab@cp2.gl2.br
Ofício n® 294/2017/GR

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017.

Aos: Senhores Coordenadores do SíNDSCOPE
Assunto; reposição de paralisações
Prezados Senhores.

Considerando a paralisação do dia 10 de

julgamento, e as demais anteriores;
.Considerando o direito inalienável dos
letivos;

c«.,d.™4,,

novembro de 2017. sem mérito de

estudantes em cumprir 200 (duzentos) dias

a.™.

^

Solicito à Coordenação do SINDSCOPF n

^On.ãReitoriaparaarenovaçãodoTerm
^ ao 1 ermo2
de Acordo n» 001/2016.
Atenciosamente

n

^

OSCAR HaLaC

Reitor;7ro tempore

^e

o ^^94, de 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E ANEXOS,
Secretaria da ^Reitoria
-ex 10/11/2017 14:38

Pi.ra s.ncIscope@yahpo.com.br <sindscope@yahoo.com,br>;
I

Ô

aríexos(840 KB)'

Ofício 294-17 e ANEXOS -.PDF;

Senhores Coordenadores,

para ciência e providênc?ar'
Atenciosamente,
Madalena

jf"betaria da Reitoria
Colégio Pedro II '
TeL (21)3891-1012

Colégio Pedro U,seguem em anexo o ofício e anexos
anexos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

ORDEM DE SERVIÇO N® 031,DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.

O REITOR DO COLÉGIO PEDRO 11, no uso de suas atribuições legais, nomeado por
Decreto Presidencial de 3 de outubro de 2013, publicado no Diário Oficial da União Seção 2
pagina 1, de 4 de outubro de 2013,

' v

,

Resolve baixar a seguinte Ordem de Serviço, deíemrinando a Pró-Reitora de Ensino
que providencie a reposição de todos dias, até aqui, paralisados por decisão da Assembléia Sindical
de modo que nao haja prejuízo ao corpo discente em temios de dias letivos devidos.

OSCAR HALAC

s

fíiiddo ao

SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO 11

Ofício n° 108/17

Rio de Janeiro, 27 de novembro de,2017.
/ó

' Reitf^a )

fls-Sy

Ref, Oficio 294/2017 Reitoria rPIT

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II -

SINpsCOljE, vem, através de ,sua Coordenação Geral, em resposta ao Ofício n°
294/2017, informar que a categoria deliberou, por meio da assembléia realizada no dia
21 de novepbro de 2017, qüe irá realizar, as atividades de reposição necéssárias ao
cumprimento dos 200(duzçntqs.) dias letivos previstos no art. 24 da Lei n° 9394/96.
i

■

_ ■

,

■ I

í Nesse sentido, permanecemos à disposição para o permanente diálogo e

demais encaminhamentos que se façam necessários.
*

Pede deferimento.

Coordenação Geral do SINDSCOPE

Ao Reitor do Colégio Pedro 11
Professor Oscar Halac

Campo de São Cristóvão, 177
Rio de Janeiro - RJ

Campo de São Cristóvão, n® 177- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ
CEP;20,921-440 - Tel/Fax: 2580-3784• 3860-6643•3860-75Ú3
www sindscope nrri hrp.maii- sindscQDe@vahoo:corn.hr
CNPJ:29.213.055/0001-61

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 ereitoriagab@cp2.gl2.br
Ofício n° 312/2017/GR

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora

ELINE NEVES BRAGA NASCIMENTO

Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 4° andar
CEP: 70.047-900- Brasília- DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo n° 23000.046265/2017-14

Senhora Secretária,

Curaprimentando-a, cordialmente, em atendimento ao Ofício n°

586/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, datado de 28 de novembro de 2017, que solicita

esclarecimentos acerca de notícias veiculadas na mídia, apresento a V. S^ as considerações
abaixo.
%

No ano de 2015, nos meses de agosto e setembro, o Campus São Cristóvão III
teve notícias acerca dos graves fatos ocorridos no interior do Colégio e também no âmbito
externo, ambos envolvendo alunos desta Instituição de Ensino.

Houve a devida apuração, com base no Código de Ética Discente, e também

instaurado o processo n° 23040.005491/2015-07, que tratou da "Entrega das cópias de
relatórios destinados ao Conselho Tutelar", todos referentes ao menores envolvidos naquele
episodio. Enfim, a Administração adotou todas as providências necessárias, inclusive no que
se refere ao afastamento dos alunos.

Note-se que, tanto o Diretor do Campus São Cristóvão II, como a Reitoria do

Colégio Pedro II atuaram de acordo com os preceitos legais e nonnativos, não sendo possível
atribuir qualquer omissão aos gestores. Ressalte-se, ainda, que foram enviados relatórios ao
Conselho Tutelar, em 29 de setembro de 2015, dando ciência acerca dos fatos, bem como a

(continuação do Ofício n° 312/2017/GR)

OHcio n- 241/2015/GR,d^rdo
partícipaç.0

^

Orientação Pedagógica(SESOPi Não'

alunos Lo.vidos cZZIZÍZZ":

^

°

°

no sentido da reintelTão ^0 '

""

Judiciário eittendeu pelo acerto do proeedinielrotXpOTtstrSLk"
anexo.

.

Supervisão e

°

J™™.

°

i ue ourubro de 2015, que seguem ■»
em

Federal da 16- "ara^^^Í,

S2"5TÔl)
d. o™

«»tó„cí. Hé,e^oparaZ
' dedicação
T' """'"e responsabilidade", (grifei)
P para mo Zl''S,
desde que haja
Portanto, em que pese a tentativa de retomo a este rnlé„i„

■ lograram extto junto ao Poder Judiciário, que entendeu escorreito

intimado,n°na0316251-56,2016
co''„:ç^ot"rrri„ttam^
processo
8 19 0001 para a °

^ão Crisnos
tóvãautos
li. fodora
^ '™"'' servidores,

131.30, na. Vara da Infância e juvemude conf"^"^^^^^^ a"

(8132/2017/MND).

.

'

^017, as

® Mandado de Intimação em Anexo

(estupro de vulnerável), no quarfiguram

Demalsdlsso,ea.e.s:que:3a:t:SaZ4^^^^^^^^
JnlzadeDireito^rrioretatlIn^Srd^r™^^
testemunho, fazendo afirmações slÍrmlÍc h T"™" "

•Wr/nparnre„mr««nrn,„„i,„,.,í„^,,^^^^^

teria, de certa fo™.TntWdtirlrdemLT^^^^^^^^

cometidos pela juíza de direito instantaneament

°

=08Undo a MM Juiza,

tT"''"f

-ri-

irrestrita, as deduções da magi;trada, e ainda puwL" de foZ'""'

=

í"™

eventuais excessos

°

tnercia desta autarquia na condução do caso, afirmando que o 0016^0HloTt

(continuação do Ofício n° 312/2017/GR)

infornia.do ao Conselho Tutelar e aos outros órgãos competentes o caso de violência sexual
ocorrido em 2015.

Oportuno salientar que a audiência fora realizada por volta das 16h 30min, e
logo as 18h37min,já tinha sido veiculada no site globo.com, em matéria da jomalista Elenilce
Bottari, as declarações da magistrada, bem como sua decisão de decretar a prisão do Diretor
Bemardino que, se ressalte, foi tomada com base unicamente em suposto contraste nos
depoimentos. Assim, não houve qualquer sigilo inerente aos processos que tramitam em
segredo de justiça.

Com o fim de se ver livre de toda aquele cenário, o servidor, que fora
conduzido à delegacia de polícia, apresentou "retratação", e foi liberado em seguida.
Considerando esses prejudiciais fatos à imagem desta Instituição de Ensino,
este Reitor encaminhara Representação em desfavor da Juíza de Direito Vanessa de Oliveira

Cavalieri Felix, junto ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo a devida apuração e
imposição de sanção disciplinar, nos termos do documento anexo.

De outro modo,no que se refere aos fatos envolvendo a apreensão de alunos do

Campus Humaitá, em operação da Polícia Federal, tenho a fomecer as seguintes informações.
No início do ano letivo, ao tomar conhecimento acerca de suposta existência de

pontos de venda de drogas nas imediações de alguns campi deste Colégio, pessoalmente, e de

forma^ velada, por temer maiores represálias, ainda mais em se tratando do assunto'e da
Situação adversa que assola a segurança pública neste Estado do Rio Janeiro, dirigi-me ao

Departamento de Polícia Federal, e dei alguns detalhes àquele Órgão, que detém a atribuição,
dentre outras, de investigação.

Saliente-se, portanto, que toda a operação teve origem nas palavras deste
Reitor, que foram recebidas na PF/SRRJ.

Consigno que minha atitude preventiva teve por objetivo o desencadeamento

de medidas educativas e pedagógicas, ao perceber a atuação de pessoàs alheias ao Colégio,
oferecendo drogas a nossos alunos, ainda que fora dos muros da Escola!

Também levo ao conhecimento de V. S^ que esta Instituição de Ensino sempre

buscou a promoção de atividades de cunho educativo, no sentido de alertar aos nossos jovens
sobre os malefícios que são produzidos com o consumo de drogas.
Apenas a título de exemplo, cito que a própria Polícia Federal, recentemente

ministrara palestras no âmbito deste Colégio Pedro II, numa verdadeira campanha de
prevenção contra o uso de entorpecentes e combate a tais substâncias nocivas.

Cabe ressaltar, ainda, a V. S^ que, dos dez alunos apreendidos durante a ação

da Polícia Fedeml, no entorno do campus do Humaitá II, apenas três estavam com uma
pequena quantidade de drogas. Ademais, os jovens foram abordados do lado de fora da
unidade, vale reprisar.

(continuação do Ofício n" 312/2017/GR)

Na seara administrativa, após receber a mera cópia do Termo Circunstanciado

n 004/2017-2 SR/PF/RJ, que trata da apreensão de menores, estudantes deste Colégio,
determinei ao Campus Humaitá II a instauração de processo SIGILOSO, nos seguintes
termos:

"Considerando a vigência do Código de Ética Discente, DETERMINO:

A instauração de procedimento próprio SIGILOSO,com vistas à apuração
dos fatos, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período,
observadas todas as cautelas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n° 8.069/90).

0 encaminhamento do relatório final a esta Reitoria, sem prejuízo do
r^istro das providências adotadas por esse Campus, no que se refere ao
objeto da apuração;

- A indicação de medidas preventivas determinadas por essa Direção, bem
como eventuais orientações repassadas à comunidade escolar".
1

São estas as informações a serem submetidas a V. S^

Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

dOSCAR HALAC

Reitor pro tempore

#

Fundado em 2 de dezembro de 1837

*

/
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA
CAMPO DÉ SÃO CRISTÓVÃO, 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:20921-903
TEL: 389I-I009 e reitoriaEabfa).cp2.gl2.br

Ofício n° 241/2015/GR

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.
A Sua Excelência

Dr. PEDRO HENRIQUE ALVES

Juiz da Vara da Infância, da Juventude,e do Idoso
Comarca da Capital do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, 115-2° andar. Centro
CEP 20010-090
Rio de Janeiro/RJ
N.*í

cr.

ó
-4

MM.Juiz,
GÜ
r-*

cn

rpi.f

com as homenagens de praxe, encaminlio a V. Éxa. documentação®

ocorridosquanto
em dataextramuros
recente, praticados por discentes desta®g
Instituição Ta
Federal de Ensino,gravidade
tanto intramuros,

Conforme pode ser observado, os atos se revestem de impudicícia que vergastam de^
tradição secukr
Colégio
Pedro
II, e consequentememe
as M^doS^
olescentes, e '
ao encaminhar
essa do
notícia
a esta
especializada,
apesar do apertar
de meus^
sentimentos o Proposito é de que sejam tomadas medidas saneadoras que estejam ao alcance deI
V. Exa. no trato de episódios dessa natureza.

S

Evidentemente que, medidas disciplinares imediatas, obedientes às normas legais foram'

da nóTsârepulL ao sucSwo.™™""'
;"

teriiam coiüiecimento

Assim sendo, o encaminhamento dos alunos.ao Conselho Tutelar, os dados informativos^

^ de Serviço
° n° 022, aOcon-ência
Termo
pelaachados
mãe da menor
Oídem
Portaria n°e3531
e adeNotaDeclaração
Pública n°efetuado
02 ora são
pia Snsa
de avahaçao e providências inerentes.

.

,^wuus para ims

Certo da compreensão de V. Exa., apresento meu tributo de estima e consideração.
Respeitosamente,

OSCAR HALAC
Reitor

Fundado em 2 de dezembro de 1837

.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

NOTA PUBLICA N"02

Face aos últimos acontecimentos ocorridos envolvendo estudantes do

Colégio Pedro i! e a prática de atos graves e intoleráveis socialmente, o Reitor do
Colégio Pedro i! faz a Comunidade Escolar ficar ciente que a partir de 02/10/2015 será
imputado aos pais à responsabilidade objetiva da educação de seus filhos
encaminhando á Vara da Infância da Juventude e do Idoso o relato destes atos e

solicitando providências cabíveis.

Ficam os Diretores-Gerais orientados para assim procederem.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2015.

OSCAR HALAC
Reitor

MINISTÉRIO DA EDUCACAO
COLÉGIO PEDRO II

ORDEM DE SERVIÇO N"022,DE 1 DE OUTUBRO DE 2015.

0 REITOR DO COLÉGIO PEDRO 11, no uso de suas atribuições legais, nomeado por
Decreto Presidencial de 3 de outubro dc 2013, publicado no Diário Oíicial da União, Seção 2.
página !. dc 4 dc outubro de 2013. e,

• con.siderando a alçada administrativa, didático e pedagógico que possuem os DiretoresGerais dos Cainpi:

• considerando a complexidade da .situação em tela e o compartilhamento desta com o
Reitor do Colégio Pedro 11.

Resolve baixar a presente Ordem de Serviço:
1 - Condiciítnar a renovação da matricula n" 81106410, da estudante do Campiix São

Cristóvão 11 ao acompanhamento educativo, comportamenial e psicológico disponibilizado pela
Reitoria do Colégio Pedro II.

II - O acompanhamento sera realizado em dois dias da semana, em turno contrário ao da
rnatricuia, sendo neces.sária a presença da família.

III - Serão ui-spoiiibilizada-s para o acompanhamento as Seções de Supervisão e

Orientação Pedagógica e a Seção de .Assistência Estudantil, que por sua vez. receberão o suporte
dc um profissional de Psicologia, lotado mi Reitoria do Colégio Pedro 11.
iV -

baixa frec|uência ou interrupção do acompanhamento implicará a não reno\'ação

da matricula da estudante em 2016.

V - rica lixada em 20 (vinte) ses.sões o acompíinhamento que será planejado pelas

Seções ciladas. O parecer tlnal será encaminhado ao Reitor do Colégio Pedro II.
VI - Com o intuito de preservar a integridade da estudante determino à Pró-Reitoria de

Ettsino que providencie imediatamente junto à Direlora-Geral do Campus Centro a transferência
da matricula condicionada da estudante.

Vil

Somente permitir o acesso do responsável da estudante às dependências do

Colégio Pedro II, mesmo cm virtude de .sua atividade profissional, se desarmado.
Vlil - Dê-se ciência aos Diretorcs-Gerais dos Cumpi São Cristóvão II e Centro, à PróReitoria de Ensino e aos responsáveis da estudante.
!X - Cumpra-se.
OSCAR UALAC

MINISTÉRIO OA EDl/CAÇAO
COLÉGIO PEDRO II

PORTARIA

3331 í)l- 1 DE OUTUBRO DE 2015.

O REITOR DO COEÉííIO PEDRO II, nomeado por Decreto Presidencial de 3

de outubro de 2013. publicado no Diário Oücial da União. Seção 2, página U de 4 de outubro de
2Ü13. no uso de suas atribuições legais, o, considerando.

• a alçada administrativa, didático-pcdagògica que possuem os Diretorcs-Gerais dos
Cimpi'.

• a ocorrência de íato.s graves e intoleráveis, socialmente, que foram compartilhados
com o Reitor do Colégio Pedro 11 e ocorridos no Campus São Cristóvão II:

• casos gra\ es de agrcs.sõcs entre estudantes e de intolerância, quando se tratar de
uma aluna agredida:

• como ato inlracional a \ ciculação nas Redes Sociai.s, com ou sem autorização, de*
imauens. envolvendo vulnerável cm sua intimidade e/ou privacidade.

RESO LVE:

■An, T' Imputar aos pais dos autores dos fatos graves e intoleráveis ocorridos, a

responsabilidade objetiva da educação de .seus filhos, confoirne consta do Código Civil

Brasileiro c da Constituição Eederal de 1988. em seu art. 229, encaminhando os latos ao
Conselho Tutelar da região e á Vara da inítlncia da .(uventude e do Idoso.

.An. 2" Manter os alunos matriculados no Campus São Cristóvão 11 sob as matrículas de

irs 4!W)95r2. 9100Ó306 e 8M01808 ate o fmal do presente ano letivo de modo a não

prejudicar a escolandade dc cada um deles.

An. y Não conceder a renovação de matrícula para estes alunos no ano letivo de 2016.

.An. 4" Adotar esta medida sempre que liouver atos iltcitos praticado,s por alunos nas
dependências do Colégio Pedro II.

,\j-i

['•?ia portaria entra cm vigor na data de sua publicação.
OSCAR IIAL.AC
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Fundado em (12 íle dezembro de 18.17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO,177
RIO DE JANEIRO-RJ-CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 e reitorlagab(a)cp2.gl2.br

Ofício n° 036/2018/GR

Rio de Janeiro,6 de março de 2018.

À Ilustríssima Senhora

Prof. MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

Secretária-Executiva do Ministério da Educação
Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 7° andar
CEP: 70.047-900- Brasília - DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo n° 23123.007911/2017-23

Senhora Secretária-Executiva,

Cumprimentando-a, cordialmente, em atendimento ao Ofício n°

814/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, datado de 21 de novembro de 2017, referente ao pleito
do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (processo n° 23123.007911/2017-23) e ainda em

complementação ao nosso Ofício n° 308/2017, datado de 29 de novembro de 2017, apresento
a V. S®. as considerações abaixo.

Com o objetivo de garantir aos alunos deste Colégio a necessária reposição das

aulas não ministradas nos dias 30/06; 14/09; e 10/11/2017, por força de paralisações já
mencionadas nos autos do processo em epígrafe, esclareço a V. S^ que o calendário do ano

letivo de 2017 contemplou essa reposição nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018 nos
termos do Mem.0064/2018/PROEN, datado de 5 de março de 2018.

Outrossim, lembro que, consoante Ofício n° 108/17, datado de 27 de novembro

de 2017,o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II informara a esta Autarquia sobre a

Continuação do oficio n° 036/2018/GR

deliberação levada a efeito no dia 21.11.2017, no sentido da concordância quanto ao estorno
daqueles dias tidos como "paralisados".

Neste diapasao, ratifico a V. S^ que esta Reitoria sempre manteve sua atenção

voltada ao público discente, sem deixar de enaltecer os princípios constitucionais e legais
inerentes ao direito administrativo, em especial, quanto à legalidade, moralidade, interesse

publico e eficiência. Ademais, a realização de acordo para a reposição dos dias de
servidor público encontra amparo no teor do RE
n»
004/2016/CGU/AGU, aprovado pela Exra^ Sr^. Advogada-Geral da União,Parecer
em 12 de

dezembro de 2016.

Desta forma, a representação levada ao conhecimento desse Ministério deverá
ser arquivada, por ausência de fundamentos fáticos e/ou legais.
Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição-para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

ClOSCAR HALAC
Reitor

COlfCIQ fFOftO I

anos
FUHOaOO cm
2 oe oitrMono oc ««ar

COLÉGIO PEDRO II

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Mera. 0064/2018/PROEN

Em 5 de raarço de 2018.

Ao M.D Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro II
Assunto: Informação (presta)

1.

^^licitado, informo a V.Sa. que a reposição dos três dias paralisados de

acordo cora o Calendano 2017, ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018 data

considerada oportuna, pois aumentou o número de aulas de revisão dos nossos estudantes, que

segundo o Calendano aprovado era raarço de 2017, começariam as provas finais no dia 19 de
fevereiro e, agora começam no dia 22 de fevereiro aumentando era três dias o período de revisão
antes das provas da terceira certificação e afastando-se do período carnavalesco.

2.

^ Destaque-se ainda que esta revisão destinou-se a todos os alunos como a

fomí^r

afetaram a todos os alunos, a reposição também ocorreu de

universo dos
discente,
afastando-se a possibilidade de causar qualquer
prejuízo pedagógico e°a recomposição
dias letivos.

2017, após prova Final de verificação(PFV) as
respectivas 2 chamadas. Conselhos fechávamos
de Classe (COC)
e Vista de Prova(VP)na quinta-feira dia

A

Ressalte-se também, que não houve comprometimento da programação nara os

S^dasSar

—çao e

5.
Essa reposição foi alcãhçada com êxito, diminuindo-se ojtempo de nlaneiamento
dos campi, mantendo-se as necessárias reuniões de Colegiado das diversas disciplinas nara o
Planejamento 2018, que será iniciado no dia 9 de abril de 2018.
Atenciosamente,

ÓRA DÉ MORAES~SO/^ES
Pró-Reitora de Ensino do Colégio Pedro II
ELIANA MYRA DE MORAES SOARES
Pró-Reitora de Ensino do

Colégio Pedro II
Mnt.SIAPE 6263526
COlCciO PEORO I

ANOS
rUNDADO Em

i DE DEEEMSItO PE II)?

Filiado ao

SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II

Ofício n" 108/17

P---I

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.
Peo;
Rei

Ref. Ofício 294/2017 Reitoria rPTT

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II -

SINDSCOPE, vem, através de sua Coordenação Geral, em resposta ao Ofício n°
294/2017, informar que a categoria deliberou, por meio da assembléia realizada no dia
21 de novembro de .2017, que irá realizar as atividades de reposição necessárias ao
cumprimento dos 200(duzentos) dias letivos previstos no art. 24 da Lei n° 9394/96.

Nesse sentido, permanecemos à disposição para o permanente diálogo e
demais encaminhamentos que se façam necessários.
Pede deferimento.

Coordenação Geral do SINDSCOPE

Ao Reitor do Colégio Pedro II
Professor Oscar Halac

Campo de São Cristóvão, 177
Rio de Janeiro - RJ

1"2580-3784
- São Cristóvão
- Rio•de
Janeiro - RJ
CEP 20.921-440- Tei/Fax:
•3860-6643
3860-7503

Portal: www.sindscope.orq hre-maii: sindscooatfBvahnn com br
CNPJ: 29.213.055/0001-61

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÀO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
05® Vara Federal do Rio de Janeiro

Processo n® 0024575-10.2017.4.02.5101 (2017.51.01.024575-1)
Amor: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL.

Réu: SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II - SINDSCOPE E
OUTROS.

JUIZ FEDERAL SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS
CONCLUSO AO MM JUIZ EM 01/09/2017 18:26

SENTENÇA A
RELATÓRIO.

O MPF propõe demanda por atos de improbidade administrativa que imputa ao
Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II(SINDSCOPE), Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL-RJ), Oscar Halac, reitor do Colégio, aos professores Magda Medeiros Furtado.
Tarcísio Motta de Carvalho, Maria Elisa Wildhagem Guimarães, AIline Torres Dias da Cruz.

e aos servidores William do Nascimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes.
Segundo a inicial, os demandados teriam utilizado o patrimônio público, isto é, as

instalações do Colégio Pedro 11. em favor de interesses do Partido e seus candidatos, fatos que
configurariam improbidade administrativa.

Essa ilícita utilização das dependências do Colégio, de um modo geral, estaria
caracterizada nas condutas de; (a) realizar propaganda eleitoral para o candidato do PSOL à
Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. mediante uso de adesivos nas vestimentas,
além de sua distribuição desse material e de panfietos; (b) fixação de faixas e cartazes no
interior e exterior do Colégio, com os dizeres "fora Temer" e outros do gênero;(c) concessão

de espaço no Colégio ao Sindicato, mediante contraprestaçào subestimada, não paga em
alguns períodos e sem prévia licitação ou justificativa de dispensa, acrescentando que o
Sindicando atuaria como propagador de campanha política do partido na entidade pública.
A relação desse grupo de fatos pode ser assim ligada com cada parte requerida,
segundo a inicial:

- SINDCOPE teria divulgado no Colégio faixas e catazes com a mensagem "fora
Temer', com a aprovação de Oscar Halac, tudo em favor do PSOL, a fim de favorecêlo em campanha eleitoral:

- tal atuação do Sindicato também retrataria seu funcionamento como núcleo do

Partido dentro do Colégio, com a anuência do reitor e participação de Magda Medeiros
Furtado e Tarcísio Motta e William do Nascimento Carvalho, que seria "chefe*' do
Sindicato;

- Realização de apoio a candidato à prefeitura com uso de adesivos, prática que imputa
aos réus Bruno Bacellar, AIline Dias da Cruz e Maria Elisa Guimarães;
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- Maria Elisa e Tarcísio Motta teriam distribuído panfletos de campanha eleitoral na
porta do Colégio;

- o réu Oscar Halac teria viabilizado cessão de espaço para o SINDCOPE, que teria
atuado por sua Diretora, Magda Furtada Medeiros, contrato que seria ilícito em razão

do preço subestimado e a finalidade política subjacente ao ajuste, que estaria,
inclusive, expirado, sem que o Sindicato se retirasse do local;

O pedido de tutela de urgência (para retirada do Sindicato do espaço cedido) foi
indeferido (fl. 1243-1244).

JFRJ
Fls 1520

A defesa do réu Oscar Halac consta de fls. 1267 e seguintes. Argumenta, em síntese: a)
não ter agido de forma dolosa para a prática dos atos citados na inicial, principalmente por
considerar inviável que suas funções como Reitor possam ser ligadas, diretamente, aos fatos de

colocação de faixas em algumas das várias unidades do Colégio, cuja administração é
descentralizada; b) sobre os contratos de cessão, enfatiza a existência de preço e o início dos
ajustes em 2009, acrescentando que foram tomadas medidas, a partir de 2015, sobre a cessão do
espaço ao Sindicato; c) inépcia da inicial por faltar clara individualização das condutas; d)

"desqualificação das testemunhas ouvidas para instrução do inquérito civil", assertiva que
desdobraria na conclusão de irrelevância da quantidade de reclamação de pais sobre o ensino no
Colégio; além disso, tece razões que desmereceriam o depoimento de Haroldo Nobre Lemos,

desafeto do réu; d) a importância dos mecanismos internos do Colégio para resolver algumas
das questões trazidas pelo MPF e)não estar caracterizado dano moral coletivo;

Defesa do Sindicato e dos réus Magda Medeiros Furtado, Maria Elisa Wildhagen,
William do Nascimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes, sustentando: a) que a petição inicial
teria teor "político", pois os réus estariam sendo processados pelo simples fato de "adotarem

orientações ideológicas em suas vidas e ações políticas diametralmente opostas à ideologia
defendida pelo 1. Procurador"; b) que os réus teriam agido no exercício regular de sua liberdade

de expressão e manifestação de pensamento; c) perda de objeto quanto à desocupação do espaço
cedido; d) ilegitimidade do Sindicato, por não se sujeitar à Lei de improbidade; e) sobre o
contrato, enfatiza que se iniciou em período anterior à gestão do atual reitor, mediante

formalização, tendo havido parecer de procuradoria favorável a sua manutenção em 2016; f)
sobre as faixas, que os dizeres "fora Temer" foram empregados de forma legítima, no exercício
das funções sindicais; g) que não haveria especificação de qualquer conduta ilícita alusiva ao

réu William, carecendo a inicial de lastro probatório mínimo; h)a professora Magda fez menção
ao núcleo do partido em reunião com Deputado, que ocorreu na Lapa, sem significar que o
PSOL estaria ingressando dentro da instituição de ensino, mas sim que o núcleo se compunha
por servidores do Colégio; i) licitude da conduta da professora Maria Elisa, por ter feito a
entrega de panfleto fora do Colégio; j) que Bruno teria agido sem dolo ao ostentar adesivo de

campanha eleitoral; k) finalmente, tece considerações sobre a atuação do Procurador da
República.

O requerido Tarcísio Motta de Carvalho apresenta sua defesa, sustentando: a) que não
houve criação de núcleo do PSOL "dentro" Colégio, mas sim núcleo formado por servidores da
instituição de ensino, que seria voltado para debates de assuntos do partido em relação a
Congresso ocorrido em 2015; ainda quanto ao ponto, aduz que apenas um dos 17 diretos do
Sindicato é filiado ao partido; b) ser inconstitucional a pretensão de conferir neutralidade ao
ensino, o que estaria de acordo com decisão do STF; c) que a expressão "fora Temer" não seria
de emprego exclusivo do PSOL, de forma que sua utilização em faixas não indicaria a

campanha em favor do partido ou do demandado; d) carecer a inicial de prova mínima quanto à
alegação de que teria realizado campanha sem eu favor dentro do Colégio, negando que tenha
comparecido em suas dependências para realizar campanha de qualquer tipo;
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o PSOL(1496-1504), em sua defesa, alega; a) ilegitimidade passiva; b)sobre o núcleo
do Partido "no Colégio", tece as mesmas considerações acima resumidas; c) não ser vedado o

uso de adesivo, conforme art. 39-A da Lei 9.504/97; d) faltar amparo probatório para a
admissão da inicial, sem a efetiva demonstração de algum benefício para o partido derivado dos
fatos descritos na inicial.

A defesa de Alline Torres Dias da Cruz consta de fls. 1.507 em diante, argumentando:
a) não ter praticado improbidade pela mera presença de adesivo em sua mochila, acrescentando
que a fotografia teria sido tirada de forma ilícita, sem sua autorização; b) admissão de uso de

JFRJ

adesivo pelajurisprudência das Cortes Eleitorais;

Fls 1521

FUNDAMENTAÇÃO.
Processo priorizado, conforme meta 4 do CNJ.

A lei 8.429/92 estabelece, para a admissibilidade da ação por improbidade, ser
necessária a presença de "documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da

existência do ato de improbidade", nos termos do §6° do art. 17, além de fixar a possibilidade de
julgamento sem exame do mérito no caso de "reconhecida a inadequação da ação", conforme §
11 do mesmo artigo.

Os fatos que poderiam configurar improbidade, segundo a inicial, estariam

relacionados com a forma que os réus utilizaram espaços do bem público (instalações do
Colégio) e a prestação do serviço educacional como forma ilegal de veiculação de propaganda
eleitoral.

Este juízo não ingressará na miscelânea trazida pela peça de ingresso, pretendendo
vincular algumas especificas pautas de palestras e atividades de ensino do Colégio com agendas
do PSOL ou partidos de esquerda. A discussão sobre a "escola sem partido" e precipitações
sobre abordagens das questões de gênero extrapolam qualquer propósito de uma ação de
improbidade, descambando para uma extravagante pretensão de controle judicial do conteúdo
das atividades desenvolvidas em instituição de ensino, a pretexto de se aproximar da agenda de
partido "de esquerda".

Sobre o tema, importante mencionar que o STF deferiu tutela de urgência na ADI
5.537, interditando previsão de Lei estadual que pretendia aperfeiçoar o ensino mediante a
instituição de obrigações de neutralidade na atividade docente. Isso robustece a conclusão de
que não cabe, neste feito, a discussão de qualquer argumento no sentido de que o conteúdo do

ensino e atividades estudantis sejam direcionados a submeter pensamento de alunos a algum
partido.

Assim, o conteúdo de palestras e exposições feitas no Colégio, mesmo que eivadas de
exageros ideológicos, não interessa para a caracterização de improbidade, pois não são ilícitas

pela circunstância de se inclinarem em favor de detenninada orientação de pensamento que
venha a coincidir com a bandeira de alguns partidos. Admitir irregularidades nesses aspectos
poderia colocar como réu em ação de improbidade o professor que fizesse o aluno estudar São
Tomás de Aquino, Padre Antonio Vieira, Bentham e Adam Smith.

A avaliação fica restrita às alegações do MPF que fazem alusão à propaganda eleitoral
no exercício de função pública e dentro da instituição de ensino. Tais fatos podem acarretar
improbidade e não são, ao contrário do que dizem as defesas, exercício de liberdade e
manifestação e pensamento. Como servidores públicos no exercício de suas funções, não há
irrestrito espaço para "participar ativamente da vida política", como chega a ser dito. Basta um
passar de olhos pela Lei Eleitoral para concluir, de forma bastante segura, que o servidor não
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pode fazer campanha para candidato durante o expediente e no local de trabalho. Nem mesmo a

assertiva de liberdade de manifestação e pensamento daria amparo a semelhante assertiva, pois,
no horário de trabalho e na repartição a qual se encontra vinculado, o servidor tem deveres com
a sua função, não sendo o caso de lhe conferir a extravagante prerrogativa de transformar a

Instituição pública em mero Instrumento de realização de direito Individual para professar
Ideologia, crença ou apoio político.

Feita essa delimitação, adentrando na análise da admissibilidade da Inicial, enfatlza-se
que fatos caracterlzadores da Improbidade podem acarretar, concomltantemente, lllcltude em

JFRJ

outras searas, como no âmbito penal e civil, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92.

FIs 1522

Porém, a questão não se resume à simples Identificação de que houve, por exemplo, a
colocação de faixas com os dlzeres "fora Temer" no Colégio ou utilização, por professores e
servidores, de adesivos alusivos à campanha do candidato. Se Isso pode configurar transgressão
ao lídimo processo eleitoral, não é, necessariamente. Improbidade.

A relação entre esses dois ambientes jurídicos de lllcltude (Infração eleitoral e

Improbidade administrativa) é admitida nos termos da Lei 9.504/97. Convém a transcrição do
art. 73:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, sei-vidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Govemos ou Casas Legislativas, que excedam
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;

ly - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem Justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulldade de pleno direito,
ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o Início daquele
prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de

serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
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a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos

destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em easo de grave e urgente necessidade pública, assim

JFRJ

reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Pl^ ^^23

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

Vil - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito;("Redação dada nela Lei n° 13.165. de 20151

Vlll - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públieos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a
partir do início do prazo estabelecido no art. T desta Lei e até a posse dos eleitos.

§ 1° Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, eontratação ou
qualquer outra forma de investidora ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

Note-se que o artigo cuida de "condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais",justamente a situação trazida pelo MPF na inicial, fortemente vinculada ao contexto

das eleições municipais. Ao fazer referência à improbidade administrativa, o §7° do art. 73 é
expresso. Confira-se:

As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos ^ improbidade
administrativa, a que se refere o art. 11,inciso I, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legai, em especial às cominações do art. 12,
inciso III.

Como a Lei traz vedações de forma detalhada aos agentes públicos, estipulando aquelas
que também configuram improbidade, descabido alargar as situações para as proibições gerais
relativas à propaganda em período de eleição. De fato, a Lei 9.504/97 traz disposições muito
mais amplas sobre os limites da propaganda eleitoral.

As condutas que também podem acarretar improbidade estão no art. 73, do contrário, a
disposição do §7° não faria qualquer sentido, pois bastaria a discussão sob o enfoque direto da
Lei 8.429/97, sem essa especial referência normativa que cuida de relacionar o contexto de

sobreposição dos dois níveis de ilicitude, na especial circunstância em que o agente público
transgride regras do lídimo processo eleitoral.

Assim, os professores e servidores que usaram adesivos ou broches em suas roupas,
bolsas e mochilas não praticaram atos de improbidade, pois a conduta não se ajusta ao citado
enunciado. Não se discute que possa acarretar responsabilização sob a perspectiva do direito
eleitoral(é possível que tenha havido punição nessa seara), mas não há improbidade, diante das
previsões mais restritas, pois não há uso de qualquer bem público.

Sob outro enfoque, usar adesivos de candidato no âmbito da instituição de ensino é

conduta discreta, beira a irrelevância, não justificando, dota veiiia, as sanções requeridas pelo
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MPF, reservadas para graves transgressões dos princípios que regem a Administração. Poderia,

no limite, justificar advertência no âmbito de processo disciplinar e a Já citada punição pela
Justiça Eleitoral por campanha ou propaganda irregular.

Quanto à distribuição de panfleto ou adesivos no interior do Colégio, justifica-se
reconhecer inépcia da inicial, pois a peça de ingresso não individualiza que réu teria realizado
tais divulgações no interior da escola, limitando-se a mencionar depoimento de alguns pais de

alunos relatando que isso teria acontecido, sem dizer quais dos réus assim teriam agido. Chegase ao ponto de amparar a alegação em merca carta encaminhada por grupo de mães, que não
especifica o professor envolvido, além de não relatar quem teria visto semelhante conduta no

JFRJ
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interior da instituição de ensino. Falta justa causa (lastro probatório mínimo) para receber a
inicial quanto a tais alegações.

Já a divulgação em frente ao Colégio não é uso do espaço público para fins de
realização de propaganda eleitoral que também caracteriza improbidade (art. 73, I),
simplesmente porque a conduta não se dá em seu interior e os servidores não se encontram,
nessa situação, vinculados ao exercício de suas funções ou usando espaço ou bem público.
Novamente, a repressão a essa conduta pode ter cabimento na esfera eleitoral, mas não tem
desdobramentos como improbidade administrativa.

Sobre eventual conduta do réu Tarcísio, quanto a algum ato de campanha no interior do

Colégio, a defesa comprova que ele se encontrava afastado do cargo (fl. 1487), justamente
porque era candidato. Nesse contexto, não estava no exercício de sua função como professor,
pressuposto do art. 73 §1°, supratranscrito, para a configuração de ato de improbidade.
Novamente, a repressão, se cabível, diz respeito à infi-ação puramente eleitoral.

Relativamente às faixas afixadas no Colégio Pedro II, os fatos poderiam, em tese,

ajustar-se à previsão do art. 73, inciso I, porque configurariam o uso do próprio bem público
(suas paredes e fachadas) para divulgação de propaganda de candidato, tendendo a favorecer

interesses específicos de um grupo, violando a impessoalidade e a própria finalidade do
Colégio.

Não é o que acontece, contudo, quando se atenta para o teor das faixas.
Nenhuma delas contém veiculação de propaganda de determinado candidato ou

coligação. Os dizeres "fora Temer" estão presentes, mas não se admite que tal lema seja - ao
contrário do que diz a inicial- exclusividade da campanha do PSOL. Sem a pretensão de definir
a origem da expressão, a conclusão mais óbvia é a de que o partido se apropriou dessa "palavra
de ordem manifestada pelas ruas para angariar apoio daqueles que não se conformavam com a
sucessão da Presidência da República.

Tanto não tem relação com campanha eleitoral que tais dizeres continuam sendo
ouvidos com freqüência em manifestações pelo Rio de Janeiro. Basta considerar a recente

ocasião em que a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente,
pendente de andamento antes mesmo da destituição de Dilma Rousseff, e outras manifestações
contras as impopulares reformas da previdência e trabalhista, em relação às quais Sindicatos e
servidores, geralmente, posicionam-se de maneira contrária.

Ademais, não são identificados os "autores" de boa parte dos cartazes e faixas. A

maioria é feita de forma simples, mediante utilização de tinta escolar em fundo branco, sem
fazer qualquer alusão ao PSOL ou seu candidato à Prefeitura e ao réu Tarcísio. Podem ter sido

fixadas até mesmo por estudantes e grêmio estudantil, simplesmente por não apoiarem o
Presidente Michel Temer e seu governo.
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Quanto àquelas identificadas, possível atribuir algumas faixas, apenas, ao Sindicato,
sem qualquer elemento plausível que as relacione com o Reitor, como é dito na inicial, tanto

que foi feita a retirada daquelas mais aparentes, atendendo à recomendação do MPF. Porém,
para o Sindicato, o uso da expressão, na linha do que foi acima exposto, não afronta qualquer
dever de probidade administrativa, pois não se trata de integrante que deva guardar postura de
isenção, tampouco se cuida de entidade que, isoladamente, exerça função pública para justificar
que se submeta, por atos exclusivos seus (sem concurso de agente público), à Lei 8.429/93
(p.ex., Agint no RJEsp. 1442570).
JFRJ

Quanto ao pretendido vínculo entre o Sindicato como difusor de propaganda eleitoral
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do PSOL para a campanha de Marcelo Freixo, considero inviável estabelecer tal relação. O
contrato de cessão do espaço foi iniciado muitos anos antes das eleições e da gestão do Reitor e

do Réu William, conforme fls. 423 em diante. Ò primeiro ajuste data de 2009 (fl. 452). Esse
contexto desmerece a afirmativa de que a cessão do espaço tenha servido como troca de apoio
para eleição à direção, afinal, os contratos são precedentes. Ademais, antes mesmo de ser
iniciada a apuração pelo MPF,o Colégio havia preparado medidas e estudos sobre a cessão feita

ao Sindicato, a fim de apurar a sua retidão, conforme fls. 600 em diante, indicativos de que não
houve conduta dolosa praticada pelos réus, pressuposto para a admissibilidade da ação.
Acrescente-se que em fevereiro de 2016 comprova-se o início de adoção de medidas

para a desocupação do espaço (fls. 1306 em diante), momento anterior até mesmo à instauração
do procedimento do MPF, iniciado em outubro do mesmo ano (fls. 79), mais um indicativo que
sinaliza para a rejeição da inicial.

A falta de contrato formalizado para todo o intervalo e pagamento tempestivo não são

suficientes para admissão da inicial, pois o ato de improbidade pressupõe conduta dolosa. O que
se passou, em relação ao contrato, foi relativa desordem administrativa dos gestores do Colégio,
em período que precede, reitere-se, a campanha eleitoral e paite do mandato do Reitor
demandado neste processo e da dirigente do Sindicato.

Não é plausível vincular a cessão de espaço ao Sindicato a uma conduta premeditada e
pensada para dar apoio político e veiculação de propaganda ao PSOL.

Repise-se, quanto ao lema "fora Temer", que este juízo considera frágil o mero
emprego de tal dizer em faixas como propaganda para o partido.

Portanto, mesmo que essa cessão do espaço público seja irregular - por faltar licitação
ou justificativa de dispensa, bem como por ser, vergonhosamente, subestimado o preço - a
caracterização de improbidade também se afasta, pois, como dizem as defesas, esse especial
patamar de ilicitude deve ser composto pela dolosa intenção de transgredir princípios que regem
a Administração, não se resumindo à ilegalidade.

Sobre a mensagem em rede social que daria amparo à fundação de "núcleo do PSOL"

(fls. 224) dentro do Colégio, considero que a avaliação da peça de ingresso também se encontra

descontextualizada. A mensagem, de autoria da professora Magda Furtado no ano de 2015, vem
seguida da indicação do local no qual a fundação do aludido Núcleo teria acontecido ("Na

Lapa"). É suficientemente plausível concluir que a alusão ao Colégio se dá pelo fato de que

professores da instituição integrariam o partido (vinculação que a legislação pemite), não que o
Partido estivesse instituindo funcionamento dentro de unidade do Colégio. A desvinculação
dessa mensagem de qualquer campanha eleitoral se reforça pelo fato de ter sido divulgada muito
antes do ano de 2016.

Acrescente-se a vagueza do principal depoimento que faz alusão ao vínculo entre

PSOL e o Sindicado dentro do Colégio, dado pelo professor Haroldo. Os relatos não explicam
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como o depoente teria sabido dessa troca de apoio para fins eleitorais entre reitor, professores,
Sindicato e o PSOL. O seu testemunho aparenta externar impressões que o próprio depoente
extraiu do contexto que conheceu, não fatos dos quais tenha tomado conhecimento.
DISPOSITIVO.

Rejeito a petição inicial, com fundamento no art. 485 I do CPC e art. 17 §8° da Lei
8.429/92.
JFRJ

Assim, sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, e interpretação
conferida ao STJ sobre o tema, conforme REsp. 577.804-RS, julgamento do qual transcrevo
parte do voto do Relator^ Ministro Teori Zavascki: "em nosso sistema normativo, incluída a
Constituição, está consagrado o princípio de que, em ações que visam a tutelar os interesses

Os 1526

sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos a
ônus sucumbenciais. Espelham esse princípio, entre outros dispositivos, o art. 5o., incisos

LXXIII e LXXVII da Constituição e o art. 18 da Lei 7.347/85. Assim, ainda que não haja regra
específica a respeito,justifica-se, em nome do referido princípio, que também em relação à ação
de improbidade o Ministério Público fique dispensado de ônus sucumbenciais, a não ser quando

comprovada a abusividade de sua atuação. É nesse sentido ajurisprudência do STJ".
Sentença que submete ao reexame necessário, previsto na Lei de ação popular (art. 17
da Lei 4.717/65), conforme jurisprudência do STJ que entende haver aplicação concomitante de

dispositivos da legislação que cuida da tutela de direitos difusos (p.ex. EResp. 1200667).
P.R.I.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2017
SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS

Juiz Federal Substituto(a)
(Sentença assinada digitalmente)

JRJSYV
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO COLÉGIO PEDRO

NOTA N° 00125/2017/GAB-PFCPII/PFCP-ll/PGF/AGU

PROCESSO n" 23040.008678/2017-16 e 23040.008680/2017-95
NUP: 00782.000579/2017-15

INTERESSADO: Reitoria/CP II

ASSUNTO: Apuração de Fatos

Magnífico Reitor,

1.
Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria, para análise e manifestação
jurídica, e ambos cuidam de fatos ocorridos durante uma reunião do Conselho Superior/CP II.
apertada síntese, no caso do primeiro processo (n° 23040.008678/2017-16),

alega-se a ocorrência de atos supostamente praticados por servidores e sindicalistas, e pugnase pela apuração. Em relação ao caderno n° 23040.008680/2017-95, o mesmo peticionário
afirma que teria recebido um golpe na cabeça, com uma faixa de um militante do sindicato.

Considerando a conexão entre os dois processos, recomendo a juntada por
apensação.

4.
Dispensados o histórico dos fatos, a descrição da consulta, o sumário das
questões a elucidar e a demonstração do raciocínio jurídico desenvolvido, uma vez que se trata
de caso, neste momento, de menor complexidade jurídica, que admite pronunciamento
simplificado, nos termos da Portaria/AGU n» 1.399/99, art. 4°, caput e § 1°.

5.
No que concerne à instrução dos autos, sugiro atenção às diretrizes do Manual
de Gestão de Documentos do Ministério da Educação, instituído pela Portaria n- 1,042, de 4 de
novembro de 2015. Do mesmo modo, recomendo a leitura e adequação aos ditames da
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Portaria Interministerial n° 1.677, de 7 de outubro de 2015, que define os procedimentos gerais

para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal. E ainda, o Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, que

dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

6.

Vale anotar que a cognição feita nesta manifestação é meramente sumária,

não ensejando nenhum juízo de culpabilidade nem de reprovabilidade.
7.

No entanto, da análise perfunctória daquele Memorando, verifica-se pelo

menos a possível existência, em tese, de condutas tipificadas na lei 8.112/1990, ou de
descumprimento dos deveres insertos no referido diploma legal.
8.

Apenas para ilustrar, vejamos o Estatuto do Servidor Público Federal:
Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

iV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que
tiver ciência em razão do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada

pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual
é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
Art. 117. Ao servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer
Viabilizando polittCM púbifcat,
garantindo cidadania
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documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou
execução de serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação
profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança,
cônjuge, compsnheiro ou parente até o segundo grau civil;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública;

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade
de acionista, cotista ou comanditário;

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas,
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie,
em razão de suas atribuições;

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou
atividades particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa,
exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício
do cargo ou função e com o horário de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não
se aplica nos seguintes casos: (Incluído pela Lei n° 11.784, de 2008.
(...)

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
9.

Sob esta ótica, o art. 143, dá Lei n° 8.112/90, obriga que a autoridad.
Viabilizando polítícaa públicaa,
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competente, ao ter ciência de suposta irregularidade, promova sua imediata apuração,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar.

10.

O juízo de admissibilidade é a análise prévia, levantando todos os elementos

acerca da suposta irregularidade, ponderando-os à vista da necessidade e utilidade de
determinar a instauração da sede disciplinar.

11.

Observe-se que, em face desse juízo precário, impera o princípio do "In Dúbio

pro Sodetaté'. O mencionado princípio atua neste momento preliminar sobre a Administração
como a vontade ou determinação da sociedade de que o Poder público esclareça todas as
notícias de supostas irregularidades administrativas. Neste estágio do procedimento, prevalece
a máxima de que, em tese, a sociedade exige a apuração, que será materializada via
instauração de processo administrativo.
12.

Desse

modo, no meu sentir, o fato narrado deve ser analisado

num

procedimento inicial meramente investigativo, de modo a situar a Administração acerca da

efetiva realidade, no sentido de melhor esclarecer sobre o ocorrido, precipuamente quanto à
autoria e materialidade.

13.

Ilustre-se, ainda, que o juízo de admissibilidade em nada vincula os trabalhos

da comissão a ser designada e também não expõe a autoridade a nenhum risco se, após o
minucioso rito contraditório, os indícios de irregularidade não se concretizarem. Nesse

momento, é como atuasse um minus nos requisitos de provocação para que a autoridade
instauradora se sinta compelida a atuar no sentido do in dúbio pro sodetate, instaurando a
sede disciplinar.

14.

Contudo, pode-se cogitar dúvida sobre a instauração de procedimento

investigativo, ou, diretamente, do processo disciplinar. Para espancá-la, colaciono o disposto no
Manual de PAD da CGU^:

"Os procedimentos investigativos não estão expressamente dispostos na Lei n°
8.112/90. Dessa forma, a Controiadoria-Gerai da União, mediante a edição da
Portaria CGU n° 335/2006, delimitou os contornos desses procedimentos e os

dividiu em investigação Preliminar, Sindicância investigativa ou Preparatória e
Sindicância Patrimonial".

15.

Acrescenta o referido Manual da CGU;

Dessa forma, tem-se que não há um rito próprio e preestabeiecido em todos

os detalhes para a Sindicância investigativa, resultando daí que tanto a
autoridade instauradora quanto o(s) sindicantefs) (servidorfes) designado(s)
para a condução dos trabalhos) estão dispensados de seguirem uma rígida
rotina no desempenho de seus misteres, observando-se a mesma orientação
disposta no tópico da Investigação Preliminar, quai seja, a indispensável

'Disponível em: http://www.cgu.gov.br/publicac0es/GuiaPAD/Arquivos/ManualPAD.pdf
Viabilizando poltUeat pública»,
garantindo cidadania
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manutenção de suas características essenciais: a)sigilo; b) caráter investigativo;
e c)prescindibiiidade dos princípios do contraditório e da ampia defesa.

Neste diapasão, vale ilustrar o disposto na Portaria CGU n° 335/2006, na parte
que toca à sindicância investigativa;

Art. 4° Para os fins. desta Portaria, ficam estabelecidas as seguintes definições:
n - sindicância investigativa ou preparatória: procedimento preliminar
sumano, instaurada com o fim de investigação de irregularidades funcionais,

que precede ao processo administrativo disciplinar, sendo prescindivel de

observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
^®9'stro, novamente, que o juízo aqui é de sumaríssimo, sem nenhum

aprofundamento. Além disso, para a abertura do procedimento deve-se fazer o juízo de dúvida
em prol da sociedade.

18.

Sugiro, assim, a instauração de sindicância investigativa, com espeque nos

normativos e Manual acima transcritos, para que sejam apurados os fatos narrados. Para tanto

devera ser formado processo administrativo próprio, contendo a cópia integral dos
documentos acostados, ou a juntada por apensação, nos moldes do Manual de Gestão de
Documentos do MEC.

19.,

^ Nesse rumo, vale consignar que a presente manifestação restringiu-se aos

aspectos jurídicos, não adentrando ao mérito administrativo, como questões de conveniência e
oportunidade, cuja atribuição recai sobre os ombros do administrador.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2017.

José Gen
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ro

urad

ir Federal

b;fe da PF/CP 11

«at. 2336908

Viabilizando potitieaa públicas,
garantindo cidadania

Campo de São Cristóvão, 177,3"Andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20.921-903."
Página 5 de 5

Processo 23040.008678/2017-16 - SUAP: Sistema Unificadô de Administração Púb... Página 1 de 1

Processo 23040.008678/2017-16
- Informações Gerais
N" do
Processo

23040.008678/2017-16

Campus REITORIA

Cadastro 05/12/2017 17:20:18

Operador Ricardo Santos

Órgão Responsável ASSREI

Situação Em trâmite

Tipo do ReqygfiijjgntQ
Processo

^

Assunto SOLICITAR ESCLARECIMENTO DA REUNIÃO DO CONSUP
,,

Pessoa ..

.. .

. Magno Mendes

Interessada

°

N° do
Documento

Palavraschave

SOLICITAR ESCLARECIMENTO DA REUNIÃO DO CONSUP

- Trâmites

#

Origem

1 PROTGERAL

2 REITORIA

3 SECCOCO

4 PROCUJUR

5 REITORIA

6 CORRED

7 ASSREI

Enviado em

Enviado

Despacho de

por

envio

05/12/2017

Ricardo

17:21

Santos

-

06/12/2017

Madalena

Encaminhado ao

10:53

Xavier

CONSUP

12/12/2017

Leda

08:28

Castro

21/12/2017

Alan

07:47

Pereira

22/12/2017

Marcele

09:08

Rosa

08/03/2018

Viviane

09:51

Silva

08/03/2018

Marcele

12:33

Rosa

-

-

-

-

-

-

Destino

-

REITORIA

-

SECCOCO

-

PROCUJUR

-

REITORIA

-

CORRED

-

ASSREI

-

CORRED

https;//suap.cp2.g 12.br/protocolo/processo/l01776/

Reeebido em

Recebido

Despacho de

por

reeebimento

06/12/2017

Madalena

10:52:55

Xavier

06/12/2017

Leda

13:44:31

Castro

21/12/2017
07:46:56

Pereira

-

-

Situação
Recebido

Recebido

Alan

21/12/2017

Madalena

08:23:20

Xavier

22/12/2017

Jorge

09:31:07

Santos

08/03/2018

Aline
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Conselho Nacional de Justiça

Autos:

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - 0009655-30.2017.2.00.0000

Requerente: OSCAR HALAC
Requerido: VANESSA DE OLIVEIRA CAVALIEIRl FELIX

DESPACHO

Trata-se de reclamação disciplinar formulada por OSCAR HALAC em desfavor de VANESSA DE
OLIVEIRA CAVALIERI FELIX,Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca do Rio de
Janeiro.

O reclamante alega que o Diretor do campus São Cristóvão II, do Colégio Pedro II, Bemardino Paiva
Matos, em audiência realizada no dia 21 de novembro de 2017, por voltadas 16 horas, no Processo n.
0316251-56.2016.8.19.0001, teve a sua prisão decretada pela Juíza reclamada ao argumento de que o
depoente "mentiu para tentar isentar a instituição de responsabilidade no caso''.

Relata que se trata de processo de apuração de ato infracional - estupro de vulnerável, no qual figuram
como infratores 3 (três) ex-alunos do referido colégio, de sorte que os autos tramitam em sigilo.
Assevera que a Juíza reclamada expôs ao conhecimento público informações que se encontravam
resguardadas pelo segredo de Justiça, motivo pelo qual logo após a solenidade, às I8h37min, a mídia
veiculou de maneira ampla e irrestrita, suas declarações e decisão de decretar a prisão do Diretor
Bemardino.

Argumenta que a juíza reclamada passou a emitir opinião e fazer juízo de valor a respeito de atos que não
se relacionavam ao processo.

Afirma que a magistrada, ao decretar a prisão do Diretor Bemardino, com base unicamente no suposto
contraste havido entre suas declarações e as de outras testemunhas, causou constrangimento ilegal e
violou dispositivos do ordenamento Jurídico.

Requer a apuração dos fatos narrados e a instauração do competente processo administrativo para a
aplicação da sanção disciplinar cabível.
E o relatório. Decido.

Considerando-se o teor do requerimento inicial, é necessária a apuração dos demais fatos em comento a
fim de se aferir a ocorrência ou não de violação dos deveres funcionais pela magistrada.

Ig Assinado detronicamenle por JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -19/12/2017 12;41;56
https://www.cnj.jus.br;443/pjecnj/Processo/ConsultaDocurnento/lis!View.seam?x=1712151447059940000ü002225443
CTÍ Número do documento: 17121514470599400000002225443

Num. 2317412-Pág. 1

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de

Janeiro para que apure os fatos narrados na representação e informe à Corregedoria Nacional de
Justiça, no prazo de 60(sessenta) dias, o resultado da apuração.
Decorrido o prazo sem resposta, retomem os autos conclusos.
Intimem-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2017.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça

Jll

Assinado eletronicamente por JOÃO OTAViO DE NORONHA -19/12/2017 12:41:56
tittps://www.cni.jus,br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17121514470599400000002225443
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DE SÀO CRISTÓVÃO. 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL.: 3891-1009 e reitoriagab@cp2.gl2.br

Ofício n° 045/2018/GR

Rio de Janeiro, 8 de março de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor

RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS

Chefe de Gabinete do Ministro da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 8® andar
CEP: 70.047-900 - Brasília - DF

Assunto: Encaminhamento de informações em sede de Indicação Parlamentar

Senhor Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o, cordialmente, refiro-me à mensagem eletrônica, datada de 5

de março de 2018, encaminhada a esta Reitoria pela Diretoria de Currículos e Educação Integral,
que remete cópia do Ofício n® 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR, de 18 de janeiro de 2018,
acompanhado da cópia do Ofício D Sec/i/e/N® 1.689/2017, de 29 de dezembro de 2017, e ainda,
da Indicação n° 4.421/2017, de autoria do Sr. Sóstenes Cavalcante, deputado.
Em síntese, a Indicação apresentada pelo referido parlamentar narra que o Colégio
Pedro II, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Brasil, supostamente, enfrenta
graves situações que demonstrariam a existência de abusos por parte de seus gestores. Dispara o
deputado que um dos mais graves episódios teria sido um "estupro coletivo" do qual teria sido
vítima uma aluna do Colégio, acrescentando que a Direção não teria tomado qualquer
providência. Totalmente descabida a assertiva.

Comenta-se, ainda, sobre a prisão de um dos Diretores, em audiência, por suposto
falso testemunho, numa alegada tentativa de isentar a instituição de responsabilidade. Outra
errônea percepção dos fatos.
COlCCIO PEORO II

ANOS
FUNDADO EM
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(Continuação do Ofício n® 045/2018/GR, datado de 8 de março de 2018).

Aduz-se que o CP II, permitiu a permanência dos alunos na instituição, e que não
houve informação ao Conselho Tutelar. Mais uma alegação que não encontra realidade
diante dos fatos.

Talvez por não concordar com os projetos pedagógicos executados no Colégio,
por questões religiosas e/ou políticas, o parlamentar cita ainda um evento realizado no pátio da
instituição, que teria exposto réplicas de fuzis e metralhadoras, e material simulando a presença
de maconha e cocaína. Um exagero.

Na sua empreitada, o deputado alega que pais de alunos teriam sido agredidos e
injuriados por um servidor e por uma militante do SINDISCOPE, e que o episódio teria sido
registrado na 17^ Delegacia de Polícia de São Cristóvão. Tentando passar um "ar'' de veracidade,
ele afirma que a Instituição não teria instaurado qualquer procedimento para apurar os fatos.
Ledo engano.

Aduz-se que houve um rol infindável de paralisações, sem que tivesse sido
providenciada a devida reposição das aulas, o que resultaria em prejuízo aos alunos. Desprovida
de qualquer veracidade a assertiva.

Sem qualquer cuidado com as palavras, o deputado afirma que o tradicional
Colégio Pedro II teria sido transformado num laboratório ideológico da extrema-esquerda
política, capitaneado pelo PSOL e com a suposta conivência e incentivo deste Reitor. Ele cita um
ultrapassado assunto relativo ao uso de uniformes e sobre uma possível "neutralidade de
gêneros". Conclui que o CP II teria se tomado numa entidade ideológica voltada para à
cooptação dos alunos. Aqui, resta cristalina a intenção política que se encontra transvestida
nesse alegado "controle administrativo" do Poder Legislativo face ao Poder Executivo.
Não obstante a roupagem dada pelo parlamentar aos fatos mencionados, este
Reitor apresenta as informações, e pugna pela desconsideração dessa investida do Poder

Legislativo, visto que não se encontram supedâneo fático nem tampouco legal para o pedido
formulado pelo deputado em questão.
Primeiro,

devo

lembrar

a

V.

que,

através

do

Ofício

n°

586/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, datado de 28 de novembro de 2017, a SETEC-MEC já
havia solicitado esclarecimentos acerca de alguns fatos relacionados pelo parlamentar. Naquela
oportunidade, encaminhei o Ofício n® 312/2017, datado de 4 de dezembro de 2017, com todas

as informações pertinentes. Desta feita, apenas para não incorrer no exagero de replicar o texto,
sirvo-me daquelas palavras para afastar as alegações negativas proferidas pelo deputado.
Assim, em relação ao afirmado "estupro coletivo" e omissão por parte dos

gestores, devo destacar que NÃO houve sequer notícias sobre estupro, nem tampouco omissão.
Diante de graves fatos ocorridos no âmbito externo ao CP II, envolvendo nossos alunos, houve a

devida apuração e exclusão de três menores dos quadros desta Instituição. Ao final,
encaminhamos o caso à Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, nos termos do Ofício n®

241/2015/GR, datado de 6 de outubro de 2015, sendo certo que o Conselho Tutelar fora
devidamente notificado, conforme os documentos anexos.

COLE&tO PE
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Com efeito, não se pode falar em omissão! Lembre-se que os alunos ainda
tentaram, por intermédio do Poder Judiciário, o retomo aos nossos quadros, não tendo obtido
êxito.

No que tange à prisão do diretor do campus São Cristóvão II, mostram-se
necessários alguns esclarecimentos. Em 21 de novembro de 2017, o Sr. Diretor e outros cinco
servidores compareceram à audiência realizada na Vara da Infância da Juventude. Cuidava-se de

processo que apurava a ocorrência de ato infracional envolvendo menores (estupro de
vulnerável). Durante o depoimento, foi determinada a prisão do Sr. Bemardino, pela juíza
Vanessa de Oliveira Cavalieri Felix, por falso testemunho. A decretação da prisão fundamentouse unicamente no suposto contraste entre os depoimentos. Como sabido pelo próprio Sr. Sóstenes
Cavalcante, tratava-se de processo que tramita em segredo de justiça. Não obstante, pouco após o
término da audiência, as deduções da magistrada foram noticiadas ampla e irrestritamente.
Segundo ela, o Sr. Diretor teria mentido para tentar isentar a instituição de responsabilidade no
caso.

A mídia noticiou ainda a suposta inércia desta autarquia na condução do caso de
violência sexual, tendo sido afirmado que o Colégio Pedro II não o teria informado ao Conselho
Tutelar e demais órgãos competentes. No entanto, certo é que não houve omissão por parte do
Colégio. De fato, foram enviados relatórios ao Conselho Tutelar, em 29 de setembro de
2015, dando ciência acerca dos fatos, bem como encaminhada a devida informação ao d. Juiz da
Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, nos termos do Ofício n® 241/2015/GR, datado de 6 de
outubro de 2015, conforme acima anunciado.

Diante daquele infortúnio, este Reitor ofereceu, perante o Conselho Nacional de

Justiça, RECLAMAÇÃO em face da juíza Vanessa Felix. Em despacho proferido em 7 de
dezembro de 2017, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça,
considerando o teor da peça exordial, encaminhou os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro para que fossem apurados os fatos narrados na representação e
informado à Corregedoria Nacional de Justiça acerca do resultado da apuração, no prazo de
sessenta dias.

No que se refere à assertiva de que pais de alunos teriam sido agredidos e
injuriados por um servidor e por uma militante do SINDISCOPE, informo a V. S^. que foram
instaurados os processos n° 23040.008678/2017-16 e 23040.008680/2017-95, e em atendimento
ao disposto na NOTA N® 125/2017/PFCP-II/PGF/AGU, datada de 20 de dezembro de 2017,
determinei a instauração de sindicância investigativa, tendo encaminhado os cadernos à
Corregedoria do Colégio.

No tocante às paralisações mencionadas, informo a V. S®. que, outrora, o mesmo
parlamentar encaminhara Representação, diretamente, ao Exmo. Sr. Ministro da Educação, que
fora remetida a este Colégio através do Ofício n® 814/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 21 de
novembro de 2017.

Em resposta, remetemos à Secretaria Executiva do MEC o Ofício n®
308/2017/GR, de 29 de novembro de 2017, e ainda. Ofício n® 036/2018/GR, datado de 6 de
março de 2018.
coircio PEDRO

ANOS

(Continuação do Ofício n° 045/2018/GR, datado de 8 de março de 2018).

Acrescento a V.

que acerca do direito de greve, devemos observar o teor do RE

693.456/RJ, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, que pode ser considerado um
verdadeiro divisor de águas em relação ao assunto. De acordo com a decisão proferida pelo
Supremo Tribuna! Federal, bem como nos termos do PARECER N® 004/2016/CGl)/AGU,
aprovado pela Exm®. Sf. Advogada-Geral da União, tomou-se possível a reposição dos dias
paralisados, mediante acordo realizado pela Administração Pública.

Desta feita, informo que. mesmo anteriormente ao v. Acórdão, este Colégio
sempre esteve atento à necessidade de reposição desses dias, realizando a devida adequação do
calendário escolar, com a necessária carga horária letiva. Supervenientemente à decisão, houve a
celebração do Termo de Acordo n° 001/2016, outrora encaminhado ao MEC, firmado com o
SINDSCOPE, que teve por objeto essa reintegração de dias ao calendário. Portanto, a indigitada
alegação de prejuízo ao corpo discente não encontra guarida na realidade fática do Colégio.

De outro lado, no que se refere à assertiva de que o Colégio Pedro II teria sido
transformado num laboratório ideológico da extrema-esquerda política, informo a V. S^. que,
noutra ocasião, o Ministério Público Federal ajuizara demanda por atos de improbidade
administrativa que imputava a este Reitor, e a outros servidores, ao Sindicato dos Servidores do

Colégio Pedro II (SINDSCOPE), e ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-RJ). Segundo o
Parquet, os demandados teriam utilizado o patrimônio público, isto é, as instalações do Colégio
Pedro II, em favor de interesses do Partido e seus candidatos, fatos que configurariam
improbidade administrativa.

No entanto, tamanho o descabimento da acusação, o douto julgador entendeu por
bem REJEITAR a petição inicial, com fundamento no inciso I, art. 485 do CPC,e art. 17 §8° da
Lei 8.429/92.

Pela clareza da sentença, transcrevo excerto:
r

suficientemente plausível concluir que a alusão ao Colégio se dá
pelo fato de que professores da instituição integrariam o partido
(vinculação que a legislação permite)^ não que o Partido estivesse
instituindo funcionamento dentro de unidade do Colégio. A
desvinculação dessa mensagem de qualquer campanha eleitoral se
reforça pelofato de ter sido divulgada muito antes do ano de 2016P

Vale observar que, no tocante à suposta alegação do parlamentar, no sentido que o
CP II estaria impondo uma "neutralidade de gênero", vale também destacar que o magistrado,
sobre a matéria, muito bem lembrou na sentença. Destaque-se trecho da r. decisão:
""'Este juízo não ingressará na miscelânea trazida pela peça de ingresso,
pretendendo vincular algumas especificas pautas de palestras e
atividades de ensino do Colégio com agendas do PSOL ou partidos de
esquerda. A discussão sobre a "escola sem partido" e precipitações
sobre abordagens das questões de gênero extrapolam qualquer propósito
de uma ação de improbidade, descambando para uma extravagante
pretensão de controle judicial do conteúdo das atividades desenvolvidas

Pm
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em instituição de ensino, a pretexto de se aproximar da agenda de
partido "de esquerda".

Sobre o tema, importante mencionar que o STF deferiu tutela de
urgência na ADI 5.537, interditando previsão de Lei estadual que
pretendia aperfeiçoar o ensino mediante a instituição de obrigações de
neutralidade na atividade docente. Isso robustece a conclusão de que
não cabe, neste feito, a discussão de qualquer argumento no sentido de
que o conteúdo do ensino e atividades estudantis sejam direcionados a
submeter pensamento de alunos a algum partido.''
Muito bem destacou o magistrado, que assim pontuou:
'^Admitir irregularidades nesses aspectos poderia colocar como réu em
ação de improbidade o professor que fizesse o aluno estudar São
Tomás de Aquino,Padre Antonio Vieira^ Bentham e Adam Smith."

Neste diapasão, apenas para ilustrar, devo anotar que o referido dispositivo legal
adotado pelo juízo, assim dispõe: '^Recebida a manifestação^ ojuizy no prazo de trinta diasy em
decisãofundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade,
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita".

Portanto, a referida ação Judicial que tentava imputar ato de improbidade a este
Reitor, sob o argumento de que o "PSOL se encontrava instalado neste Colégio", foi, de forma
irretocável, SUMARIAMENTE REJEITADA por uma autoridade judicial, conforme se
depreende da leitura do processo n^ 0024575-10.2017.4.02.5101 (2017.51.01.024575-1), em
trâmite na 5^ VF/SJRJ.

Além disso, não posso deixar de registrar que a intervenção vindicada pelo
deputado se demonstra como medida excepcionalíssíma, e caso não cumpridos os requisitos
básicos, fere o princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2°, CRFB/88), pois o que
se observa, no caso, é a tentativa de atuação do Legislativo, em detrimento ao Poder Executivo,
por razões obviamente políticas, quiçá a título de perseguição a este gestor, por questões
religiosas e/ou ideológicas daquele político, que apresenta "denúncias" despidas que quaisquer
fundamentos legais que amparem a investida.

Da mesma forma, devo mencionar que, no âmbito do direito administrativo, a
regra é a autonomia das entidades, a independência da entidade administrativa que goza de fins
próprios garantidos por lei, cabendo, contudo, diante do poder de tutela, à Administração Pública
Direta fiscalizar os atos das referidas entidades, com o objetivo de garantir o cumprimento de
seus objetivos específicos institucionais.

E cediço e cristalino que esta renomada Instituição de Ensino, em momento algum
deixou de cumprir, e muito bem, todos os objetivos específicos legalmente dedicados, em
especial, no que se refere à educação dos nossos alunos, o que afasta, de forma sumária, o
exercício da tutela por parte desse Ministério, conforme proposto pelo deputado.

COlCSIO PE

-iTvrvinnnf
ANOS

(Continuação do Ofício n° 045/2018/GR. datado de 8 de março de 2018).-.-.-.-.-.

Ademais, também não posso deixar de lembrar que este Reitor fora legalmente
nomeado para o cargo, após processo de consulta à comunidade acadêmica, de acordo com o
disposto na Lei n" 11.892/2008, e Decreto n° 6.986/2009, em duas ocasiões. Da mesma forma,

importante destacar que, além dessas investidas politicas, esta Instituição não sofreu qualquer
outro tipo de "correição", ou seja, diante dos órgãos de controle, não há nada que desabone a
atual gestão.

Em resumo, especificamente quanto às atividades finalísticas, que poderia, ao
menos em tese, ser objeto de controle por parte desse Ministério, nào há qualquer menção
no texto da Indicação Parlamentar, o que afasta, de plano, a legalidade do ato.
Desta forma, a Indicação levada ao conhecimento desse Ministério deverá ser

arquivada, por ausência de fundamentos fáticos e/ou legais.
Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.

Coloco-me ã disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

dOSCAR HALAC
Reitor

COlieiO 'EDRO II

80
ANOS

05/03/2018

Email - reitoriaí5ec@cp2.g12.br

"Adoção de Providências
Diretoria de Currículos e Educacao Integral <DICEI@mec.gov.br>
seg 05/03/2018 16:38

ParaSecretaria da Reitoria <reitoriasec@cp2,g12-br>;

lã 1 anexos(8 MB)
Ofício 34 2018.pdf;

Senhor Reitor,

Segue cópia do Oficio n? 34/2018/AS/INC/SAG/CC-PR, de 18 de janeiro de 2018, acompanhado da cópia do Ofício
líSec/l/E/n3 1.589/2017, de 29 de dezembro de 2017, e da Indicação ns 4.421/2017, de autoria do Deputado Sóstenes
Cavalcante, que sugere a imediata adoção de providências em relação a eventos ocorridos no Colégio Pedro II, no Estado
do Rio de Janeiro, para ciência dessa reitoria.
Diretoria de Currículos e Educação Integral
Secretaria de Educação Básica
Ministério da Educação

https://outlook.offic8.com/owa/
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA
CAMPO DI-: SAO CRISTÓVÃO. 177
RIO DR JANEIRO - RJ - CRP: 20921 -903

TEL: 3891-1009 e reitoriagab@>q>2.gl2.br

Oficio Tf 308/2017/GR

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017.

A Ilustríssima Senhora

Prof MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

Secretária-Executiva do Ministério da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 7° andar
CEP: 70.047-900 - Brasília - DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo rf 23123.007911/2017-23

Senhora Secretária-Executiva,

Cumprimentando-a, cordialmente, em

atendimento ao

Ofício

n°

814/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC,datado de 21 de novembro de 2017, referente ao pleito
do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (processo n° 23123.007911/2017-23), apresento a
V. S". as considerações abaixo.

O parlamentar, nos termos do Ofício n'' 00095/2017, de 10 de novembro de

2017, afirma, em síntese, que após a realização de assembléia pelo Sindicato dos Servidores

do Colégio Pedro 11 - SINDSCOPE 11, no dia 06.11.2017, houve a deliberação pela adesão
dos servidores ao "Dia Nacional de Protestos- Lutas e Paralisações.

Entendeu o congressista que o momento não se demonstrava apropriado em

razão das proximidades à realização do ENEM,sob o argumento da ocorrência de supr^stos
prejuízos aos candidatos.

_

TaraUsaçÕrí'

Ao final, o representante requererá "u promoção de medidas que busquem a

supramencionados. em decorrência da respectiva

Fundado em 2 de dezembro de 1837

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DH SÂO CRISTÓVÃO, 177
RIO DF JANl-IRO - RJ - CRP. 20921-%3

TEL: 3891-1009 e reitoriag3b@cp2.gl2.br

Entendo que a referida Representação carece de argumentos mínimos e
plausíveis. Contudo, tenho por obrigação esclarecer os fatos.

Inicialmente, destaca-se que não se tratou de movimento pontual, ocorrido
apenas neste Colégio, mas de manifestação nacional, e que encontra amparo no texto
constitucional.

Neste sentido, cabe observar que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal a legitimidade do exercício do direito de greve dos ser\'idores públicos, conforme se
depreende da leitura dos Mandados de injunção 670, 708 e 712. Na ocasião, a Suprema Corte
determinou a aplicação, no que couber, das normas relativas ao direito de greve na iniciativa
privada (Leis 7.701/88 e 7.783/89), até que fosse editada legislação específica.

Dessa forma, enquanto não ocorrer a regulamentação indicada no art. 37, VII,
CF, a jurisprudência dos tribunais superiores, caminhara no sentido de que, embora o direito
de greve, assegurado na Carta Magna, possa ser exercido, os servidores que aderirem ao

movimento grevista deverão sofrer o desconto dos dias parados. Assim, via de regra, é dever

da Administração efetivar o corte de ponto dos servidores paredistas, como conseqüência
jurídica do movimento.

Contudo, consoante bem anotado pelo Eminente Ministro Dias Toffoli, Relator

do RE 693.456/RJ, esse desconto^deverá ser levado a efeito se a greve fora provocada
por conduta ilícita do poder público, ou cm casos de realização de acordos nara a
coiBpensacao dos dias paralisados, mediante nlano de trahalhn

Parece que o Deputado Federal não tomara conhecimento da mencionada

decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal. Até mesmo, pelo poder que detém

poderia ter provocado esta Instituição de Ensino, com o fim de buscar as informações'
diretamente a esta Reitoria, mas preferiu trilhar outro caminho. Talvez por questões
meramente políticas.

Lembro, ainda, que o Parecer n° 004/2016/CGU/AGlJ, aprovado pela Exm»

f
'nesma
do STF. A Administração Pública Federal possui afaculdade defirmar acordo
para,linha
em
vez de realizar o desconto, permitir a compensação das horas não trabalhadas pelos
servidores^^.

^

É expressa a faculdade da Administração em realizar o acordo, com vistas à
compensação das horas não trabalhadas. Desta forma, aliás, conforme ocorreu no ano de

2016. esta Reitoria já havia adotado as providências para que fosse promovida a necessária
reposição.

Fundado em 2 de dezembro de 1837

MINISTÉRIO DA EDI CAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

I

CAMPO DL SÀOCRISTÜVÀO, 177
RIO DL JANLIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 e reítoríagab@cp2.gl2.br

A título de informação, encaminho a V. S". cópia integral do processo n°
23040.008519/2016-31, que deu origem ao Termo de Acordo n** 001/2016, firmado com o
SINDSCOPE,que teve por objeto a reposição dos dias paralisados, no ano de 2016.

De idêntica forma, agora neste ano de 2017, conforme se depreende na Ordem
de Serviço n° 031, de 14 de setembro de 2017, determinei providências, no sentido da

recolocaçào de jornada. Isso sempre, visando ao afastamento de prejuízos ao corpo discente, e
ao interesse público.

Nesta mesma lógica, em 13 de novembro de 2017, instaurei o processo
administrativo n° 23040.007925/2017-67, visando à realização de acordo, conforme se extrai
do teor do meu Ofício n° 294/2017/GR, datado de 10 de novembro de 2017.

I

Informo, por oportuno, que o referido processo tramita neste Colégio e tem

por fim a celebração de novo Acordo de Reposição, de maneira que não haja prejuízo à carga
horana dos alunos desta Instituição de Ensino.

esclareço a V. S'. que a gestão do Colégio Pedro 11, sem deixar

'rr

Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimaitos.
Atenciosamente,

OSCAR HALAC

Reitor pro tempore

Fundado em 2 de dezembro de 1837

Ministério da Educação
COLÉGIO PEDRO II
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Ofício n" 094/16

PR

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2016.

Assunto: Termo de Acordo n° 001/2016
Prezado Reitor,

Encaminhamos, am anexo, duas vias do Termo de AcoMo n- 001/2016

05/12/2016, cons«u,ndo-se como docum»,to aprovado p.ia cateoori, la

assinado pela Coordenação Geral.
Aguardamos o retorno da Reitoria.

^

A
17.1^

Atenciosamente,

Coordenação Geral do SINDSCOPE

Ao limo. Sr. Reitor do Colégio Pedro II
Professor Oscar Halac

p^r^i
a"
2580-3784
• 3860-6643 • 3860-7503
Portal. ivww,s,ndsc^^„g^br
e-maíl: sifldSffiEêüyatioo.com.br
CNPJ: 29-213.055/0001-61

<5%
^//

ministério da educação
COLÉGIO PEDRO II
reitoria
/:

TERMO DE ACORDO N"001/2016

entre o SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colénio

Pedro II e a Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos

Írtir''l'e'28/10/20^6 do movimento de greve que ocorre a

SuP
«
calendário pelo
cuNbUP - rnr^ft.
Conselho Supenor
a partir de 31/10/2016.
Pelo presente TERMO DF Aropnn «

^

representante do SINDSCOPF

^ "^apresentado pelo Reitor, e o

SínHir t

Coléf "p V'»

™

do movimenio

mesmo calendário letivo.

^ reposição referente ao cumprimento deste

(d«"ÍiVof

"""">»""-'""Pd™»!« d. 2<«

díigíi/í

aíígfdS luTSsr''" b

=isrstí:;;s?of4;íS,'»^'*

^ p-i.».

CONSUP
- Conselho Supenor a"*5fimreposição
de assegurar
direito à deverá
educaçãoseraosaprovado
estutotef
CONSUp''^côntÍE
de oserviços
pelo
o
SEGUNDA - Devido à suspensão do calendário de 2016 pelo CONSUP
dJc^,
^ ="repnr o calendáriocumpridos.
unificado de reposição sofrerá os
de contos e-^««Ms^nç6es-(e£erejjísj.apsjiiawj0e

™^dí'.sr'""""""

-=■ ~ —•««»

d-

■■ P'°P°'"d ■». dl» p.„|i..d«. , Md

§ 3® Os professores contratados deverão ter seus conlralos prorrogados até o término do
ano letivo de 2016.

CLÁUSULA FERCEIRA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

quarta- a implementação dos efeitos constantes deste Termo de
Acordo será acompanhada pela Procuradoria Federal do Colégio Pedro II.

CLÁUSULA quinta - Ratificando o entendimento de que a consolidação do Estado

Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal
o"*"" mecanismos
de gestão
e da do
democratização
relações de trabalho, a Mesa Setorial
de Negociação
Permanente
Colégio Pedrodas11
aprova o presente Termo de Compromisso.

Rio de Janeiro. 24 de novembro de 2016.

OSCAR
Reitor

AC

JOSÉ GERALDO BENJAMIN DOS SANTOS
Procurador Federal

SINDSCOPE
V.

Coordenadora-Oeral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
reitoria

TERMO DE ACORDO N® 001/2016

Define os TERMOS DE ACORDO referentes às negociações

entre o SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio
Pedro II e a Reitona do Colégio Pedro II sobre a reposição dos
dias paralisados em fijnçâo do movimento de greve que ocorre a
suspensão de calendário pelo
t^UNbUP - Conselho Superior a partir de 31/10/2016.

Pelo presente TCimO DE ACORDO,o Colégio Pedro 11, representado pelo Reitor e o

^presentante do SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pet^ril que
justofa" Ld^seS''
f
f

CLÁUSULA PRIMEIRA - A reposição dos dias paralisados em razão do movimento
g eve que ocorre no âmbito do Colégio Pedro II iniciando em 28 de outubro de 2016

com calendário suspenso a partir de 31 de outubro de 2016 pelo CONSUP - Conselho

"""-

"«•'

200

'=0'"P0st0 por 12 (doze) membros, sendo 6 (seis)
representes da categona dos servidores
do Colégio Pedro II e 6 (seis) membros da

A^nistraçao do Colégio Pedro II, elaborar o calendário unificado de reposição para
todos os servidores do Colégio Pedro II.
especílicos de interesse do Colégio Pedro II.

^
contemplar a realização de projetos

rnNSUp'^r'"'^,t
pelo
CüNbUP Conselho Superior a'l'
fim de assegurar o direito à educação aos^P^vado
estudantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Devido à suspensão do calendário de 2016 pelo CONSUP

o servidor que se recusar a cumprir o calendário unificado de reposição sofrerá os
descontos e demais sanções referentes aos dias não cumpridos.

§lo Em c^o de desconto, este se dará em parcelas de, no máximo, 10% ao mês da
remuneração do servidor.

re^s?os"'^®'° probatório será prorrogado na proporção dos dias paralisados e não

§ 3 Os professores contratados deverão ter seus contratos prorrogados até o término do
ano letivo de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

CLAUSULA QUARTA- A implementação dos efeitos constantes deste Termo de
Acordo será acompanhada pela Procuradoria Federal do Colégio Pedro 11.

CLAUSULA QUINTA - Ratificando o entendimento de que a consolidação do Estado
Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal,
pressupõe o aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização das
relações de trabalho, a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II
aprova o presente Termo de Compromisso.

V..-

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.

OSCAR

LAC

Reitor

JOSÉ GERALDO BENJAMIN DOS SANTOS
Procurador Federal

SINDSTOPE

Coordenadora-Oeral

h OL

COLÉGIO PEDRO II

^UàCt

REITORIA

Processo n® 23040.008519/2016-3 i

Ao Seràior Procurador Federal,

A missão do Colégio Pedro II é promover a educação de excelência, pública, gratuita e
laica, i>or meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando
pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade.
!

A visão é por uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva,
consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida
com a fonuação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável, e pautada nos
valores éticos, de excelência, competência, compromisso social e inovação.

Conforme o estabelecido pela Portaria n° 4369, de 23 de novembro de 2016, publicada
no Facta n*" 397, esta Reitoria é favorável à celebração de termo de acordo com
SINDSCOPE,a fím de evitar prejuízos graves ao corpo discente.
Justiíica-se em razão da necessidade da restauração da situação de normalidade dos
serviços prestados por esta instituição, propiciando a prestação de serviços de qualidade
à comunidade escolar.

Submeto a minuta de termo coletivo de acordo do SINDSCOPE para manifestação desta
Procuradoria.

Em 14/2/2016

.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO 11
REITORIA

TERMO DE ACORDO

001/2016

Dcfíne os TERMOS DE ACORDO referentes às negociações
entre o SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio
Pedro II e a Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos
dias paralisados em função do movimento de greve que ocorre a
partir

Pelo presente TERMO DE ACORDO,o Colégio Pedro IL representado pelo Reitor, e o
representante jurídico do SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II
que compõem a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II, tem
como justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - A reposição dos dias paralisados em razáo do
movimento de greve que ocorre no âmbito do Colégio Pedro ÍI iniciado no dia 28 de
outubro de 2016, deverá ser realizada mediante a reposição dos serviços referentes
ao cumprimento integral do calendário letivo de 2016.
1.1 O calendário unificado de reposição deverá prever o cumprimento legal de 200
(duzentos) dias letivos.
1.2. Caberá ao Grupo de Trabalho, composto por representantes da categoria dos
Servidores do Colégio Pedro II e representantes da PROEN - Pró-Reitoria de
I

Ensino, da PROGESP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e os Diretores-

Gerais, elaborar o plano de reposição de serviços não prestados para todos os
servidores do Colégio Pedro II.

1.3Í O calendário unificado de reposição poderá contemplar a realização de projetos
específicos de interesse do Colégio Pedro II.
1.4. O calendário unificado de reposição de serviços deverá ser aprovado pelo
CONSUP - Conselho Superior.

1.5. Compete ao Diretor-Geral de cada campus a que o servidor estiver em exercício
atestar que a reposição dos trabalhos encontra-se em consonância com o plano
de atividades elaborado e validado.

1.6.0 servidor deverá anexar, na respectiva folha de ponto, o plano de
compensação validado pelo gestor, nos dias correspondentes à compensação.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - O servidor poderá optar pela não compensação dos dias
paralisados por motivo de greve, mediante manifestação formal

2.1. Na hipótese descrita no caput desta Cláusula será feito o respectivo registro das
faltas do servidor na rubrica específica de falta por greve, bem como o desconto

ff

na folha de pagamento proporcionalmente aos dias paralisados e não
compensados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Caso o servidor, findo o prazo total para compensação,
não tiver compensado todos os dias paralisados, mediante a reposição dos serviços,
a Aàninistração poderá restabelecer o registro das faltas por greve e os respectivos
descontos na folha de pagamento.
3.1. Em caso de desconto, este se dará em parcelas de, no máximo, 10% ao mês da
remuneração do servidor, sendo observado o disposto no art. 46 da Lei rf
8.112/90.
I

3.2. Em caso de licenças e afastamentos legais a contagem do prazo para a reposição
ficará suspensa.
3.3. O estágio probatório será prorrogado na proporção dos dias paralisados e não
compensados.

4. CLÁUSULA QUARTA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

5. CLÁUSULA QUINTA- A implementação dos efeitos constantes deste Termo de
Acordo será devidamente acompanhada pelo CONSUP.

6. CLÂUSLILA SEXTA - Ratificando o entendimento de que a consolidação do
Estado Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição
Federal, pressupõe o aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização
das relações de trabalho, a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio
Pedro II aprova o presente Termo de Compromisso.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.
V.

OSCAR HAL
)

Reitor

IJuridico

^

LOs

O'^

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCÜRADORIA-GERAL FEDERAL

Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro
PARECER N"067/2016/PF/CP-II/PGF/AGU
PROCESSO n" 23040.008519/2016-31
INTERESSADO; Reitoria

ASSUNTO:Termo de Acordo de Reposição de dias paralisados.
TERMO DE ACORDO.

I - Direito Administrativo. Negociações entre a
Reitoria do CP II e o SÍNDISCOPE. Greve de

servidores. Reposição dos dias paralisados.
íl - Recurso Extraordinário 693.456/RJ. Parecer n"

004/2016/CGU/AGU, aprovado pela Exm®. Sr".
Advogada-Geral da União, em 12 de dezembro de
2016.

líl -Possibilidade. Aprovação desde que observadas
as recomendações.

I - RELATÓRIO
Magnífico Reitor,

l-

Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta Procuradoria para análise e

manifestação jurídica acerca da minuta do Termo de Acordo adunada às fls. 2/3, a ser firmado entre este
Colégio Pedro II e o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro 11 - SÍNDISCOPE.
2.

O documento de fl. I encaminha "duas vias" do Termo de Acordo N° 001/2016, como

resultado de deliberação da plenária da assembléia do mencionado Sindicato, de 05.12.2016,
con.stituindo-se documento previamente aprovado pela categoria.

3.

As fls. 6, consta substancial justificativa elaborada pela Administração, no sentido do

aspecto positivo para a realização do pacto.

4.

É o breve relatório, passo a opinar.

H - FUNDAMENTAÇÃO

5.

O exame desta Procuradoria Federai se dá nos termos do art. 11 c/c artigo 18 da Lei

Complementar n° 73/93 - Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, e do art. 10, § 1®, da Lei n"
10.480/2002, subtraindo-se análises que Importem considerações de ordem técnica, financeira ou

orçamentária, considerando a delimitação legal de competência institucional deste Órgão.
6.

Ao compulsar o presente caderno processual, é possível extrair que o feito fora autuado,

protocolizado e registrado. Suas folhas, outrossim. encontram-se seqüencialmente numeradas e
rubricadas.

7.
Pois bem, sobre a justificativa para a deflagração do procedimento, a doutrina
moderna CTsina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno dos acordos não é diferente.
Além de cumprir regramento legal, como por exemplo, o contido nos artigos 2° e 50, inciso IV, da Lei
9.784/99, a decisão por firmar acordo deve ter uma conformação com o interesse público, situação que só
é demonslrável a partir da motivação ou Justificativa do respectivo ato.

Vlabiliiando peuncs* púbitcM
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!naiis>r.n.
integrantes
controle
extetno
analisarem a conduta do gestor muito tempo depois, acredita-seosserórgãos
do maior
interessedoque
as razões
que
^uiTOcadr^o touro"
■nteiran.ente registradas para nâo permitir qualquer tipo de análise
■ de Acordo
^ ponderar,
ainda,daque
um processo
parademonstrar
apresentar
proposta rt»
de minuta
de reposição
cargajustificar
horária adosabertura
dias de deparalisação
significa
previamente, de maneira metódica e didática, as razões pelas quais a Administração está a desencadear

esse ou aquele objeto, Ou mesmo porque escolheu um caminho em detrimento de outro.

de'
^«"sabidcprescreve
que os atos
da Administração
ser motivados,
sob pena
de nui
nuhdade. rCom efeito, o ^ seletivo
diversas
atribuições devem
às partes,
e assim deve
ser
devidamente motivada para que tenha validade jurídica, conforme determina o art. 2' da Lei n 9 784/99 e

ItoS^to^isttir

- da legalidade e da

IL,
c 1
transcrever as lições de Celso Antônio Bandeira de Melo
Aduz „
o doulnnador
que o principio da motivação:
Jmphcu para a oJ,„inisrraçâo o Jextr de justificar seus atos. aponlanda-llies os

fiundatnenios de direito e defiato. assim como a correlação lógica entre os everuos e
situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que esse
ultimo avlaramento seja necessário para afierir-se a consonância da conduta
administrativa com a lei que lhe serviu de arnmo." (Curso de Direito Administrativo
Malheiros. t8''ed..pg 102).

12.

A motivação do m administrativo há de ser prévia, quando multo, contemporânea à sua

prática, pois os agentes administrativos são simples gestores de interesses da coletividade. Vale lembrar a

teoria dos motivos detennmantes, ou seja, os motivos que ensejaram a vontade do agente isto é os fatos
que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Uma vez enunciados pelo agente os

motivos em que se baseou, o ato será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam.

Np caso dos autos, verifico Que andou bem a Administração, ao iuntar ao cariem»
a devida e robusU justificativa, no sentido de aiie n amrdo se torna vantajoso para n Tnl^ain
precipuamente, para não acarretar preiuizos aos discentes, dentre outros aspectos relevantes.

14.
Pois bem, como primeiro requisito essencial para a celebração do ajuste, deve a
Administração observar se hà a existência de interesse comum. In casu, me parece que tal convergência
de interesses enconn-a-se evidenciada.

'^
saída, recomendo a leitura detida do Parecer n° 0fl4/20l6/CGU/AGU. anmvArtn
pela Exm*. Sr*. Advogada-Geral da União, cm 12 de dezembro de 2016 fanexoL

No que diz respeito a greve de docentes e técnicos-administrativos do Colégio Pedro II,
cabe destacar que o direito a greve está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal que
assim dispõe:

*

"Arr 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da
União, dos Eslados. do Distrito hederat e dos Municípios obedecerá aos princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efitciéncia e também, ao
seguinte:!...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica:"

Ademais, cabe observar que, na mesma linha, é reconhecido pelo Supremo Tribunal

Federal a legitimidade do exercício do direito de greve dos servidores públicos, conforme se depreende da
leitura dos Mandados de Injunçào 670, 708 e 712, momento em que se determinou a aplicação, no que

couber, das normas relativas ao direito de greve na iniciativa privada (Leis 7.701/88 e 7.783/89).'até que
fosse editada legislação específica.

'8Com efeito, enquanto nâo ocorrer a regulamentação indicada no art. 37, VII. CF, a
jurisprudência dos tribunais superiores, caminha no sentido de que, embora o direito de greve, assegurado
na Carta Magna, possa ser exercido, os servidores que aderirem ao movimento grevista devem sofrer o
desconto dos dias parados.

^
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M paredist^,
Portanto,
dever da Administração,
via de regra,
efetivar
o corte
ponto pelo
dos
servidores
como éconseqüência
juridica do movimenio.
Contudo,
consoante
bemdeanotado
Eminente Ministro Dias Toffoli. Relator do RE 693.456/RJ. o indigitado desconto não deverá ser levado a
eteito se a greve fora provocada por conduta ilícita do poder público, ou em casos de realização de
acordos para a compensação dos dias paralisados, mediante plano de trabalho.
Tendo em conta a esclarecedora didática, peço vênia para transcrever excerto do
Informativo STF n'797:

Greve de servidor público e desconto de dias não trabalhador.7

No mérito, o relator contieceu cm parte do recurso e a ele deu provimento, para
assentar que: a) 9 deflagração de greve cor servidor Dúbilco civil corresponde à

jujpenyao dp trabalho e. ainda aue a greve ngo seia abusiva,como repra etral. n
remuneração dos dias de naralisacàp nflo deve aer paga: e bl o desconto somente
nio se realizarã se a greve tiver sido nrovocada rwr atraso no nin>amento ans

prvidores públicos civis ou se houver outras circunstâncias excepcionais aue
iíistifiquem o afastamento da premiaaa da suspcnsflo da relacao funcional ou de
trabalho, como aquelas em aue o ente da Administração ou o empregador tenha

contribuído, mediante conduta recriminavcl. para que a ^reve ocorra OU em
que haia negociação sobre a compensação dos dias nararins

ou mesmo o parcelamento dos descontos Assinalou, de inicio, que o
apelo extremo nâo deveria ser conhecido relativamente à suposta ofensa ao art. 100 da

CF. Sucede que, no caso de provimento do recurso. nSo caberia falar cm pagamento
dos valores cm discuss^ por meio de precatório, de acordo com precedentes da

Corte. Quanto à parte conhecida, rememorou entendimento jurisprudência] pela da
legalidade dos descontos rcmuncratórios alusivos ao.s dias de paralisação, a exemplo
do que fixado no Ml 708/DF (DJe de 30.10.2008). Frisou inextstir legislação
específica acerca do direito de greve no setor público, razão pela qual, quando o tema
alcança o STF, tem-se decidido pela aplicação da regra alinente ao setor privado.
Destacou a existência, em outros países democráticos, dos fundos dc greve, geridos
pelos sindicatos, cujos recursos seriam usados para remunerar os servidores públicos
gi^vístas, de forma a nâo onerar o Estado. Além disso, haveria países, também
democráticos, em que inexistirla o direito de greve a servidores públicos, Nâo seria a
situação brasileira, em que esse direito estaria constitucionaimente assegurado.
Sublinhou a importância da negociação coletiva para resolver questões
rcmuneratórias, muito embora os avanços no sentido da aplicação desse instituto no
setor público ainda fossem pouco expressivos. Eventual compensação de dias e horas
nâo trabalhados deveria ser sempre analisada na esfera da discricionariedade

administrativa. nSo havendo norma a impor sua obrigatoriedade. Anotou que alguns
entes federados teriam editado atos normativos impeditivos de abono ou compensação
na hipótese de greve. Sem prejuízo da eventual constitucionahdade dcs.sas normas,

seria possível inferir que a opção da Administração deveria ser respeitada, inclusive
ao estabelecer premissas normativas impeditivas de negociações sobre determinados

pontos, desde que razoáveis e proporcionais, até o advento dc lei de regência nacional
sobre o lema. Enquanto isso não ocorresse, o instrumento da negociação seria o
melhor caminho para solucionar conflitos em cada caso, observados os limites acima

traçados. Salientou que. na espécie, nâo haveria dados .sobre imposição de sanção
administrativa . ou sobre a existência de processos disciplinares contra os grevistas.
Pelo contrário, a autoridade impetrada apenas cumprira a lei c reconhecera a

legitimidade dos descontos. Não haveria, por outro lado, certeza quanio à alegação dc
que os dias não irabalhado.s seriam devidamente compensados, o que seria impassível
de exame no recurso. Nâo existiria, portanto, violação a direito liquido e ccrU) dos
impetrantes, ora recorridos. RE 693456/RJ. rcl. Min. Dias ToiToli. 2.9 2015 (RB693456).

21.

Do mesmo modo, extraio trecho do referido voto;

''..Volto a insistir, no entanto, que a negociação sempre será a
melhor solução para resolver os efeitos de um movimento

paredisia, cabendo às partes envolvidas no conflito decidir de
queforma serão resolvidos os efeitos da greve, inclusive sobre
os demais direitos - remuneratórios ou não - dos servii
VlaMiútendo

pòblíCM.
cádaMm*

Campo dc São Cristóvão, 177, 3° Andar • São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.921-903.
Pâg a 3

(Continuação do Parecer n"067/2016/PF/CP.ll/PGF/AGU).-,

públicos civist observando-se os limites acima traçados'
22.

Registre-se que tal decisão, até o presente momento, não fora publicada.

23.

Alerte-se, ainda, que sobre a vedação exposta no Decreto n° 1.480/95'. assim

mencionou o Eminente Ministro:
t

"t. de se notar que alguns entesfederados tem editado atos normativos que
impedem a concessão de abonos ou de compensação no caso das greves,
como é o caso do Decreto Presidencial n" 1.480/95, cuja
canstitucionalidade ou inconsfitucionalidade ainda não foi reconhecida
por esta Corte.
entanto, sem me comprometer com essa ou aquela tese
quanto à validade desse ato normativo e de outros, creio, a respeito do
conteúdo Jurídico do direito de greve do servidor público civil, que é o tema
central desta repercussão geral,fundado na Jurisprudência desta Corte e
pelos argumentos Jurídicos Já expostos, creio poder inferir-se que a opção
da Administração há de ser respeitada, inclusive quando estabelece
premissas normativas que impedem negociações sobre determinados

pontos, desde que razoáveis e proporcionais, até que advenha a aguardada
norma de regência nacionaC.
24.

Na mesma linha de raciocmio, o retrocitado Parecer da Advocacia-Geral da União,

conclui, de forma contundente, que:

"A Administração Pública Federal possui a faculdade de
firmar acordo para, em vez de realizar o desconto, permitir a
compensação das horas não trabalhadas petos servidores."
25.

Ora, toma-se expressa a possibilidade da realização do acordo.

26.

Nio obstante, recomendo, desde logo» Que ao final da greve sela elaborado o

referido plano, de forma a constar a carga horária a ser compensada, bem como os demais
procedimentos.
27.

Apenas a titulo ilustrativo, o Plano de Trabalho poderá conter, no oue couber:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Título do programa, projeto, atividade, serviço ou evento;
Prazo de execução;

Nome do coordenador responsável pela gestão administrativa;
Identificação do Objeto/Objetivo e Metas;
Justificativas da proposta;

Descrição completa do objeto da proposta, com as metas a serem atingidas, qualitativa e

quantitativamente;

g)

Cronograma de execução da reposição, com as etapas ou fases da execução do projeto e

previsão de inicio e fim de cada uma; e

h)

Equipe participante com descrição das ftmções.

28.
Noutra quadra, reputo importante lembrar o disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional(LDB), lei n® 9.394/96; notadamente pelos seguintes dispositivos;
Ari. 23. A educação básica poderá organirar-sc cm séries anuais, períodos semestrais,
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nào-seriados, com base na

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organizavão.

sempre que o interesse do processo dc aprendizagem assim o recomendar.

'**Art. 1® Até que seja editada a lei complementar a que alude o ari. 37. inciso i'll. da ComUtuição, as faltas
decorrentes de participação de servidor público federai regido peta Lei n"8.112. de // rfp desembro de 1990. em
movimento de paralisação de serviços públicos não poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de / - ahono: II -

compensação: ou lll - cómpnto. parafins e contagem de tempo de serviço ou de qualquer vantagem que o tenha por
hüse".

J
r
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A escola poderá reclassificar os alunos, inciu»ve quando se tratar de

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base
as normas curriculares gerais.

§ 2" O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso
reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns;
1 - a carga horária mínima anual será de oitoccntas ttoras. distribuídas por um mínimo
dc duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído u tempo reservado aos exames
finais, quando houver:
(-)

Parágrafo único. A carga horária mínima anual dc que trata o inciso 1 do caput deverá
ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil c quatrocentas horas,
observadas as normas do respectivo sistema dc ensino c dc acordo com as diretrizes,

os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano
Nacional de Educaçflo. {Incluído pela Medida Provisória n'746, de 2016).

29.

De acordo com a LDB, o calendário deverá adequar-se ás peculiaridades locais,

inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o
número de horas letivas previsto nesta Lei.
30.
Diante da particularidade da presente situação do pais, precipuamente, no que se refere
ao movimento de ocupação das escolas, considerado legítimo até o presente momento, e diante da greve
de servidores, entendo louvável o acordo de reposição, desde que nio haja qualquer prejuízo em
relação ao número de horas letivas estampado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
31.

Feitas as considerações preliminares, passo a apreciar a minuta do instrumento.

32.

Apenas por mera formalidade, sugiro que os parágrafos (§§) sejam substituídos

porsubitens (v.g. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - 1,1 O planejamento da reposição...).
33.
Pois bem, no que concerne ao § 2° (ou subitem 2.1) entendo que deverá haver a
participação obrigatória de representantes da PROEN,PROGESP e respectivos campl, no eventual
Grupo de Trabalho, ou comissão a ser designada pela Administração. Além disso, devem ser
compensadas as horas referentes à paralisação.
34.
Ainda em relação à cláusula primeira, recomendo a inserção de subitem que
estabeleça a forma de como será realizada a físcallzaçâo da Administração sobre a efetividade da

reposição, por cada setor específíco, devendo ser registrada na respectiva folha de ponto dos
servidores.

35.
Desse modo, aproveito para sugerir que a compensação observe os limites diários
de carga de trabalho, nos moldes da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e do Decreto n" 1.590,
de 10 de agosto de 1995.

36.

No que concerne ao disposto na cláusula segunda, entendo que o servidor poderá

optar pela não reposição, face ao direito constitucional de greve, afastando-se quaisquer hipóteses
de sanções. Neste sentido, ocorrendo a recusa, deve ser registrado na folha de ponto o código
respectivo (falta por greve).
37.

Em relação ao eventual desconto, subitem **1", da cláusula segunda, entendo que

deverá ser observado o disposto no art. 46 da Lei n" 8.112/90, inclusive, no que tange à possibilidade
de parcelamento dos valores.

38.

Quanto à prorrogação do estágio probatório, sugiro a leitura da Nota Técnica n"

30/2012/CGNOR/DENOP/SEG EP/M P.

39.
No que se refere ao subitem ^3** da segunda cláusula, reputo que, como houve a
suspensão do contrato de trabalho, que este deverá ser prorrogado, proporcionalmente ao periodo

da paralisação,sem prejuízo ao disposto na Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
40.

Recomendo a substituição da Procuradoria Federal do Colégio Pedro 11, no bojo da

quarta cláusula, de modo que a implementação deste acordo seja devidamente acompanhada pelo
C:ONSUP, órgão responsável pela aprovação do calendário unificado, podendo, se for o caso, encami
BtranUrwto cidedeivi
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questão jurídica a ser dirimida à esta Procuradoria Federal do Colégio Pedro 11.
análise, razão
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» Jes .idos autos,
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aos aspectos
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nao que
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no mérito
administrativo,
comoJurídicos
questõescom
de conveniênda
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quesiocs ae conveniência e

° exposto, desde que atendidas às recomendações supra, entendo que a oronosta

^

efeiurs lagais, devendo ser publicada após a

É o parecer.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

José Ge
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

REITORIA
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TERMO DE ACORDO N° 001/2016
,0

N

Define os TERMOS DE ACORDO referentes àsTiégooáçoes entre o
SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II e a
Reitoria do Colégio Pedro II sobre a reposição dos dias paralisados em
função do movimento de greve que ocorre desde 28/10/2016, com a
suspensão do calendário pelo CONSUP - Conselho Superior, a partir
de 31/10/2016.

Pelo presente TERMO DE ACORDO, o Colégio Pedro II, representado pelo Reitor, e o
representante jurídico do SINDSCOPE - Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro 11 que
compõem a Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II, tem como justo e
acordado o seguinte:

1. CLAUSliLA PRIMEIRA - A reposição dos dias paralisados em razão do movimento de
greve que ocorre no âmbito do Colégio Pedro II, iniciado no dia 28 de outubro de 2016, com

calendário suspenso a partir de 31 de outubro de 2016, pelo CONSUP - Conselho Superior,
deverá ser realizada mediante a reposição referente ao cumprimento deste mesmo calendário
letivo.

1.1.0 calendário unificado de reposição deverá prever o cumprimento legal de 200
(duzentos) dias letivos.

/

1.2. Caberá ao Grupo de Trabalho, composto por 12 (doze) membros, sendo 6 (seis)
representantes da categoria dos servidores do Colégio Pedro II e 6 (seis) representantes da
Administração do Colégio Pedro II, elaborar o plano de reposição de serviços não prestados
para todos os servidores do Colégio Pedro 11.

1.3. Em relação ao subitem anterior, dentre os representantes escolhidos pelo Colégio
Pedro 11, deverá haver, obrigatoriamente, representantes da PROEN e da PROGESP.

1.4. O calendário unificado de reposição poderá contemplar a realização de projetos
específicos de interesse do Colégio Pedro II.
1.5. O calendário unificado de reposição de serviços deverá ser aprovado pelo
CONSUP - Conselho Superior, a fim de assegurar o direito à educação aos estudantes.

il.6. Compete ao Direlor-Geral de cada campus a que o servidor estiver em exercício
atestar que a reposição dos trabalhos encontra-se em consonância com o plano de atividades
elaborado e validado.

1.7. A compensação deverá observar os limites diários de jornada de trabalho, nos
moldes da Lei n® 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto n® 1.590, de 10 de agosto
de 1995.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - O servidor poderá optar pela não compensação dos dias
paralisados por motivo de greve, mediante manifestação formal.

Ped/,
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2.1. Na hipótese descrita no caput desta Cláusula será feito o respectivo registro das
faltas do servidor na rubrica específica de falta por greve, bem como o desconto na folha de
pagamento,proporcionalmente aos dias paralisados e não compensados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Caso o servidor, findo o prazo total para compensação, nâo
tiver compensado todos os dias paralisados, mediante a reposição dos serviços, a
Administração poderá restabelecer o registro das faltas por greve e os respectivos descontos
na folha de pagamento.
!

3.1. Em caso de desconto, este se dará em parcelas de, no máximo, 10% ao mês da
remuneração do servidor, sendo observado o disposto no art. 46 da Lei n'' 8.112/90, inclusive,
no que tange à possibilidade de parcelamento dos valores.

3.2. Em caso de licenças e afastamentos legais a contagem do prazo para a reposição
ficará suspensa.

3.3. O estágio probatório será prorrogado na proporção dos dias paralisados e nâo
compensados.

3.4. Em se tratando de docente regido pela Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
considerando que a greve constitui suspensão do contrato de trabalho, a quantidade de dias
paralisados será acrescida ao termo final do contrato, como forma de prorrogação contratual,
sem prejuízo do disposto naquele normativo.

4. CLAUSULA QUARTA - Os dias paralisados por motivo de greve não devem gerar
repercussões funcionais da falta injustificada.

5. CLAUSULA QUINTA- A implementação dos efeitos constantes deste Termo de Acordo

será devidamente acompanhada pelo CONSUP, que poderá, a qualquer momento, suscitar
dúvidas jurídicas à Procuradoria Federal junto ao CP II.

6. CLAUSULA SEXTA - Ratificando o entendimento de que a consolidação do Estado
Democrático de Direito, expressamente determinado pela Constituição Federal, pressupõe o
aprimoramento dos mecanismos de gestão e da democratização das relações de trabalho, a
Mesa Setorial de Negociação Permanente do Colégio Pedro II aprova o presente Termo de
Compromisso.
I

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016.

O.
OSCAR HALAC

SrNDSCOPE

Coordenadora-Geral

fi* i:» |
e j

jFACTAM." 3

IÇj

m

Pe«
Reitoria

HnnSTÊRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO U

Processo n"23040.00

jjUxhé

Aco~é^

qjtyw

I

(U>>

j^Z,^íé
Marcos Rogério
Ribeiro Ponoiono
SIAPE 1768407

__

-Bi
2>o/^

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO N" 75, DE 13 DE MARÇO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO COLÉGIO PEDRO 11,
no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao que foi deliberado pelo Conselho
Superior na 111^ Reunião Extraordinária realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1®. Homologar o Calendário Anual de Referência para o ano letivo de 2017.
I

Art. 2®. O Calendário Escolar com a programação de atividades do Campus deverá ser
divulgado até 30 dias após o im'cio do ano letivo de 2017.
Art. 3®. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

OSCAR HALAC
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO il
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017

EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS) E PROEJA
Homologado pelo CONSUP em 13 de março de 2017
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Legenda;
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Inicio e término do Ano Letivo
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Aula Inaugurai
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OSCAR HALAC
Reitor

Coléçjio Pedro fí
Obs.; Os Campi deverão utilizar 9 sábados letivos.
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MINISTÈHIO DA EDUCAÇÀO
COLÉGIO PtDRO 11
PRÓ-RErrORU DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2017

ÈINSINO FUNDAMENTAL(ANOS FINAIS) E ENSINO MÉDIO
Homologado pefo CONSUP em 13 de março de 2017
5
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OSCAR HALAC
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MINISTERJO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO N" 76,DE 16 DE MARÇO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO COLÉGIO PEDRO II,
no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao que foi deliberado pelo Conselho
Superior;
V.

RESOLVE:

Art. 1®. Prorrogar o Calendário Escolar de Reposição de 2016 em 1 (um)dia letivo,
até o dia 8 de abril de 2017, para repor a paralisação ocorrida no dia 15 de março de
2017.

Art. 2®. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

OSCAR HALAC
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MINIS I ÉRIO DA EDUCAÇÀO
COLÉGIO 1'EDRO II
PHÓ-REITORIA DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR DE REPOSIÇÃO 2016

ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS) E EDUCAÇÃO INFANTIL
Aprovado pelo CONSUP em 13 de fevereiro de 2017
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yQj Início e término ano letivo
Al

P

2Ch 25 Chamada

Aula Inaugural
Co/

s

r
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PRÒ-REITORIA DE ENSINO

CALENDÁRIO ESCOLAR DE REPOSIÇÃO 2016

ENSINO FUNDAMENTAL(ANOS INICIAIS)E EDUCAÇÃO INFANTIL
Aprovado pelo CONSUP em 13 de fevereiro de 2017
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CALENDÁRIO ESCOLAR DE REPOSIÇAO 2016

ENSINO FUNDAMENTAL ^NOS INICIAIS) E EDUCAÇÃO INFANTIL
Aprovado peto CONSUP em 13de fevereiro de 2017
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INTERESSADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO
COLÉGIO PEDRO II

ASSl NTO:

FiU«^ «o

.

MANIFESTAÇÃO OC CONSlD^R.AÇnC^

CPII - REITORIA

Ofício n° 103/17

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017.

Prezado Reitor,

Em resposta ao Oficio 294/2017/GR, a Direção do Sindscope vem
manifestar as seguintes considerações;

assinatura e renovação de acordos coletivos precisam ser deliberados
em fóruns coletivos da categoria, como assembléias;
- a próxima assembléia da categoria se realizará em 21/11/2017.

Assim, solicitamos que a audiência indicada para hoje, 13/11, seja
transferida para data posterior á assembléia.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

L^IZ PAULO SOUZA
Secretário Geral do SiNDSCOPE

Reitor do Colégio Pedro II
Profeisor Oscar Halac

Campo de Sâo Cristóvão, n» 177- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.921-440 - Telffax: 2580-3784 •3860-6643•3860-7503
Portal: www sindscope.org br e-matl:sir
CNPJ-29.213 055/0001-61
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Reitoria

\Rs. j

S^NDSCOPE

riITMlo ao

1 .J

SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO Ü

Ofício n® 103/17

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017.
PROC N': 23040.007925/2017-67
DATA:

1:1/11/2017

ÜPER.:

JON^TIIA^ o 005 CANTAS

INTERESSADO; SINDICATO DOS SERVIDORE.S DO
COLÉGIO PEDRO D

Prezado Reitor.

ASSUNTO:

MANIFESTAÇÃO DD CONSIDERAÇÕES

CPU- REITORIA

Em resposta ao Ofício 294/2017/GR, a Direção do Sindscope vem
manifestar as seguintes considerações:

- assinatura e renovação de acordos coletivos precisam ser deliberados
em fóruns coletivos da categoria, como assembléias;
- a próxima assembléia da categoria se realizará em 21/11/2017.

Assim, solicitamos que a audiência indicada para hoje. 13/11, seja
transferida para data posterior á assembléia.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

fp^íC .. /-/ //. /I

LU)Z PAULO SOUZA
Secretário Geral do SINDSCOPE

a

[Wl h ^

Recebido na Procuradona Federa
Data;
I ai / 20\^.
Pi /l*!- 11

Reitor do Colégio Pedro 11

Professor Oscar Haiac

^

')-■ ff 'h
- 4•

,1 újíi w-.''-
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* Janeiro - RJ

Pnrt.i
• 3860-6643 - 3860-7503
Portal, www.sind5cope.org.br258[).3/8<I
e-mail: sindscopeavaiw.
h.
CNPJ; 29.213.055/0001-61
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COLÉGIO PEDRO II
reitoria

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO. 177
RIO DE JANEIRO - RJ -CEP: 20921-903

TEL; 3891-1009 ereitoriagab@cp2.gl2.br
Ofício n® 294/2017/GR

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017.
Aos: Setores Coordenadores do SíNDSCOPE
Assunto; reposição de paralisações
w

Prezados Senhores,

Considerando a paralisação do dia 10 de novembro de 2017, sem mérito de
julgamento, e as demais anteriores;

í"™""'"""°

"■ "«"'"'"«'Ml .«.do d. Ad.,0^,. o,„, 0.

y u ao i ermo de Acordo n® 001/2016.

Atenciosamente

OSCAR HALAC

Reitor/;ro tempore

CIO 294, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 E ANEXOS.
Peof

Secretaria da ^Reitoria

âRe^tona

■e* 10/11/2017 14:38

o.ra s.ndscope@yafy.o.com.br <sindscope@yahoo.com.br>;
ô t anexos (840 KB)
OFICIO 294-17 e ANEXOS - PDF;

Senhores Coordenadores,

De ordem do professor O^car Halac. rragnífico reitor
ref do Colégio Pedro II, seguem

para ciência e pr<^idêncías.
Atenciosamente, ;
Madalena

betaria da Reitoria
Colégio Pedro 11 I
Tel.; (21)3891-1012

r
1

.o •

em anexo o oficio e anexos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II

ORDEM DE SERVIÇO N® 031,DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.

ü REITOR DO COLÉGIO PEDRO 11, no uso de suas atribuições legais, nomeado por

Decreto Presidencial de 3 de outubro de 2013, publicado no Diário Oficial da União Seção 2
pagina 1, de 4 de outubro de 2013,

Rasolve baixar a seguinte Ordem de Serviço, determinando a Pró-Reitora de Ensino

que providencie a reposição de todos dias, até aqui, paralisados por decisão da Assembléia Sindical
de modo que nao haja prejuízo ao coipo discente em temios de dias letivos devidos.
a_
OSCAR HALAC

* ^4% •

Sá^NDSCOPE

Filiado »o

*

SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO TI

Ofício n® 108/17

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.
A

^'

'Reitt^a j
Ref. Ofício 294/2017 Reitoria rPII

=ls. 51/

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO 11 -

SINDSCOPE, vem, através de sua Coordenação Geral, em resposta ao Ofício n"
294/2017, informar que a categoria deliberou, por meio da assembléia realizada no dia
21 de novembro de 2017, que irá realizar as atividades de reposição necessárias ao
I

cumprimento dos 200(duzentos)dias letivos previstos no art. 24 da Lei n'' 9394/96.

Nesse sentido, permanecemos à disposição para o permanente diálogo e
demais encaminhamentos que se façam necessários.

Pede deferimento.

Coordenação Geral do SINDSCOPE

Ao Reitor do Colégio Pedro H
Professor Oscar Halac

Campo de São Cristóvão, 177
Rio de Janeiro - RJ

Campo de São Cristóvão, n" 177 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ
CEP; 20.921-440 - Tel/Fax: 2580-3784 • 3860-6643 •3860-7503
Portal: www.smdscope.orq brft.maii- sindscoDe<S)vahQQ com hr
CNPJ:29.213.055/0001-61
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO. 177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 e reitoriagab@cp2.gl2.br
Ofício n° 312/2017/GR

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora

ELINE NEVES BRAGA NASCIMENTO

Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - 4° andar
CEP: 70.047-900 - Brasília - DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo

23000.046265/2017-14

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a,

cordialmente,

em

atendimento

ao

Ofício

n®

586/2017/GAB/SETEC/SETEC-MEC, datado de 28 de novembro de 2017, que solicita
esclarecimentos acerca de notícias veiculadas na mídia, apresento a V. S^. as considerações
abaixo.
%

No ano de 2015, nos meses de agosto e setembro, o Campus São Cristóvão III
teve notícias acerca dos graves fatos ocorridos no interior do Colégio e também no âmbito
externo, ambos envolvendo alunos desta Instituição de Ensino.

Houve a devida apuração, com base no Código de Ética Discente, e também

instaurado o processo n° 23040.005491/2015-07, que tratou da "Entrega das cópias de
relatórios destinados ao Conselho Tutelar", todos referentes ao menores envolvidos naquele
episódio. Enfim, a Administração adotou todas as providências necessárias, inclusive no que
se refere ao afastamento dos alunos.

Note-se que, tanto o Diretor do Campus São Cristóvão II, como a Reitoria do

Colégio Pedro II atuaram de acordo com os preceitos legais e normativos, não sendo possível
atribuir qualquer omissão aos gestores. Ressalte-se, ainda, que foram enviados relatórios ao
Conselho Tutelar, em 29 de setembro de 2015, dando ciência acerca dos fatos, bem como a

(continuação do Ofício n" 3I2/20I7/GR)
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processo n" 0316251-56 2016 8 19 000"

(8132/2017/MND).
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»
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"fr™'-^CA

Demais disso, cabe frisar que os autos',TrUaTem'Sgi4Ío DE7'stÍça"''

ittíza
de Direito W^ali^vTalLIrTpÍ^^
°
^
testemunho, fazendo afirmações sobre a t- a j ermmou a prisão do Diretor, por falso
"'»e„rmpn™rc„mr/.an,nr

^

teria, de certa foIrinI'd77fd7L'Te7mt,h7ÍT'7f
zr;

(continuação do Ofício n'312/2017/GR)

informado ao Conselho Tutelar e aos outros órgãos competentes o caso de violência sexual
ocorrido em 2015.

Oportuno salientar que a audiência fora realizada por volta das 16h 30min, e
logo as 18h37min,já tinha sido veiculada no site globo.com, em matéria da jomalista Elenilce
Bottari, as declarações da magistrada, bem como sua decisão de decretar a prisão do Diretor
Bemardino que, se ressalte, foi tomada com base unicamente em suposto contraste nos
depoimentos. Assim, não houve qualquer sigilo inerente aos processos que tramitam em
segredo de justiça.

Com o fim de se ver livre de toda aquele cenário, o servidor, que fora
conduzido à delegacia de polícia, apresentou "retratação", e foi liberado em seguida.
Considerando esses prejudiciais fatos à imagem desta Instituição de Ensino,
este Reitor encaminhara Representação em desfavor da Juíza de Direito Vanessa de Oliveira

Cavalieri Felix, junto ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo a devida apuração e
imposição de sanção disciplinar, nos termos do documento anexo.

De outro modo, no que se refere aos fatos envolvendo a apreensão de alunos do

Campus Humaitá, em operação da Polícia Federal, tenho a fornecer as seguintes informações.
No início do ano letivo, ao tomar conhecimento acerca de suposta existência de
pontos de venda de drogas nas imediações de alguns campi deste Colégio, pessoalmente, e de
forma velada, por temer maiores represálias, ainda mais em se tratando do assunto e da

situação adversa que assola a segurança pública neste Estado do Rio Janeiro, dirigi-me ao
Departamento de Polícia Federal, e dei alguns detalhes àquele Órgão, que detém a atribuição,
dentre outras, de investigação.

Saliente-se, portanto, que toda a operação teve origem nas palavras deste
Reitor, que foram recebidas na PF/SRRJ.

Consigno que minha atitude preventiva teve por objetivo o desencadeamento

de medidas educativas e pedagógicas, ao perceber a atuação de pessoàs alheias ao Colégio,
oferecendo drogas a nossos alunos, ainda que fora dos muros da Escola!

Também levo ao conhecimento de V. S®. que esta Instituição de Ensino sempre
buscou a promoção de atividades de cunho educativo, no sentido de alertar aos nossos jovens
sobre os malefícios que são produzidos com o consumo de drogas.
Apenas a título de exemplo, cito que a própria Polícia Federal, recentemente,

ministrara palestras no âmbito deste Colégio Pedro II, numa verdadeira campanha de
prevenção contra o uso de entorpecentes e combate a tais substâncias nocivas.

Cabe ressaltar, ainda, a V. S^. que, dos dez alunos apreendidos durante a ação
da Polícia Federal, no entorno do campus do Humaitá 11, apenas três estavam com uma
pequena quantidade de drogas. Ademais, os jovens foram abordados do lado de fora da
unidade, vale reprisar.

(continuação do Ollcio n® 312/2017/GR)

Na seara administrativa, após receber a mera cópia do Termo Circunstanciado

n 004/2017-2 SR/PF/RJ, que trata da apreensão de menores, estudantes deste Colégio,
determinei ao Campus Humaitá II a instauração de processo SIGILOSO, nos seguintes
termos:

"Considerando a vigência do Código de Ética Discente, DETERMINO:

- A instauração de procedimento próprio SIGILOSO,com vistas à apuração
dos fatos, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período,
observadas todas as cautelas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n° 8.069/90).

O encaminhamento do relatório final a esta Reitoria, sem prejuízo do
registro das providências adotadas por esse Campus, no que se refere ao
objeto da apuração;

- A indicação de medidas preventivas determinadas por essa Direção, bem
como eventuais orientações repassadas à comunidade escolar".

São estas as informações a serem submetidas a V. S^

Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

0OSCAR HALAC

Reitor pro íempore

Fundado em 2 de dezembro de 1837
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO 11
REITORIA
CAMPO DE SÂQ CRISTÓVÀO, i 77
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 e reitoriaeab@cp2.gl2.br

Oficio n°241/2015/GR

Rio de Janeiro,06 de outubro de 2015.
A Sua Excelência

Dr. PEDRO HENRIQUE ALVES

Juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso
Comarca da Capital do Rio de Janeiro

Av. Erasmo Braga, 115-2° andar, Centro
CEP 20010-090

Rio de Janeiro/RJ
o

s>

MM. Juiz,

rpiof

com as homenagens de praxe, encaminlio a V. Exa. documentação!

Síufcão
Instituição Fe°deS
Federal TT'
de Ensino, tanto intramuros, quanto
® dataextramuros.
recente, praticados por discentes desta^^g
Conforme pode ser observado, os atos se revestem de impudicícia que vergastam de®
ole.,centes, e ao encaminhar essa notícia a esta especializada, apesar do apertar de meus^

forrara percuc.ente a tradição secular do Colégio Pedro II, e eonsequentemel as fa^íli^dos^
sentimentos o proposito e de que sejam tomadas medidas saneadoras que estejam ao alcance dei
V. Exa. no trato de episodios dessa natureza.

r>

Evidentemente que, medidas disciplinares imediatas, obedientes às normas legais, foram
determinadas a fim de que a comunidade escolar,, incluídos pais e alunos, tenham conhecimento
da nossa repulsa ao sucedido.

^
Assim sendo, o encaminhamento dos alunos ao Conselho Tutelar, os dados informativos"
Declaração
pelaacostados
mãe da menor,
Oídem de^Seiviço n 022, a Portaria n°^3531 e a Nota
Pública n°efetuado
02 ora são
para fmsa
de avahaçao e providencias inerentes.

Certo da compreensão de V. Exa., apresento meu tributo de estima e consideração.
Respeitosamente,

CU
OSCAR HALAC
Reitor

Fundado em 2 de dezembro de 1837

MIMSTERIO DA EDl CACÂO
COLÉGIO PEDRO II
reitoria

NOTA PUBLICA N"02

Face aos úftimos acontecimentos ocorridos envolvendo estudantes do

Colegio Pedro 1! e a prática de atos graves e intoleráveis socialmente, o Reitor do
Colégio Pedro il faz a Comunidade Escolar ficar ciente que a partir de 02/10/2015 será
imputado aos pa^s à responsabilidade objetiva da educação de seus filhos
encaminhando á Vara da Infância da Juventude e do Idoso o relato destes atos e

solicitanoo providèrcias cabíveis.

Ficam os Diretores-Gerais orientados para assim procederem

Rio de Janeiro. 01 de outubro de 2015.

OSCAR HALAC
Reitor

MINISTÉRIO DA EDUrACÀO
( OLÉÍilO PEDRO II

ORDEM DE SERV K() N' U22, DE I DE OETUBRO DE 2015.

0 REITOR DO COLÉCIO PEDRO 11, iio uso de suas alribuições legais, nomeado por
Decreio Presidencial de de ouiuhro de 2()I .T publicado no Diário Olicial da União. Seção 2.
payina 1. de 4 de .ujluhro de 201.>. c.

• considerando a alçada adniin:strali\a. didático c pedagógico que possuem os DireloresCierais dos Campi.

• considerando a et>inpteNÍdade da situação em tela e o compartilhamento desta com o
Reitor du Colégio !*edro 11.

Resolve Puixar a presente ()rdeni oe Serviço:

1 - C onüiciiMiai- a renov ação da matrícula n" 81106410. da estudante do Campm Sào

UrisMvão li ao acompanhamento educativo, comportamenta! e psicológico disponibilizado pela
Reitoria do Colégio Pedro 11.

li - O acompannunicnio sera realiztido em dois Jia.s da semana, em turno contrário ao da
niainculu. scndc» necessária a presença da lamilia.

III - Serão úispoiiibilizadas para o acompanhamento as Seções de Supervisão e

(Jricniuçào i'eüagógica c a Seção de Assistência Esiudaniil. t|ue por sua vez. receberão o suporte
de um protlssiunal de Psieologiu. lotado na Reitoria do C olcgio IVdro 11.
IV - A baixa trcquência uu interrupção do acompanhamento implicará a não renovação
da inairiculú da estudante em 2016.

V - l ica iixuda em 2tt tvintc) scssõcs o acompanhamento que será planejado pelas

Seções citadas. O parecer finai sem encaminhado ao Reitor do Colégio Pedro U.
V'l - t om o intuito de preservar a integridade da estudante determino à Pró-Reitoria de

l.nsino que providencie imcdialainenie iuiiio à Direlora-Cieral do CatupiLs Centro a iransierêneia
da matriculo condicionada da estudante.

S'il

Somcine permitir o acesso tU> responsável da estudante às dependências do

( oieüio Pedro II, mesmo cm viniuie de sua atividade prolissional. se desarmado.
\'lll - Dc-se ciência aos Direiores-Gerais dos Cumpi São Cristóvão II e Centro, à PróReitoria de Ensino e aos responsáveis da estudante.
IX - Cumpra-se.
OSCAR HA! AC

VUMSTERIODA F.DK A(. ÂO
COLÉGIO 1M.DROII

:'Oriaí<ían"

i)i: i 1)Hoi;tubhode20I5.

o RKITOR OO C 0I,K<;K) PEDRO II. nomeado por Decreto Presidencial de 3

de ouuibi» dc 201

piiblicado no niáriu Ollcial da linião. Sc<;ào 2, página 1. de 4 de outubro de

2tjl3. no uso de suas nlribui»;ôcs legais, e, considerando.

• a alvada adminisirati\a. Jidálico-pcdagogica que pt>sstiern os Direlorcs-Gerais dos
( «Mi/v;

• a ocorrência dc íhios grases e intoleráveis, socialmente, que foram compartilhados
com o Reitor do Colégio l*edro II e ocorridos no Cumpus São Crisl(Svào II:
• casos craves de agrcssòcs entre estudantes e de intolerância, quando se tratar de
uma aluna agredida;

• cümt> aio inlrncional a \ciculavao nas Redes Sociai.s. com ou sem autorizavào. de'
unacens. envolvendo v ulnerávcl cm .sua intimidade e''ou privacidade.

R F. S O L V E:

.•\n.

linpuiar aos pais dos autores dos fatos graves e intoleráveis ocorridos, a

responsabilidade obieiiva da educação de seus lilhos. conforme consta do Código Civil
Brasileiro c da Consiitiilvão i edcral dc
em seu arl. 22% encaminhando os fatos ao
Conselho 1 uteliir da região e á Vara da inlãneia da .luveniude e do Idoso.
.An. 2'" Manter os alunos matriculados no C ampus São Cristóvão II sob as matrículas de

n s 41b(;')5i2. 9HHKS.3tií> e Kl i018ttS ate o lina! do presente ano letivo de mtKÍo a não
prejudicar a esci>landadc dc cada líOI deics.

An. 3" Não conceder a renova^-âo de nialrieula para estes alunos no juio letivo de 2016.

.An. 4" Adotar esiu medida sempre que iiouver atos ilicilos praticados por alunos nas
dependências do Colégio Pcürvi li.

.An. 5'r sta pi>nariu entra em v igor na data de sua publicação.

OSCAR UAI.AC

FACTADO
: I 001 201S

U

!nt.\

■ 1

M

A/

í uiuiaeo em iC dc de/en^bro de 1S.>7

'NOÁV ! í !'\

\-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO,177
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20921-903

TEL: 3891-1009 e reitoriagab@cp2.gl2.br

Ofício n° 036/2018/GR

Rio de Janeiro,6 de março de 2018.

À Ilustríssima Senhora

Prof. MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

Secretária-Executiva do Ministério da Educação
Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, edifício sede - T andar
CEP: 70.047-900 - Brasília - DF

Assunto: Encaminha informações
Ref. Processo n"" 23123.00791172017-23

Senhora Secretária-Executiva,

Cumprimentando-a, cordialmente, em atendimento ao Ofício n°

814/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, datado de 21 de novembro de 2017, referente ao pleito

do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (processo n" 23123.007911/2017-23) e ainda em
complementação ao nosso Oficio n° 308/2017, datado de 29 de novembro de 2017, apresento
a V. S^ as considerações abaixo.

Com o objetivo de garantir aos alunos deste Colégio a necessária reposição das

aulas não ministradas nos dias 30/06; 14/09; e 10/11/2017, por força de paralisações já
mencionac^as nos autos do processo em epígrafe, esclareço a V. S', que o calendário do ano

letivo de 2017 contemplou essa reposição nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018 nos
termos do Mem.0064/2018/PROEN, datado de 5 de março de 2018.
4de 7017
cOficioII informara
n° 108/17,adatado
de 27 de novembro
2017,o Sindicato
dos Servidores doconsoante
Colégio Pedro
esta Autarquia
sobre a

Continuação do ofício n° 036/2018/GR

deliberação levada a efeito no dia 21.11.2017, no sentido da coneordância quanto ao estorno
daqueles dias tidos como "paralisados".

na ao publico
•
^ V.deS".enaltecer
que estaosReitoria
sempre
manteve sua eatenção
voltada
discente, sem deixar
princípios
constitucionais
legais

inerentes ao direito administrativo, em especial, quanto à legalidade, moralidade, interesse

publico e eficiência. Ademais, a realização de acordo para a reposição dos dias de
sreve do servidor público encontra amparo no teor do RE

SÍnÍ^rrii/Ar f"'
^ias Toffoli, bemda como
n°
004/2016/CGU/AGU,
aprovado pela Exm». Sr". Advogada-Geral
União,Parecer
em 12 de
dezembro de 2016.

Desta forma, a representação levada ao conhecimento desse Ministério deverá
ser arquivada, por ausência de fundamentos fáticos e/ou legais.
Certo de vossa compreensão, despeço-me com votos de elevada estima.
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

Cl
OSCAR HALAC
Reitor

cortcie rroao n
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COLÉGIO PEDRO II
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
Mem.0064/2018/PROEN

Em 5 de março de 2018.

Ao M.D Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto ao Colégio Pedro II
Assunto: Informação (presta)

F
Conforme so]icitado, informo a V.Sa. que a reposição dos três dias paralisados de
acordo com o Calendário 2017, ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018 data
considerada oportuna, pois aumentou o número de aulas de revisão dos nossos estudantes que
segundo o Calendário aprovado em março de 2017, começariam as provas finais no dia 19 de
amesT°
22 dee fevereiro
aumentando
três dias o período de revisão
antes das provas da terceira certificação
afastando-se
do períodoemcarnavalesco

U.,..

"t'í,~ rs

isppp,,.»

"ir7co°a;t','Hr

Atenciosamente,

DÉ MaRAESSOARfô

Pró-Reiiora de Ensino do Colégio Pedro II
ELIANAUYRADE MORAES SOARES
Pró-Reitora de Ensmo do

Colégio Pedfo 11
Mm. SIAPE 6263526

ANOS

<'">■ ■■

S^NDSCOPE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO 11

Ofício n® 108/17

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.
Peo:
Ret

Ref. Ofício 294/2017 Reitoria CPII

o SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II -

SINDSCOPE, vem, através de sua Coordenação Gera), em resposta ao Ofício n°
294/2017, informar que a categoria deliberou, por meio da assembléia realizada no dia
21 de novembro de 2017, que irá realizar as atividades de reposição necessárias ao
cumpnmento dos 200(duzentos) dias letivos previstos no art. 24 da Lei n° 9394/96.

Nesse sentido, permanecemos à disposição para o permanente diálogo e
demais encaminhamentos que se façam necessários.
Pede deferimento.

Coordenação Geral do SINDSCOPE

Ao Reitor do Colégio Pedro II
Professor Oscar Halac

Campo de São Cristóvão, 177
Rio de Janeiro - RJ

CEP 20.921-440 - Tel/Fax: 2580-3784• 3860-6643•3860-7503

Portal.!»Mw.slndscopenrilv6-niail: smdsçssegíahoaçgmbr
CNPJ; 29.213.055/0001-61

^

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
05® Vara Federal do Rio de Janeiro
JFRJ
FIs 1519

Processo n° 0024575-10.2017.4.02.5101 (2017.51.01.024575-1)
Aulor: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL.

Réu: SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II - SINDSCOPE E
OUTROS.

JUIZ FEDERAL SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS
CONCLUSO AO MM JUIZ EM 01/09/2017 18:26

SENTENÇA A
RELATÓRIO.

O MPF propõe demanda por atos de improbidade administrativa que imputa ao
Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II(SINDSCOPE), Partido Socialismo e Liberdade

(PSOL-RJ), Oscar Halac, reitor do Colégio, aos professores Magda Medeiros Furtado,
Tarcisio Motta de Carvalho, Maria Elisa Wildhagem Guimarães, AIline Torres Dias da Cruz,
e aos servidores William do Nascimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes.
Segundo a inicial, os demandados teriam utilizado o patrimônio público, isto é, as

instalações do Colégio Pedro II, em favor de interesses do Partido e seus candidatos, fatos que
configurariam improbidade administrativa.

Essa ilicita utilização das dependências do Colégio, de um modo geral, estaria
caracterizada nas condutas de: (a) realizar propaganda eleitoral para o candidato do PSOL à
Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, mediante uso de adesivos nas vestimentas,
além de sua distribuição desse material e de panfletos; (b) fixação de faixas e cartazes no

interior e exterior do Colégio, com os dizeres "fora Temer" e outros do gênero;(c) concessão
de espaço no Colégio ao Sindicato, mediante contraprestação subestimada, não paga em
alguns períodos e sem prévia licitação ou justificativa de dispensa, acrescentando que o
Sindicando atuaria como propagador de campanha política do partido na entidade pública.
A relação desse grupo de fatos pode ser assim ligada com cada parte requerida,
segundo a inicial:

SINDCOPE teria divulgado no Colégio faixas e catazes com a mensagem "fora
Temer", com a aprovação de Oscar Halac, tudo em favor do PSOL, a fim de favorecêlo em campanha eleitoral;

- tal atuação do Sindicato também retrataria seu funcionamento como núcleo do

Partido dentro do Colégio, com a anuência do reitor e participação de Magda Medeiros
Furtado e Tarcísio Motta e William do Nascimento Carvalho, que seria "chefe" do
Sindicato;

- Realização de apoio a candidato à prefeitura com uso de adesivos, prática que imputa
aos réus Bruno Bacellar, AIline Dias da Cruz e Maria Elisa Guimarães;

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SÉRGIO BOUCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS.
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- Maria Elisa e Tarcísio Motta teriam distribuído panfletos de campanha eleitoral na
porta do Colégio;

- o réu Oscar Halac teria viabilizado cessão de espaço para o SÍNDCOPE, que teria
atuado por sua Diretora, Magda Furtada Medeiros, contrato que seria ilícito em razão
do preço subestimado e a finalidade política subjacente ao ajuste, que estaria,
inclusive, expirado, sem que o Sindicato se retirasse do local ;

O pedido de tutela de urgência (para retirada do Sindicato do espaço cedido) foi
indeferido (fl. 1243-1244).

JFRJ
Fls 1520

A defesa do réu Oscar Halac consta de fls. 1267 e seguintes. Argumenta, em síntese: a)
não ter agido de forma dolosa para a prática dos atos citados na inicial, principalmente por
considerar inviável que suas funções como Reitor possam ser ligadas, diretamente, aos fatos de
colocação de faixas em algumas das várias unidades do Colégio, cuja administração é
descentralizada; b) sobre os contratos de cessão, enfatiza a existência de preço e o início dos
ajustes em 2009, acrescentando que foram tomadas medidas, a partir de 2015, sobre a cessão do
espaço ao Sindicato; c) inépcia da inicial por faltar clara individualização das condutas; d)
'^desqualiflcação das testemunhas ouvidas para instrução do inquérito civil", assertiva que
desdobraria na conclusão de irrelevância da quantidade de reclamação de pais sobre o ensino no
Colégio; além disso, tece razões que desmereceriam o depoimento de Haroldo Nobre Lemos,

desafeto do réu; d) a importância dos mecanismos internos do Colégio para resolver algumas
das questões trazidas pelo MPF e) não estar caracterizado dano moral coletivo;

Defesa do Sindicato e dos réus Magda Medeiros Furtado, Maria Elisa Wildhagen,
William do Nascimento Carvalho e Bruno Bacellar Lopes, sustentando: a) que a petição inicial
teria teor "político"', pois os réus estariam sendo processados pelo simples fato de "adotarem
orientações ideológicas em suas vidas e ações políticas diametralmente opostas à ideologia
defendida pelo 1. Procurador"; b) que os réus teriam agido no exercício regular de sua liberdade
de expressão e manifestação de pensamento; c) perda de objeto quanto à desocupação do espaço
cedido; d) ilegitimidade do Sindicato, por não se sujeitar à Lei de improbidade; e) sobre o
contrato, enfatiza que se iniciou em período anterior à gestão do atual reitor, mediante
formalização, tendo havido parecer de procuradoria favorável a sua manutenção em 2016; f)
sobre as faixas, que os dizeres fora Temer'foram empregados de forma legítima, no exercício
das funções sindicais; g) que não haveria especificação de qualquer conduta ilícita alusiva ao

réu William, carecendo a inicial de lastro probatório mínimo; h)a professora Magda fez menção
ao núcleo do partido em reunião com Deputado, que ocorreu na Lapa, sem significar que o
PSOL estaria ingressando dentro da instituição de ensino, mas sim que o núcleo se compunha
por servidores do Colégio; i) licitude da conduta da professora Maria Elisa, por ter feito a
entrega de panfleto fora do Colégio;j) que Bruno teria agido sem dolo ao ostentar adesivo de

campanha eleitoral; k) finalmente, tece considerações sobre a atuação do Procurador da
República.

O requerido Tarcísio Motta de Carvalho apresenta sua defesa, sustentando: a) que não
houve criação de núcleo do PSOL "dentro" Colégio, mas sim núcleo formado por servidores da
instituição de ensino, que seria voltado para debates de assuntos do partido em relação a
Congresso ocorrido em 2015; ainda quanto ao ponto, aduz que apenas um dos 17 diretos do
Sindicato é filiado ao partido; b) ser inconstitucional a pretensão de conferir neutralidade ao
ensino, o que estaria de acordo com decisão do STF; c)que a expressão "fora Temer" não seria
de emprego exclusivo do PSOL, de forma que sua utilização em faixas não indicaria a

campanha em favor do partido ou do demandado; d) carecer a inicial de prova mínima quanto à
alegação de que teria realizado campanha sem eu favor dentro do Colégio, negando que tenha
comparecido em suas dependências para realizar campanha de qualquer tipo;

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a SÉRGIO BOUCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS
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o PSOL (1496-1504), em sua defesa, alega: a) ilegitimidade passiva; b)sobre o núcleo
do Partido "no Colégio", tece as mesmas considerações acima resumidas; c) não ser vedado o

uso de adesivo, conforme art. 39-A da Lei 9.504/97; d) faltar amparo probatório para a
admissão da inicial, sem a efetiva demonstração de algum benefício para o partido derivado dos
fatos descritos na inicial.

A defesa de Alline Torres Dias da Cruz consta de fís. 1.507 em diante, argumentando:
a) não ter praticado improbidade pela mera presença de adesivo em sua mochila, acrescentando

que a fotografia teria sido tirada de forma ilícita, sem sua autorização; b) admissão de uso de
adesivo pela jurisprudência das Cortes Eleitorais;
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FUNDAMENTAÇÃO.
Processo priorizado, conforme meta 4 do CNJ.

A lei 8.429/92 estabelece, para a admissibilidade da ação por improbidade, ser
necessária a presença de "documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade", nos termos do §6° do art. 17, além de fixar a possibilidade de

julgamento sem exame do mérito no caso de "reconhecida a inadequação da ação", conforme §
11 do mesmo artigo.

Os fatos que poderiam configurar improbidade, segundo a inicial, estariam

relacionados com a forma que os réus utilizaram espaços do bem público (instalações do
Colégio) e a prestação do serviço educacional como forma ilegal de veiculação de propaganda
eleitoral.

Este juízo não ingressará na miscelânea trazida pela peça de ingresso, pretendendo
vincular algumas específicas pautas de palestras e atividades de ensino do Colégio com agendas
do PSOL ou partidos de esquerda. A discussão sobre a "escola sem partido" e precipitações
sobre abordagens das questões de gênero extrapolam qualquer propósito de uma ação de
improbidade, descambando para uma extravagante pretensão de controle judicial do conteúdo
das atividades desenvolvidas em instituição de ensino, a pretexto de se aproximar da agenda de
partido "de esquerda".

Sobre o tema, importante mencionar que o STF deferiu tutela de urgência na ADI
5.537, interditando previsão de Lei estadual que pretendia aperfeiçoar o ensino mediante a
instituição de obrigações de neutralidade na atividade docente. Isso robustece a conclusão de
que não cabe. neste feito, a discussão de qualquer argumento no sentido de que o conteúdo do

ensino e atividades estudantis sejam direcionados a submeter pensamento de alunos a algum
partido.

Assim, o conteúdo de palestras e exposições feitas no Colégio, mesmo que eivadas de
exageros ideológicos, não interessa para a caracterização de improbidade, pois não são ilícitas

pela circunstância de se inclinarem em favor de determinada orientação de pensamento que
venha a coincidir com a bandeira de alguns partidos. Admitir irregularidades nesses aspectos
poderia colocar como réu em ação de improbidade o professor que fizesse o aluno estudar São
Tomás de Aquino. Padre Antonio Vieira. Bentham e Adam Smith.

A avaliação fica restrita às alegações do MPF que fazem alusão à propaganda eleitoral
no exercício de ftmção pública e dentro da instituição de ensino. Tais fatos podem acarretar
improbidade e não são, ao contrário do que dizem as defesas, exercício de liberdade e
manifestação e pensamento. Como servidores públicos no exercido de suas funções, não há
irrestrito espaço para "participar ativamente da vida política", como chega a ser dito. Basta um
passar de olhos pela Lei Eleitoral para concluir, de forma bastante segura, que o servidor não
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pode fazer campanha para candidato durante o expediente e no local de trabalho. Nem mesmo a

assertiva de liberdade de manifestação e pensamento daria amparo a semelhante assertiva, pois,
no horário de trabalho e na repartição a qual se encontra vinculado, o servidor tem deveres com

a sua função, não sendo o caso de lhe conferir a extravagante prerrogativa de transformar a
instituição pública em mero instrumento de realização de direito individual para professar
ideologia, crença ou apoio político.

Feita essa delimitação, adentrando na análise da admissibilidade da inicial, enfatiza-se
que fatos caracterizadores da improbidade podem acarretar, concomitantemente, ilicitude em
outras searas, como no âmbito penal e civil, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92.
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Porém, a questão não se resume à simples identificação de que houve, por exemplo, a
colocação de faixas com os dizeres "fora Temer" no Colégio ou utilização, por professores e
servidores, de adesivos alusivos à campanha do candidato. Se isso pode configurar transgressão
ao lídimo processo eleitoral, não é, necessariamente, improbidade.
A relação entre esses dois ambientes jurídicos de ilicitude (infração eleitoral e

improbidade administrativa) é admitida nos termos da Lei 9.504/97. Convém a transcrição do
art. 73:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual

ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer fomia admitir, demitir sem Justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex
qfficio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:

a)a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de

serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex qfficioáç militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
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a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos

destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim

reconhecida pela Justiça Eleitoral;

JFRJ
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c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

Vil - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração

indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito;(Redação dada pela Lei n° 13.165. de 2015)

Vlll - fazer, na circunscriçâo do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a
partir do início do prazo estabelecido no art. T desta Lei e até a posse dos eleitos.

§ r Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

Note-se que o artigo cuida de "condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais ,justamente a situação trazida pelo MPF na inicial, fortemente vinculada ao contexto

das eleições municipais. Ao fazer referência à improbidade administrativa, o §7° do art. 73 é
expresso. Conflra-se;

As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade

administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992,e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às comínações do art. 12.
inciso III.

Como a Lei traz vedações de forma detalhada aos agentes públicos, estipulando aquelas
que também configuram improbidade, descabido alargar as situações para as proibições gerais
relativas à propaganda em período de eleição. De fato, a Lei 9.504/97 traz disposições muito
mais amplas sobre os limites da propaganda eleitoral.

As condutas que também podem acarretar improbidade estão no art. 73, do contrário, a

disposição do §7" não faria qualquer sentido, pois bastaria a discussão sob o enfoque direto da
Lei 8.429/97, sem essa especial referência normativa que cuida de relacionar o contexto de

sobreposição dos dois níveis de ilicitude, na especial circunstância em que o agente público
transgride regras do lídimo processo eleitoral.

Assim, os professores e servidores que usaram adesivos ou broches em suas roupas,
bolsas e mochilas não praticaram atos de improbidade, pois a conduta não se ajusta ao citado
enunciado. Não se discute que possa acarretar responsabilização sob a perspectiva do direito
eleitoral (é possível que tenha havido punição nessa seara), mas não há improbidade, diante das
previsões mais restritas, pois não há uso de qualquer bem público.

Sob outro enfoque, usar adesivos de candidato no âmbito da instituição de ensino é

conduta discreta, beira a irrelevância, não justificando, data venia, as sanções requeridas pelo
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MPF, reservadas para graves transgressões dos princípios que regem a Administração. Poderia,
no limite, justificar advertência no âmbito de processo disciplinar e a já citada punição pela
Justiça Eleitoral por campanha ou propaganda irregular.

Quanto à distribuição de panfleto ou adesivos no interior do Colégio, justifica-se
reconhecer inépcia da iniciai, pois a peça de ingresso não individualiza que réu teria realizado
tais divulgações no interior da escola, limitando-se a mencionar depoimento de alguns pais de
alunos relatando que isso teria acontecido, sem dizer quais dos réus assim teriam agido. Chegase ao ponto de amparar a alegação em merca carta encaminhada por grupo de mães, que não
especifica o professor envolvido, além de não relatar quem teria visto semelhante conduta no
interior da instituição de ensino. Falta justa causa (lastro probatório mínimo) para receber a
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inicial quanto a tais alegações.

Já a divulgação em frente ao Colégio não é uso do espaço público para fins de
realização de propaganda eleitoral que também caracteriza improbidade (art. 73, I),
simplesmente porque a conduta não se dá em seu interior e os servidores não se encontram,

nessa situação, vinculados ao exercício de suas funções ou usando espaço ou bem público.
Novamente, a repressão a essa conduta pode ter cabimento na esfera eleitoral, mas não tem
desdobramentos como improbidade administrativa.

Sobre eventual conduta do réu Tarcísio, quanto a algum ato de campanha no interior do

Colégio, a defesa comprova que ele se encontrava afastado do cargo (fl. 1487), justamente
porque era candidato. Nesse contexto, não estava no exercício de sua função como professor,
pressuposto do art. 73 §r, supratranscrito, para a configuração de ato de improbidade.
Novamente, a repressão, se cabível, diz respeito à infração puramente eleitoral.

Relativamente às faixas afixadas no Colégio Pedro II, os fatos poderiam, em tese,

ajustar-se à previsão do art. 73, inciso I, porque configurariam o uso do próprio bem público
(suas paredes e fachadas) para divulgação de propaganda de candidato, tendendo a favorecer

interesses específicos de um grupo, violando a impessoalidade e a própria finalidade do
Colégio.

Não é o que acontece, contudo, quando se atenta para o teor das faixas.

Nenhuma delas contém veiculação de propaganda de determinado candidato ou

coligação. Os dizeres "fora Temer" estão presentes, mas não se admite que tal lema seja - ao
contrário do que diz a inicial -exclusividade da campanha do PSOL. Sem a pretensão de definir
a origem da expressão, a conclusão mais óbvia é a de que o partido se apropriou dessa "palavra
de ordem manifestada pelas ruas para angariar apoio daqueles que não se conformavam com a
sucessão da Presidência da República.

Tanto não tem relação com campanha eleitoral que tais dizeres continuam sendo
ouvidos com freqüência em manifestações pelo Rio de Janeiro. Basta considerar a recente

ocasião em que a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente,
pendente de andamento antes mesmo da destituição de Dilma Rousseff. e outras manifestações
contras as impopulares reformas da previdência e trabalhista, em relação às quais Sindicatos e
servidores, geralmente, posicionam-se de maneira contrária.

Ademais, não são identificados os "autores" de boa parte dos cartazes e faixas. A

maioria é feita de forma simples, mediante utilização de tinta escolar em fundo branco, sem
fazer qualquer alusão ao PSOL ou seu candidato à Prefeitura e ao réu Tarcísio. Podem ter sido

fixadas até mesmo por estudantes e grêmio estudantil, simplesmente por não apoiarem o
Presidente Michel Temer e seu governo.
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Quanto àquelas identificadas, possível atribuir algumas faixas, apenas, ao Sindicato,
sem qualquer elemento plausível que as relacione com o Reitor, como é dito na inicial, tanto
que foi feita a retirada daquelas mais aparentes, atendendo à recomendação do MPF. Porém,
para o Sindicato, o uso da expressão, na linha do que foi acima exposto, não afronta qualquer

dever de probidade administrativa, pois não se trata de integrante que deva guardar postura de
isenção, tampouco se cuida de entidade que, isoladamente, exerça função pública para justificar
que se submeta, por atos exclusivos seus (sem concurso de agente público), à Lei 8.429/93
(p.ex., Aglnt no REsp. 1442570).
JFRJ

Quanto ao pretendido vínculo entre o Sindicato como difusor de propaganda eleitoral
do PSOL para a campanha de Marcelo Freixo, considero inviável estabelecer tal relação. O
contrato de cessão do espaço foi iniciado muitos anos antes das eleições e da gestão do Reitor e
do Réu William, conforme tis. 423 em diante. O primeiro ajuste data de 2009 (fl. 452). Esse
contexto desmerece a afirmativa de que a cessão do espaço tenha servido como troca de apoio
para eleição à direção, afinal, os contratos são precedentes. Ademais, antes mesmo de ser
iniciada a apuração pelo MPF, o Colégio havia preparado medidas e estudos sobre a cessão feita
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ao Sindicato, a fim de apurar a sua retidão, conforme fls. 600 em diante, indicativos de que não
houve conduta dolosa praticada pelos réus, pressuposto para a admissibilidade da ação.
Acrescente-se que em fevereiro de 2016 comprova-se o início de adoção de medidas

para a desocupação do espaço (fls. 1306 em diante), momento anterior até mesmo à instauração
do procedimento do MPF, iniciado em outubro do mesmo ano (fls. 79), mais um indicativo que
sinaliza para a rejeição da iniciai.

A falta de contrato fonnalizado para todo o intervalo e pagamento tempestivo não são

suficientes para admissão da inicial, pois o ato de improbidade pressupõe conduta dolosa. O que
se passou, em relação ao contrato, foi relativa desordem administrativa dos gestores do Colégio,
em período que precede, reitere-se, a campanha eleitoral e parte do mandato do Reitor
demandado neste processo e da dirigente do Sindicato.

Não é plausível vincular a cessão de espaço ao Sindicato a uma conduta premeditada e
pensada para dar apoio político e veiculação de propaganda ao PSOL.

Repise-se, quanto ao lema "fora Temer", que este juízo considera frágil o mero
emprego de tal dizer em faixas como propaganda para o partido.

Portanto, mesmo que essa cessão do espaço público seja irregular - por faltar licitação
ou justificativa de dispensa, bem como por ser, vergonhosamente, subestimado o preço - a
caracterização de improbidade também se afasta, pois, como dizem as defesas, esse especial
patamar de ilicitude deve ser composto pela dolosa intenção de transgredir princípios que regem
a Administração, não se resumindo à ilegalidade.

Sobre a mensagem em rede social que daria amparo à fundação de "núcleo do PSOL"
(fls. 224) dentro do Colégio, considero que a avaliação da peça de ingresso também se encontra

descontextualizada. A mensagem, de autoria da professora Magda Furtado no ano de 2015, vem
seguida da indicação do local no qual a fundação do aludido Núcleo teria acontecido ("Na
Lapa"). E suficientemente plausível concluir que a alusão ao Colégio se dá pelo fato de que
professores da instituição integrariam o partido (vinculaçao que a legislação permite), não que o
Partido estivesse instituindo funcionamento dentro de unidade do Colégio. A desvinculação
dessa mensagem de qualquer campanha eleitoral se reforça pelo fato de ter sido divulgada muito
antes do ano de 2016.

Acrescente-se a vagueza do principal depoimento que faz alusão ao vínculo entre

PSOL e o Sindicado dentro do Colégio, dado pelo professor Haroldo. Os relatos não explicam
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como o depoente teria sabido dessa troca de apoio para fins eleitorais entre reitor, professores,
Sindicato e o PSOL. O seu testemunho aparenta externar impressões que o próprio depoente
extraiu do contexto que conheceu, não fatos dos quais tenha tomado conhecimento.
DISPOSITIVO.

Rejeito a petição inicial, com fundamento no art. 485 1 do CPC e art. 17 §8° da Lei
8.429/92.
JFRJ

Assim, sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, e interpretação
conferida ao STJ sobre o tema, conforme REsp. 577.804-RS, julgamento do qual transcrevo
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parte do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki: "em nosso sistema normativo, incluída a
Constituição, está consagrado o princípio de que, em ações que visam a tutelar os interesses

sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos a
ônus sucumbenciais. Espelham esse princípio, entre outros dispositivos, o art. 5o., incisos

LXXIII e LXXVII da Constituição e o art. 18 da Lei 7.347/85. Assim, ainda que não haja regra
específica a respeito,justifica-se. em nome do referido princípio, que também em relação à ação
de improbidade o Ministério Público fique dispensado de ônus sucumbenciais, a não ser quando
comprovada a abusividade de sua atuação. É nesse sentido a jurisprudência do STJ".
Sentença que submete ao reexame necessário, previsto na Lei de ação popular (art. 17
da Lei 4.717/65), conforme jurisprudência do STJ que entende haver aplicação concomitante de

dispositivos da legislação que cuida da tutela de direitos difusos (p.ex. EResp. 1200667).
P.R.I.

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2017

SÉRGIO BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS
Juiz Federal Substituto(a)
(Sentença assinada digitalmente)
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
procuradoria-geral federal

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO COLÉGIO PEDRO M

NOTA NO 00125/2017/GAB-PFCPII/PFCP-ll/PGF/AGU

PROCESSO n" 23040.008678/2017-16 e 23040.008680/2017-95
NUP; 00782.000579/2017-15

INTERESSADO: Reitoría/CP II

ASSUNTO: Apuração de Fatos

Magnífico Reitor,

1.
Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria, para análise e manifestação
jurídica, e ambos cuidam de fatos ocorridos durante uma reunião do Conselho Superior/CP ii.
apertada síntese, no caso do primeiro processo (n" 23040.008678/2017-16),

alega-se a ocorrência de atos supostamente praticados por servidores e sindicalistas, e pugnase pela apuração. Em relação ao caderno n" 23040.008680/2017-95, o mesmo peticionário
afirma que teria recebido um golpe na cabeça, com uma faixa de um militante do sindicato.

3.

Considerando a conexão entre os dois processos, recomendo a juntada por

apensaçâo.

4. ^

Dispensados o histórico dos fatos, a descrição da consulta, o sumário das

questões a elucidar e a demonstração do raciocínio jurídico desenvolvido, uma vez que se trata
de caso, neste momento, de menor complexidade jurídica, que admite pronunciamento
Simplificado, nos termos da Portaria/AGU n° 1.399/99, art. 4°, caput e § 1°.

5No que concerne à instrução dos autos, sugiro atenção às diretrizes do Manual
de Gestão de Documentos do Ministério da Educação, instituído pela Portaria n» 1.042, de 4 de
novembro de 2015. Do mesmo modo, recomendo a leitura e adequação aos ditames da
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Páiína l/ie 5

{Continuação da NOTA N® 00125/2017/GAB-PFCPn/PFCP-ll/PGF/AGU)

Portaria Interministerial n® 1.677, de 7 de outubro de 2015, que define os procedimentos gerais
para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal. E ainda, o Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, que
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
6.

Vale anotar que a cognição feita nesta manifestação é meramente sumária,

não ensejando nenhum Juizo de culpabilidade nem de reprovabilidade.

7.

No entanto, da análise perfunctória daquele Memorando, verifica-se pelo

menos a possível existência, em tese, de condutas tipificadas na lei 8.112/1990, ou de

descumprimento dos deveres insertos no referido diploma legal.
8.

Apenas para ilustrar, vejamos o Estatuto do Servidor Público Federal:
Art. 116. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c} às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que
tiver ciência em razão do cargo;

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição:
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o Inciso XII será encaminhada

pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual
é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
Art. 117. Ao servidor é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato;

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer
VlaMbando peIttiM piMteM,
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documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou
execução de serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação
profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança,
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública;

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade
de acionista, cotista ou comanditário;

Xt - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas,
salvo quando se tratar de benefícios previdenciártos ou assistencíaís de
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie,
em razão de suas atribuições;

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou
atividades particulares;

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa,
exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIIt - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício
do cargo ou função e com o horário de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não
se aplica nos seguintes casos: (Incluído pela Lei n® 11.784, de 2008
(...)

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
9.

Sob esta ótica, o art. 143, da Lei n° 8.112/90, obriga que a autoridad
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competente, ao ter ciência de suposta irregularidade, promova sua imediata apuração,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar.

10.

O juízo de admissibilidade é a análise prévia, levantando todos os elementos

acerca da suposta irregularidade, ponderando-os à vista da necessidade e utilidade de
determinar a instauração da sede disciplinar.

11.

Observe-se que, em face desse juízo precário, impera o princípio do "In Dúbio

pro Societaté'. O mencionado princípio atua neste momento preliminar sobre a Administração

como a vontade ou determinação da sociedade de que o Poder público esclareça todas as
notícias de supostas irregularidades administrativas. Neste estágio do procedimento, prevalece
a máxima de que, em tese, a sociedade exige a apuração, que será materializada via
instauração de processo administrativo.
12.

Desse modo, no meu sentir, o fato narrado deve ser analisado num

procedimento inicial meramente Investigativo, de modo a situar a Administração acerca da

efetiva realidade, no sentido de melhor esclarecer sobre o ocorrido, precipuamente quanto à
autoria e materialidade.

13.

Ilustre-se, ainda, que o juízo de admissibilidade em nada vincula os trabalhos

da comissão a ser designada e também não expõe a autoridade a nenhum risco se, após o
minucioso rito contraditório, os indícios de irregularidade não se concretizarem. Nesse

momento, é como atuasse um minus nos requisitos de provocação para que a autoridade
instauradora se sinta compelida a atuar no sentido do in dúbio pro societate. instaurando a
sede disciplinar.

14.
Contudo, pode-se cogitar dúvida sobre a instauração de procedimento
investigativo, ou, diretamente, do processo disciplinar. Para espancá-la, colaciono o disposto no
Manual de PAD da CGU^:

'Os procedimentos investigativos não estão expressamente dispostos na Lei n°
8.112/90. Dessa forma, a Controíadoría-Oerai da União, mediante a edição da
Portaria CGU n° 335/2006, delimitou os contornos desses procedimentos e os

dividiu em Investigação Preliminar, Sindicância Investigativa ou Preparatória e
Sindicância Patrimonial'.

15.

Acrescenta o referido Manual da CGU:

Dessa forma, tem-se que não há um rito próprio e preestabeíecido em todos
os detalhes para a Sindicância Investigativa, resultando daí que tanto a
autoridade instauradora quanto o(s) sindicante(s) (servidor(es) designado(s)
para a condução dos trabalhos) estão dispensados de seguirem uma rígida
rotina no desempenho de seus misteres, observando-se a mesma orientação

disposta no tópico da Investigação Preliminar, qual seja, a indispensável

'Disponível em: http://www.cgu.gov.br/publicacoes/GuiaPAD/Arquivos/ManualPAD.pdf
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manutenção de suas características essenciais: a)sigilo; b)caráter investigativo;
e c)prescindibiiidade dos principies do contraditório e da ampia defesa.

16.

Neste diapasão, vale ilustrar o disposto na Portaria CGU n° 335/2006, na parte

que toca á sindicância Investigativa;

Art. 4'Para os fins desta Portaria, ficam estabelecidas as seguintes definições.
// - sindicância investigativa ou preparatória: procedimento preliminar
sumario, instaurada com o fim de investigação de irregularidades funcionais,
que precede ao processo administrativo disciplinar, sendo prescindivel de

observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa:

17.
Aliás, registro, novamente, que o juizo aqui é de sumaríssimo, sem nenhum
aprofundamento. Além disso, para a abertura do procedimento deve-se fazer o juizo de dúvida
em prol da sociedade.

18.

Sugiro, assim, a instauração de sindicância investigativa, com espeque nos

normativos e Manual acima transcritos, para que sejam apurados os fatos narrados. Para tanto,
evera ser formado processo administrativo próprio, contendo a cópia integral dos

documentos acostados, ou a juntada por apensação, nos moldes do Manual de Gestão de
Documentos do MEC.

19.

Nesse rumo, vale consignar que a presente manifestação restringlu-se aos

aspectos jurídicos, nao adentrando ao mérito administrativo, como questões de conveniência e
oportunidade, cuja atribuição recaí sobre os ombros do administrador.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2017.

José Ger
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Conselho Nacional de Justiça

Autos:

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - 0009655-30.2017.2.00.0000

Requerente: OSCAR HALAC
Requerido: VANESSA DE OLIVEIRA CAVALIEIRI FELIX

DESPACHO

Trata-se de reclamação disciplinar formulada por OSCAR HALAC em desfavor de VANESSA DE
OLIVEIRA CAVALIERI FELIX, Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca do Rio de
Janeiro.

O reclamante alega que o Diretor do campus São Cristóvão II, do Colégio Pedro II, Bemardino Paiva
Matos, em audiência realizada no dia 21 de novembro de 2017, por volta das 16 horas, no Processo n.
0316251-56.2016.8.19.0001, teve a sua prisão decretada pela juíza reclamada ao argumento de que o
depoente "mentiu para tentar isentar a instituição de responsabilidade no caso".

Relata que se trata de processo de apuração de ato infracional - estupro de vulnerável, no qual figuram
como infratores 3(três) ex-alunos do referido colégio, de sorte que os autos tramitam em sigilo.
Assevera que a juíza reclamada expôs ao conhecimento público informações que se encontravam
resguardadas pelo segredo de justiça, motivo pelo qual logo após a solenidade, às 18h37min, a mídia

veiculou de maneira ampla e irrestrita, suas declarações e decisão de decretar a prisão do Diretor
Bemardino.

Argumenta que ajuíza reclamada passou a emitir opinião e fazer juízo de valor a respeito de atos que não
se relacionavam ao processo.

Afirma que a magistrada, ao decretar a prisão do Diretor Bemardino, com base unicamente no suposto
contraste havido entre suas declarações e as de outras testemunhas, causou constrangimento ilegal e
violou dispositivos do ordenamento jurídico.

Requer a apuração dos fatos narrados e a instauração do competente processo administrativo para a
aplicação da sanção disciplinar cabível.
E o relatório. Decido.

Considerando-se o teor do requerimento iniciai, é necessária a apuração dos demais fatos em comento a
fim de se aferir a ocorrência ou não de violação dos deveres funcionais pela magistrada.

[Ü
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Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro para que apure os fatos narrados na representação e informe à Corregedoria Nacional de
Justiça, no prazo de 60(sessenta) dias, o resultado da apuração.
Decorrido o prazo sem resposta, retomem os autos conclusos.
Intimem-se.

Brasília,7 de dezembro de 2017.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Corregedor Nacional de Justiça
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 09 horas e 30 minutos do dia 23 de abril de 2015, na sala de reuniões da Diretoria
de Políticas e Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão
Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos
termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros:
Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições
privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e
Presidente da CONAP; Cloves Alexandre de Castro – indicado pelo MEC como
Movimento representante da sociedade civil designado pelo Movimento dos Sem
Universidade (MSU). David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como
representante da sociedade civil designado pela Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral
de
Relações
Acadêmicas
de
Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior designado pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Ausentes os
membros: Alan Francisco de Carvalho, representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Bárbara Bahia de
Holanda Melo, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES; Geraldo Profírio Pessoa,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, designado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
(CONTEE) e Rosa Neide Sandes de Almeida, representante das Secretarias de
Educação dos Estados e do Distrito Federal, indicada pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED). Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP, e como convidados
estiveram presentes Eunice Oliveira, Coordenadora Substituta da Publicidade da
Assessoria de Comunicação Social do MEC (ACS/MEC) e Guilherme Faria
representante da Agência de Publicidade Escala, que realiza as campanhas de
publicidade dos Programas do MEC. Previamente ao início dos trabalhos, Valmor
Bolan sugeriu que as conversas por e-mail entre os membros da CONAP realizadas

antes da presente Reunião sejam contabilizadas como uma Reunião da Comissão, no
sentido de atender a legislação que prevê a realização de reuniões bimestrais da
CONAP. Assim, os membros da Comissão decidiram que as mensagens eletrônicas
enviadas entre os membros da CONAP em janeiro de 2015, pertinentes ao
cancelamento da Reunião do dia 28/01/2015, serão consideradas como Reunião da
CONAP, devendo ser elaborada uma ata pertinente com a data do dia 28/01/2015.
Complementarmente, os membros manifestaram desagrado com a postura da alta
gestão do MEC em relação a Comissão, com exceção do Prof. Dilvo Ristoff, Diretor
de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior, que vem
empenhando esforços no sentido de valorizar as demandas da CONAP. Segundo os
membros, tal postura pode ser constatada com o cancelamento da Reunião da
Comissão prevista para janeiro de 2015, por questões orçamentárias. Em tempo,
Sandra de Faria sugeriu reunião entre o presidente da CONAP e o ministro, no sentido
de dar visibilidade ao trabalho realizado pela Comissão. Neste sentido, foi decidido
que Valmor Bolan fará ofício a ser enviado aos membros da CONAP, o qual, após
aprovado pelos membros, será encaminhado ao ministro para agendar uma audiência
do mesmo com a Comissão. Antonio Ananias informou que não haveria a palestra da
Profa. Célia Forghieri, prevista para a presente Reunião, em virtude de problemas que
a mesma teve no aeroporto para se deslocar para Brasília. Antonio Ananias
comunicou que um novo convite será encaminhado a Profa. Célia para que possa
apresentar a excelente experiência que a mesma teve no processo de constituição da
COLAP na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia
6 de novembro de 2014; 2. Definição dos membros da Subcomissão para revisão
dos normativos no âmbito da CONAP; 3. Calendário de reuniões ordinárias e
Seminários (Relator: Antonio Ananias); 4. Proposta de um novo modelo de
Colap. (Relator: Victor Grampa); 5. Deliberações da Reunião Técnica com os
Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014 (Samuel
Martins e Victor Grampa); 6. Resposta a Carta do Rio de Janeiro (Relator:
Samuel Martins); 7. Resposta a Carta de Natal (Relator: Samuel Martins); 8.
Análise dos dados de renda dos bolsistas parciais do Prouni apresentados pelo
Samuel Martins na Reunião de 06.11.2014 (Relator: Antonio Ananias); 9.
Apresentação de dado referente às macrorregiões das regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Estado de São Paulo, a partir do estudo sobre as regiões com
maior concentração de IES vinculadas ao Prouni (item 5 da última Reunião),
com a sugestão de realização do Seminário em 3 (três) cidades de cada
macrorregião, informando para cada cidade o número total de IES participantes
do Prouni e o número de bolsistas ativos (Relator: Samuel Martins); 10.
Apresentação de modelo de convite de participação nos Seminários a ser enviado
aos bolsistas do Prouni (Relatores: Antonio Ananias e Victor Grampa); 11.
Apresentação de relatório a respeito do preconceito sofrido pelos bolsistas do
Prouni nas IES. (Relator: Victor Grampa) 12. Apresentação de planejamento
para supervisão de IES sem COLAP constituída. (Relator: Samuel Martins
Feliciano); 13. Constituição das COLAPs - modificações no instrumento de
avaliação de cursos de graduação presencial e a distância. 14. Outros Assuntos.
No que se refere ao item 1 da pauta, a ata da reunião de 6 de novembro de 2014,
encaminhada previamente por mensagem eletrônica aos membros da CONAP, foi
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aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata, apresentou-se
justificativa para a ausência de Alan Francisco de Carvalho e Geraldo Profírio Pessoa.
Colocadas as justificativas em votação, estas foram aceitas de forma unânime pelos
membros presentes. Por oportuno, foi comunicado que Bárbara Bahia de Holanda
Melo foi desligada da CONAP, por ter excedido o número de faltas prevista para as
reuniões da Comissão. Antonio Ananias sugeriu que a UBES seja notificada a respeito
do desligamento, devendo assim indicar novo representante para a Comissão. Valmor
Bolan sugeriu alteração na legislação da CONAP de forma a substituir a UBES por
outra entidade representativa, considerando o histórico de pouca participação na
Comissão desde seu início. Os membros da CONAP concordaram com a
argumentação de Valmor Bolan, visto que a UBES pouco contribuiu com a Comissão.
Os membros da CONAP enfatizaram que a UBES possuía duas representações na
CONAP, (inciso II, do artigo 2º da Portaria MEC nº 301, de 30 de janeiro de 2006) e
devido a sua postura pouco participativa dentro da Comissão, uma das vagas foi
cedida ao CONSED (Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008). Tal postura, segundo os
membros, permaneceu, o que verifica com a quarta ausência injustificada da
representante da UBES (atual presidente desta entidade) na CONAP. Sandra de Faria
sugeriu que a vaga da UBES seja cedida para o Fórum Nacional de Extensão e Ação
Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias
(ForExt). Samuel Martins sugeriu que a vaga da UBES na Comissão seja cedida para
um representante das Colaps. Neste sentido, Valmor Bolan sugeriu, além da alteração
normativa, a elaboração de edital a ser encaminhado às mantenedoras participantes do
Prouni, convidando os membros das Colaps a participarem do processo. A decisão de
escolha do representante das Colaps ficaria por conta da CONAP. Antonio Ananias
sugeriu que a UBES continue recebendo o convite para participar das Reuniões da
CONAP, sem, contudo, ter um representante dentro da Comissão. Antônio Ananias
também sugeriu que o ForExt seja convidado a participar das Reuniões da CONAP,
assim como a UBES, e solicitou a Sandra de Faria para que faça contato com o
(ForExt). Victor Grampa argumentou sobre a necessidade de se manter a UBES
dentro da Comissão, com a indicação de novo representante para a respectiva vaga.
Victor Grampa relatou que conversou com a presidente da UBES, Bárbara Bahia de
Holanda Melo, para indicação de novo representante e foi informado que a UBES
procederia a esta alteração. Victor Grampa relatou que a conversa aconteceu há pelo
menos um mês. Diante das considerações, foi aberta votação para decidir pela
proposta 1, que trata da alteração da legislação, para substituir a representação da
UBES por um representante das Colaps, por meio de edital e pela proposta 2 que é a
de manutenção da UBES na CONAP. Aberta a votação, ganhou a proposta 1,
considerando que apenas Victor Grampa votou na proposta 2. Assim, foi decidido
pelos membros que a DIPES/SESu/MEC encaminhará consulta a Consultoria Jurídica
do Ministério (Conjur/MEC) versando sobre a alteração da Portaria nº 429/2008, que
dispõe sobre a Comissão, com a proposta de substituição da representação da UBES
por um membro das Colaps. Complementarmente, o MEC deverá comunicar a UBES
a respeito da substituição de sua representação na CONAP. Quanto ao item 2, os
membros da Comissão indicaram Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa
como membros da Subcomissão em questão. Valmor Bolan sugeriu que a
Subcomissão também elabore documento, a partir das atas das reuniões e das cartas
dos seminários, com as decisões da CONAP ao longo dos anos. Assim, ficou decidido
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que a Subcomissão elaborará relatório com as informações pertinentes a revisão dos
normativos da CONAP para apresentação do mesmo em Reunião. Após a
apresentação do referido documento à Comissão, a Subcomissão deverá elaborar o
documento que reúna as decisões da CONAP a partir do histórico das atas das
reuniões e das cartas dos seminários. Em relação ao item 3, Antonio Ananias
apresentou a proposta de calendário para a CONAP considerando a possibilidade de
realização das reuniões e dos seminários na mesma semana nos meses de agosto e
outubro. Assim, Antonio Ananias sugeriu as seguintes datas para realização das
Reuniões da CONAP: entre 3 e 7/6/2015, 11/8/2015, 6/10/2015 e 2/12/2015. Para os
Seminários da CONAP foram sugeridas as seguintes datas e locais: entre 3 e 7/6/2015
dentro do Congresso da UNE (Brasília/DF), 12/8/2015 (Campinas/SP), 7/10/2015
(Niterói/RJ) e 11/12/2015 (Maringá/PR). A respeito da proposta em questão, as
reuniões entre os dias 3 e 7/6/2015, bem como dos dias 25/6/2015 e 2/12/2015 seriam
realizadas em Brasília, enquanto que as reuniões de 11/8/2015 e 6/10/2015 seriam
realizadas em Campinas/SP e Niteróis/RJ, respectivamente. Neste sentido, a Comissão
aprovou as datas sugeridas, e, consequentemente, o calendário da Comissão para o
ano de 2015. Victor Grampa ficou de entrar em contato com os organizadores da UNE
de para realização do Seminário dentro do referido Congresso. Itens 4, 5, 6, 7 e 8
foram adiados para a próxima Reunião da CONAP. No que se refere ao item 9, este
assunto foi superado pelas discussões realizadas pela Comissão. Item 10. O modelo
de convite será apresentado na próxima Reunião. Quanto ao item 11, Victor Grampa
informou que a UNE realizará pesquisa a respeito do Prouni, abordando dentre outros
temas, a questão do preconceito sofrido pelos bolsistas do Prouni. Victor Grampa
informou que a UNE está em busca de financiamento para realização dessa pesquisa.
Victor Grampa propôs encaminhar por e-mail o projeto de pesquisa da UNE, bem
como o respectivo questionário para análise dos membros da CONAP, no sentido de
poderem colaborar com a mesma. Antonio Ananias sugeriu ao Victor Grampa que
seja realizada pesquisa própria, com o tema do preconceito, durante o Congresso
Nacional da UNE. Samuel Martins sugeriu ao Victor Grampa para que elabore o
questionário a ser aplicado na pesquisa, a ser aplicada durante o congresso da UNE, e
encaminhe por e-mail aos membros da CONAP para análise e sugestões. Assim, ficou
decidido que Victor Grampa encaminhará por e-mail o questionário para análise da
Comissão, o qual será utilizado na pesquisa durante o Congresso da UNE. Item 12.
Samuel Martins informou que está pendente o encaminhamento de arquivo pela
DTI/MEC com as informações das IES que não possuem Colaps constituídas, para
que possa complementar a seguinte proposta de supervisão: 1º fazer um comunicado
para as IES dentro do Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni) dando um prazo
de 30 dias para regularização, 2º as IES que descumprirem, serão comunicadas
formalmente já dentro de uma estrutura de processo administrativo, que poderá
resultar na aplicação da penalidade de oferta de bolsas adicionais de 1/5 sobre as
bolsas obrigatórias. Item 13. Valmor Bolan informou a necessidade de
acompanhamento desta questão e sugeriu que o item conste como ponto de pauta na
próxima Reunião, considerando que Dilvo Ristoff informou que o INEP ainda está
elaborando o instrumento de avaliação das instituições de educação superior. Assim, a
Comissão decidiu colocar o item como pauta da próxima Reunião da CONAP, a fim
de acompanhar a implementação da exigência das Colaps no instrumento de avaliação
das IES do INEP. Item 14. Eunice Oliveira, e Guilherme Faria foram convidados para
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participar da Reunião da CONAP no sentido de apresentar a campanha de divulgação
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, respectivamente, do Prouni, bem
como o funcionamento do trabalho de divulgação dos Programas do MEC. Durante a
apresentação, Guilherme Faria e Eunice Oliveira informaram que as campanhas de
publicidade dos Programas do MEC são voltadas para o rádio, tv e internet, neste
caso, por meio das redes sociais existentes. Após a apresentação, Samuel Martins
informou aos convidados a respeito da reunião realizada no CONSED entre os
membros da CONAP e os Coordenadores do Ensino Médio das Secretarias de
Educação dos Estados. Samuel Martins comunicou que existe uma demanda por parte
dos aludidos Coordenadores no recebimento, por mensagem eletrônica, de material
para ser impresso como cartazes, flyers, ou vídeos a fim de alcançar a todos os
estudantes e não somente aqueles que assistem à tv ou tenham acesso à internet.
Eunice Oliveira ressaltou que a ACS/MEC deve realizar as campanhas publicitárias
do Ministério de acordo com as orientações da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República (SECOM), que veda a utilização de material impresso, uma
vez que implica no aumento dos gastos e não apresentam a efetividade necessária.
Eunice Oliveira informou que o entendimento é de que as campanhas da forma que
são realizadas atendem mais o público alvo do Prouni (estudantes secundaristas), não
se justificando, portanto, a demanda de papelaria apresentada pelos Coordenadores de
Ensino Médio. Samuel Martins enfatizou que a proposta dos Coordenadores de Ensino
Médio e da CONAP também é de elaboração de material que sensibilize os
professores das escolas públicas sobre a importância do Prouni, de maneira a auxiliar
e incentivar os seus estudantes. Eunice Oliveira informou que a publicidade que o
MEC é autorizado a fazer é de utilidade pública e não institucional, de maneira a
atender a aspectos legais determinados pela SECOM. Eunice Oliveria informou que o
caso o material a ser encaminhado aos professores tenha um cunho mais institucional,
o mesmo corre o risco de não ser aprovado pela SECOM. Valmor Bolan argumentou
que outra preocupação dos Coordenadores do Ensino Médio é da baixa alta estima dos
estudantes secundaristas das escolas públicas com relação ao ENEM, de acharem que
não possuem condições para obtenção da bolsa do Prouni. Eunice Oliveira informou
que já foi realizada campanha com o mote de estudantes que acreditavam não ter
condições financeiras para fazer um curso de graduação e que por meio do Prouni
conseguiram se graduar, por exemplo, em um curso de graduação como o de Relações
Internacionais. Samuel Martins esclareceu para Eunice Oliveira que a ideia da
participação ACS/MEC na presente Reunião era de verificar a disponibilidade de
material eletrônico para ser repassado as Secretarias de Estado e, caso não houvesse,
que de elaborar material para atendimento da referida demanda. Além disso, Samuel
Martins ressaltou a importância de se encaminhar o material aos Coordenadores do
Ensino Médio durante a divulgação do ENEM prevista para maio de 2015. Neste
sentido, Eunice Oliveira sugeriu a elaboração de e-mail marketing, em que a
DIPES/SESu elaboraria o texto técnico, o qual seria adequado a uma linguagem
publicitária (utilidade pública), de maneira a atender à exigência da SECOM e o
anseio dos Coordenadores do Ensino Médio. Assim, a Comissão decidiu, que a
DIPES/SESu irá elaborar o texto técnico, que constará no e-mail marketing, a ser
desenvolvido pela ACS/MEC, o qual deverá ser encaminhado as Secretarias de
Educação dos Estados durante a aludida campanha de divulgação do ENEM.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 15 horas e 20
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minutos, e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 23 de abril de 2015.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
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Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 10 horas do dia 25 de junho de 2015, na sala de reuniões da Diretoria de Políticas e
Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos termos da
Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros: Antônio
Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente
da CONAP; David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
(EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Samuel Martins
Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela UNE. Ausentes os membros: Alan Francisco de Carvalho, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Cloves
Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); Dilvo Ristoff, Diretor de
Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Rosa Neide Sandes de
Almeida, representante das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal,
indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). Esteve
presente como convidada Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, que será indicada pela
UBES para ocupar a vaga de Bárbara Bahia de Holanda na Comissão, e Renato
Ferreira, assessor da EDUCAFRO. Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 23
de abril de 2015; 2. Discussão sobre a dinâmica das reuniões ordinárias da CONAP e
as atividades desenvolvidas pelos membros da CONAP entre as reuniões (Relator:
Samuel Martins Feliciano); 3. Informe sobre a minuta de Ofício para validação da
CONAP a ser enviada ao Ministro (Relator: Valmor Bolan); 4. Informe a respeito do

novo modelo de convite de Seminário a ser enviado aos bolsistas (Relatores: Antonio
Ananias e Victor Grampa); 5. Acompanhamento da revisão de todos os atos
normativos da CONAP (Relatores: Cloves Alexandre, Samuel Martins, Victor
Grampa); 6. Acompanhamento da Proposta de um novo modelo de Colap. (Relator:
Samuel Martins e Victor Grampa); 7. Acompanhamento das deliberações da Reunião
Técnica com os Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014
(Sandra de Faria); 8. Resposta a Carta do Rio de Janeiro (Relator: Samuel Martins);
9. Resposta a Carta de Natal (Relator: Samuel Martins); 10. Acompanhamento da
análise dos dados de renda dos bolsistas parciais do Prouni apresentados pelo Samuel
Martins na Reunião de 06.11.2014 (Relator: Antonio Ananias); 11. Informe sobre
modificações no instrumento do SINAES de avaliação institucional para fins de
incorporação de requisito que apure a constituição das COLAPs e o regular
funcionamento – envio de ofício ao INEP (Relator: Samuel Martins); 12. Informe
sobre a divulgação do Prouni junto a do ENEM (Relator: Samuel Martins); 13.
Informe sobre a próxima Reunião (11/08/2015) e Seminário da CONAP (12/08/2015);
14. Deliberação sobre a indicação de novo representante da UBES para a vaga
disponível e pendências de encaminhamentos deliberados na reunião ordinária
anterior; 15. Outros Assuntos; 16. Encaminhamentos. No que se refere ao item 1 da
pauta, a ata da reunião de 23 de abril de 2015, foi lida durante a Reunião. A mesma foi
aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata, apresentou-se
justificativa para a ausência de Alan Francisco de Carvalho, Cloves Alexandre de
Castro e Dilvo Ristoff. Colocadas as justificativas em votação, estas foram aceitas de
forma unânime pelos membros presentes. No que se refere à vaga do CONSED, os
membros solicitaram ao Secretário Executivo para que solicite diretamente à Profa.
Rosa Neide o envio da carta renúncia no sentido de viabilizar a nomeação de novo
representante do CONSED para a Comissão. Quanto ao item 2, Samuel Martins
expressou opinião quanto a pouca produção de relatos por parte dos membros da
CONAP. Samuel Martins sugeriu, que a cada Reunião, seja elaborado um arquivo
com os encaminhamentos a serem realizados, com a definição da pessoa responsável e
dos prazos pertinentes, de maneira a facilitar o acompanhamento das atividades por
parte da Comissão. Antonio Ananias sugeriu que os itens de pauta sejam elaborados
com uma semana de antecedência a Reunião e que os itens do arquivo de
encaminhamento sejam elaborados nos prazos definidos no mesmo. Valmor Bolan
ressaltou a respeito das funções executivas do Presidente, no sentido de realizar o
acompanhamento das atividades da Comissão junto ao Secretariado executivo. Victor
Grampa manifestou que o problema não é a delimitação de prazo, mas sim o
cumprimento das atividades. Samuel Martins ressaltou a importância de que as
atividades e responsabilidades não fiquem por conta de apenas algumas pessoas, seja
o Presidente da Comissão, seja o Secretário Executivo, mas que a gestão da Comissão
seja compartilhada por todos. Neste sentido, Samuel Martins ressalta a importância de
um documento com os encaminhamentos propostos nas Reuniões. Samuel Martins
sugeriu que a sua proposta seja colocada em votação. Sandra de Faria ressaltou que
muitas das tarefas recaem sobre os representantes do MEC, em virtude de que muitas
delas dependem dos dados do Ministério e manifestou-se favorável a proposta do
Samuel Martins, para que os membros já saiam da Reunião cientes das suas
respectivas tarefas. Sandra de Faria manifestou incomodo com a postura da Comissão
em querer discutir diversos assuntos da pauta em apenas um item e ressaltou a

2

importância do Presidente no sentido de posicionar os membros quanto à pertinência
do momento de fala ao assunto que está sendo discutido. Antonio Ananias ressaltou
que apenas coordena a Reunião e que a questão pertinente ao tempo de fala e ao
assunto a ser discutido fica por conta da livre consciência de cada membro. Antonio
Ananias manifestou-se favorável a sugestão da Profa. Sandra, no que se refere ao
controle das falas por parte do Presidente e, assim, sugeriu tempo de fala de 5 minutos
e a ordem de inscrição para fala. Antonio Ananias também se manifestou favorável à
proposta de Samuel Martins no sentido de que as atividades sejam compartilhadas por
todos os membros. Antonio Ananias se colocou à disposição para ir ao MEC, uma vez
por mês, para realizar as atividades da CONAP e propôs que essa sugestão seja
deliberada pela Comissão. Antonio Ananias sugeriu também que a próxima Reunião
seja realizada com pauta única discutindo a organização e o funcionamento da
CONAP. Victor Grampa enfatizou que a proposta de se colocar as tarefas numa
planilha não resolve a efetividade da Comissão, se essa não tiver condições estruturais
como recursos para custeio das viagens pertinentes às Reuniões e Seminários, bem
como o acesso dos membros aos dados do Ministério. Valmor Bolan informou que a
alta gestão do Ministério precisa dar maior atenção à CONAP para fornecer à
Comissão a estrutura necessária para o funcionamento da mesma, com a
disponibilidade de secretário executivo exclusivo e previsão dos recursos suficientes.
Valmor Bolan manifestou-se favorável a sugestão de Antonio Ananias quanto à vinda
ao MEC uma vez por mês. Geraldo Profirio externou que o fato da CONAP ser uma
Comissão de caráter consultivo e não deliberativo impede o controle social do Prouni.
Assim, Geraldo Profírio sugere que os normativos da CONAP sejam revistos a fim de
dar um caráter deliberativo à Comissão. Geraldo Profírio sugeriu que a pauta seja
definida pelo Presidente da Comissão, o qual encaminharia a convocação de
participação dos membros. Geraldo Profírio ressalta que deve haver o controle de
tempo de fala dos membros de maneira a permitir que todos possam falar, para que
não haja prejuízo neste sentido. David Santos manifestou que a Comissão deve ser ou
não consultiva não é o problema, mas sim o engajamento do Ministério (Secretaria
Executiva e Gabinete do Ministro) com a CONAP. Samuel Martins sugeriu que a
interlocução da CONAP com a alta gestão do MEC deve ser feita diretamente pela
Comissão. Samuel Martins complementou dizendo que os documentos da CONAP e a
busca da agenda deve partir do Presidente da Comissão. Antonio Ananias sugeriu
retirar da presente pauta os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para que os relatórios pertinentes
sejam encaminhados, a todos os membros, antes da Reunião do dia 11, a fim de fechar
a pauta. A sugestão em questão foi aprovada pela Comissão, devendo os relatórios
serem encaminhados até o dia 1º de agosto. Antonio Ananias colocou em votação os
seguintes pontos: 1º ponto - o prazo para envio dos relatórios com 10 dias de
antecedência, no caso, até o dia 1º de agosto; 2º ponto – que o tempo de inscrição, de
exposição do relatório e de intervenção dos membros sejam definidos a cada Reunião
pelo Presidente da Comissão. A respeito desse ponto, Antonio Ananias observou que
o 1º item da pauta deverá ser leitura da ata da Reunião anterior e fixação dos tempos
de organização. Ademais, Antonio Ananias complementou que item “outros assuntos”
seja o segundo item da pauta; 3º ponto – que o Presidente da Comissão passe vir ao
MEC uma vez por mês, entre o 20º e o 30º dia da Reunião, com sugestão para a
primeira visita, para o dia 16 de julho; 4º ponto – pauta única para a próxima Reunião
(11/08/2015); 5º ponto – discutir na próxima Reunião os meios necessários que o
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MEC (dados) deve dispor para elaboração dos relatórios; 6º ponto – que os e-mails
para a Comissão sejam encaminhados pelo e-mail da CONAP e que o acesso ao
referido e-mail seja disponibilizado a todos os membros da Comissão; 7º ponto – que
haja reunião preparatória entre o Secretário da SESu e o Presidente da CONAP, a fim
de apresentar à Comissão para o mesmo na data de 16 de julho. Após a realização da
Reunião do dia 11 de agosto, que haja Reunião Extraordinária entre a CONAP e o
Ministro na data de 1º de setembro. Anterior a Reunião com Ministro, que seja
encaminhado Ofício ao Secretário e ao Ministro com as deliberações da Reunião de 11
de agosto. 8º ponto – que a cada reunião seja elaborado documento com os
encaminhamentos da Reunião. Colocado os pontos em votação, esses foram
aprovados pelos membros da Comissão. Em relação ao item 3, Valmor Bolan
informou que encaminhou a minuta de Ofício ao Secretário Executivo da CONAP.
Pablo Piazolla informou que a mensagem eletrônica pertinente não foi localizada em
sua caixa de entrada, mas sim na caixa de lixo eletrônico e, por este motivo, não deu
encaminhamento ao Ofício em questão. Item 4, Antonio Ananias informou que o
convite pode ser mantido e que deve haver maior mobilização da Instituição de
Educação Superior - IES sede do Seminário, além das IES participantes. Samuel
Martins informou que em conversa com o Prof. Nelson da UNIANCHIETA foi
sugerido que o convite aos bolsistas fosse enviado aos estudantes do município de
Jundiaí-SP. Samuel Martins sugeriu, no sentido de reforçar a presença dos bolsistas,
que as 30 maiores IES da região de Jundiaí-SP e cidades próximas, sejam contatadas
para levar ao menos um bolsista. Antonio Ananias sugeriu que as 30 IES sejam às que
a UNE tem conhecimento, como as maiores da região de Jundiaí-SP. Quanto ao
deslocamento do trecho São Paulo-SP/Jundiaí-SP, Samuel Martins informou que o
MEC entrará em contato com Instituições Federais da Região para fornecimento de
transporte. Item 5, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 6, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 7. Sandra
de Faria questionou a relatoria desse item, uma vez que não houve deliberações na
Reunião no CONSED, a não ser a questão da divulgação do Prouni. Assim, Sandra de
Faria entendeu na última Reunião (23/04/2015) que ficou de auxiliar Samuel Martins
e Victor Grampa no item pertinente a elaboração do novo modelo da CONAP e da
avaliação dos normativos da Comissão. Neste sentido, tendo em vista às
considerações apresentadas por Sandra de Faria, a Comissão encerrou a discussão do
presente item. Item 8, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 9, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 10, foi
adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 11. Samuel Martins
informou que foi enviado ofício do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP solicitando um posicionamento quanto a
inclusão da exigência da constituição das Comissões Locais de Acompanhamento e
Controle Social do Prouni – COLAPs na avaliação do INEP. Valmor Bolan sugeriu
que Dilvo Ristoff verifique junto ao INEP a implementação da exigência em questão.
Item 12. Samuel Martins sugeriu, para o próximo período de inscrição do ENEM
(maio de 2016), que a CONAP auxilie na elaboração de material de divulgação do
Prouni. Item 13 Samuel Martins comunicou a respeito da sugestão do Prof. Nelson
(UNIANCHIETA) de buscar apoio de empresas para elaboração de material para o
Seminário, dentre elas a editora Pearson e o banco Santander. Os membros
deliberaram que a UNIANCHIETA pode realizar parceria com as empresas citadas no
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sentido de fornecer materiais (pastas, canetas, bloco de papel) para o Seminário. Item
14. Antonio Ananias sugeriu a reavaliação de desligamento da UBES na CONAP,
deliberada na Reunião anterior. Antonio Ananias solicitou à Jéssica Lawane para que
se apresentasse à Comissão. Jéssica Lawane informou que recebeu contato da Bárbara
Bahia de Holanda Melo (Presidente da UBES) para que pudesse substitui-la na
CONAP e se colocou à disposição da Comissão para participar de todas as Reuniões.
Assim, Antonio Ananias colocou em votação a manutenção da vaga da UBES na
CONAP, o que foi aceito pelos membros da Comissão, cabendo ao MEC dar
andamento na nomeação de Bárbara Lawane para a CONAP. Item 15. Não foram
discutidos outros assuntos além dos constantes na pauta. Item 16. Os
encaminhamentos foram aprovados pela Comissão. Samuel Martins ficou de
encaminhar o arquivo dos encaminhamentos aos membros da CONAP. Encerradas as
questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 14 horas e 37 minutos, e eu,
Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião. Brasília, 25 de junho de 2015.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 16 horas e 28 minutos do dia 11 de agosto de 2015, no auditório do Centro
Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA), reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos termos da
Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros: Antônio
Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente
da CONAP; Alan Francisco de Carvalho, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Cloves Alexandre
de Castro, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pelo
Movimento dos Sem Universidade (MSU); David Raimundo Santos, indicado pelo
MEC como representante da sociedade civil, designado pela Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante
do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino –
(CONTEE); Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino
médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES);
Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela UNE. Ausentes os membros: Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e Programas de
Graduação (DIPES/SESu/MEC) e Rosa Neide Sandes de Almeida, representante das
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, indicada pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED). Esteve presente ainda Pablo
Piazolla de Assis Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A
reunião teve como pauta única o debate sobre a reformulação da estrutura e
organização da CONAP. Previamente às discussões, Antonio Ananias consultou
Samuel Martins a respeito da confirmação da reunião da CONAP com o Ministro a
fim de apresentar propostas de reformulação da Comissão. Samuel Martins informou
que foi solicitado junto ao Gabinete do Ministro uma reunião para o início de
setembro, de 1º a 11 de setembro, que em resposta solicitou a elaboração de parecer de

justificativa de reunião entre a CONAP e o Ministro, o qual foi elaborado e
encaminhado ao aludido Gabinete. Complementarmente, foi colocada em votação a
ausência justificada de Dilvo Ristoff, cuja justificativa foi aprovada pelos membros.
No que se refere à Rosa Neide, tendo em vista as três ausências não justificadas, a
representante do CONSED está desligada da CONAP, devendo ser realizados os
procedimentos para indicação de novo representante do CONSED para a Comissão.
Dando início às discussões, Samuel Martins informou sobre a característica consultiva
da Comissão, apresentando um histórico de constituição da CONAP e das entidades
representativas que a compõe. Samuel Martins enfatizou o importante papel que a
Comissão cumpre ao servir de intermediadora entre a política pública na ponta, com a
recepção de sugestões e críticas das Instituições de Educação Superior (IES) e da
sociedade, e os gestores públicos. Geraldo Profírio apresentou um relatório a respeito
da avaliação do controle social da CONAP. Em seu relatório, Geraldo Profírio
informou que o controle social para ser efetivo, deve ter um caráter deliberativo, tendo
um poder de intervenção, o que não ocorre com a Comissão em questão, uma vez que
possui apenas o papel consultivo, o qual está normatizado por Decreto. Geraldo
Profirio citou como exemplo de ação deliberativa da CONAP a possibilidade de emitir
parecer punitivo às IES que descumprissem as normas do Prouni, após averiguação da
Comissão. Geraldo Profirio destacou artigo do Regimento Interno da CONAP de que
na ausência do presidente a Comissão deve ser presidida compulsoriamente pelo
MEC, o que na visão dele é um erro. Valmor Bolan manifestou que o papel da
Comissão deve ser consultivo. No entanto, Valmor Bolan ressaltou que há anos o
MEC não disponibiliza meios para que a Comissão exerça o controle social
adequadamente. Como exemplo, Valmor Bolan cita a disponibilização de um
Secretário(a) Ad hoc exclusivo para a Comissão, o que não ocorre atualmente.
Antonio Ananias propõe aos membros que reflitam que tipo de controle a Comissão
quer exercer e a partir disso, possam fechar uma proposta para apresentação ao
Ministro. Antonio Ananias ressaltou que a Comissão deve averiguar as condições que
possui para realizar o controle social, uma vez que os seus membros exercem outras
atividades além da CONAP e que mesmo a disponibilização de um Secretário Ad hoc
para a Comissão somente seria justificável se houvesse demanda para tal. Samuel
Martins ponderou que o modelo de controle social estabelecido para a política pública
brasileira é de natureza consultiva, devendo apontar problemas, apresentar sugestões e
soluções. Samuel Martins manifestou apoio à demanda dos membros da Comissão por
melhores condições de trabalho. Assim, Samuel Martins sugere que as novas
propostas de normativos para a Comissão permitam a ela ter melhores condições de
execução do controle social. Sandra de Faria argumentou que o papel de fiscalizar as
IES é do MEC e que cabe à Comissão apenas apresentar proposições acerca do
aperfeiçoamento do Prouni, da garantia do Programa. Contudo, Sandra de Faria
ressaltou que a Comissão necessita ter melhores condições para exercer as suas
atividades. Victor Grampa entende que o fato do Decreto estabelecer que a Comissão
exerce o controle social do Prouni, está implícito que quem o exerce tem o poder de
exercer. Nesse sentido, Victor Grampa argumenta que a CONAP tem o papel
deliberativo, mas os normativos postos acabam limitando a sua atuação. Victor
Grampa acrescenta que a dificuldade que a Comissão tem de exercer o seu papel
executivo está muito mais ligado ao reconhecimento que o MEC deveria dar para
fornecer os instrumentos às atividades da CONAP. David Santos ressalta que a
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postura do MEC em relação à Comissão ainda é fechada. David Santos entende que o
controle da Comissão deve ser muito mais a respeito de acompanhar a efetividade da
fiscalização do Programa pelo MEC do que exercê-lo. Antonio Ananias sugere que a
cada 40 dias fosse gerado um relatório de reclamações que chegam à DIPES/SESu a
fim de realizar o acompanhamento do Programa. Geraldo Profírio argumentou sobre a
necessidade da CONAP emitir pareceres sobre denúncias e casos que chegam até a
Comissão para que futuramente não haja questionamento sobre as atividades de
acompanhamento e controle social da mesma. Antonio Ananias sugeriu uma reflexão
aos membros no sentido de propor uma ampliação da Comissão, com mais membros,
ou de ter convidados que possam participar das reuniões. Samuel Martins ponderou
sobre a necessidade de se otimizar a estrutura que a Comissão já dispõe, em vez de
somente propor mais instrumentos, uma vez que existe uma limitação de recursos e de
pessoal, que pode impedir tal ampliação. Samuel Martins ressaltou que o controle
social deve ser no sentido de qualificar a política pública e não de executar a política.
Samuel Martins sugeriu que a CONAP elabore documento com os dados e
informações necessárias para as atividades da Comissão, uma espécie de relatório
anual que o MEC deveria fornecer para a CONAP. Alan Carvalho ressalta que seja
definido o que é necessário para a CONAP funcionar. Assim, Alan Carvalho sugeriu
que seja elaborado documento a ser encaminhado ao Ministro com os itens
necessários para o funcionamento da Comissão. Pablo Piazolla apresentou o
questionamento de uma IES referente à constituição de sua COLAP. No caso em
questão, Pablo Piazolla informou que na localidade não há representações estudantis e
de docentes para coordenarem o processo de escolha de representantes para a COLAP
e assim, a IES solicita uma orientação da CONAP a respeito. Assim, a Comissão
deliberou que Cloves Alexandre fará o relatório pertinente ao caso, devendo
encaminhar por e-mail aos membros para aprovação ou não do relatório, para que
possa ser encaminhado à IES em nome da CONAP. Cloves Alexandre deverá
delimitar um tempo de resposta para que os membros possam responder e caso não
haja manifestação, haverá a concordância tácita dos membros em relação aos
encaminhamentos propostos por Cloves Alexandre. Realizadas as discussões, foram
deliberados a criação de subcomissões para: 1 – Reestruturação da Portaria e
Regimento da CONAP (Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa) 2 –
Documento a ser enviado ao Ministro (Antonio Ananias, Sandra de Faria, Alan
Carvalho e Geraldo Profírio); 3 – Nova composição de membros para a CONAP.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 20 horas e 13
minutos, e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 11 de agosto de 2015.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni

Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni- CONAP

Às 10 horas e 30 minutos do dia 9 de dezembro de 2015, na sala de reuniões da
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação - DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni - CONAP,
instituída nos termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da

reunião os membros: Antônio Ananias Henrique da Silva, representante do corpo
discente das instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional
dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; Alan Francisco de Carvalho,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino -

(CONTEE); Cloves Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); David
Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado

pela

Educação

e

Cidadania

de

Afrodescendentes

e

Carentes

(EDUCAFRO); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e Programas de Graduação
(DIPES/SESu/MEC); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Jéssica Lawane
Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral

de

Relações

Acadêmicas

de

Graduação

(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior(ABMES)e Victor Henrique Grampa, representante
do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela UNE. \
Cumpre informar que os membros Sandra de Faria e Valmor Bolan participaram desta
Reunião à distância, mediante autorização do Pleno. Esteve presente ainda Pablo

Piazolla de Assis Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A { \
reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 1 - Aprovação das Atas da Assembléia

'

Geral realizada no dia 9 de dezembro de 2014 e das Reuniões realizadas em 25 de

.\ ■i

junho de 2015, bem como em 11 de agosto de 2015; 2 - Outros Assuntos; 3 - Eleição
para Presidente da CONAP; 4 - Discussão a respeito dos dados necessários que o
MEC deve dispor para elaboração dos relatórios da CONAP;5 - Acompanhamento da
Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da CONAP (Cloves
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Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa); 6 - Acompanhamento da Subcomissão

que trata do Documento a ser enviado ao Ministro (Antonio Ananias, Sandra de Faria,
Alan Carvalho e Geraldo Profírio); 7 - Acompanhamento da Subcomissão que trata da
Nova composição de membros para a CONAP (Verificar os membros que integram a
Subcomissão); 8 - Itens pendentes da Reunião de 25/6/2015: a) Acompanhamento
Proposta de um novo modelo de Colap. (Relator: Samuel Martins e Victor Grampa);
b) Acompanhamento das deliberações da Reunião Técnica com os Coordenadores do
Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014 (Sandra de Faria); c) Resposta à Carta

do Rio de Janeiro (Relator: Samuel Martins); d) Resposta à Carta de Natal (Relator:
Samuel Martins); e) Acompanhamento da análise dos dados de renda dos bolsistas
parciais do Prouni apresentados pelo Samuel Martins na Reunião de 06.11.2014
(Relator: Antonio Ananias). 9 - Encaminhamentos. Item 1. A ata da reunião de 11 de
agosto de 2015, foi lida durante a Reunião. A mesma foi aprovada, com ressalvas em
relação ao item 3 dos encaminhamentos da Ata. Na Reunião de 11 de agosto de 2015,
o referido item foi incorporado ao item 1 dos encaminhamentos, uma vez que a
matéria se enquadra na proposta de reestruturação das Portarias da CONAP. Assim, a
ata deverá ser corrigida para que possa ser assinada pelos membros na próxima
Reunião da Comissão. Complementarmente, foi aprovada as Atas da Assembléia
Geral realizada no dia 9 de dezembro de 2014 e da Reunião realizada em 25 de junho
de 2015. Item 2. Data da F Reunião da Comissão. Antonio Ananias propôs aos
membros a definição da data da F Reunião da CONAP em 2016. Nesse sentido,

Samuel Martins propôs a data de 24 de fevereiro de 2016, bem como propôs a
realização do 1° Seminário da Comissão no dia 25 de fevereiro de 2016 em Instituição
de Educação Superior (lES) do Distrito Federal. Diante das propostas apresentadas,
os membros da Comissão aprovaram a data da F Reunião da CONAP para o dia 24 de
fevereiro de 2016, bem como a data do 1° Seminário da Comissão para o dia 25 de
fevereiro de 2016, em Brasília-DF. Definição do Calendário da CONAP de 2016.

No que se refere ao calendário da Comissão para 2016, o mesmo deverá ser definido
na F Reunião de 2016. Indicação de novo representante do CONSED. Samuel
Martins sugeriu que fosse encaminhado pelo novo Presidente da CONAP ofício ao
CONSED tratando a respeito da indicação de representante da aludida entidade para a
Comissão, proposta esta que foi aprovada pelos membros. Despedida de Antonio
Ananias da CONAP. Antonio Ananias informou aos membros que esta era a sua
última participação nas Reuniões da Comissão e informou que renunciará ao seu
mandato, que se encerrará em 17 de abril de 2016, para que a UNE tenha um novo
representante na CONAP o mais breve possível. Diante desse anúncio, os membros da
Comissão agradeceram o empenho e dedicação de Antonio Ananias na condução da
Presidência da CONAP. Item 3. Previamente à realização da eleição, Antonio
Ananias solicitou a Victor Grampa para que falasse aos membros a respeito do seu
interesse na candidatura para Presidente da CONAP, Victor Grampa apresentou como
proposta de campanha o fortalecimento do acompanhamento e do controle social do
ProUni, buscando aprimorar as normativas existentes e intensificar a fiscalização,
lutando pela ampliação da estrutura da CONAP junto ao MEC. Após apresentação de
Victor Grampa, foi lida mensagem eletrônica de 07/11/2015, de Valmor Bolan, na
qual informava pretender dar uma nova dinâmica à condução da CONAP, com
participação mais ativa de todos dentro e fora das reuniões bem como usar a sua

experiência na Comissão para tornar o relacionamento com o Ministério, com as ÍES e
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com a sociedade mais produtivo. Complementarmente, foi sugerido por Samuel
Martins que os membros, ao votarem, expusessem os motivos pelos quais votaram em
determinado candidato. Assim, foi dado início as eleições para Presidente da CONAP.
Após a votação de cada membro da Comissão, apurou-se: 9 (nove) votos a favor de

Victor Grampa e 2(dois) votos a favor de Valmor Bolan. Votaram em Victor Grampa
os membros: David Santos, Alan Carvalho, Geraldo Profirio, Jéssica Lawane, Dilvo
Ristoff, Cloves Alexandre, Victor Grampa, Samuel Martins e Antonio Ananias.
Votaram em Valmor Bolan os membros: Sandra de Faria e Valmor Bolan. Encerrada

apuração, foi declarado e empossado como novo Presidente da CONAP, Victor

Grampa. Item 4. A respeito deste item, Samuel Martins sugeriu aos membros para
que informassem os dados necessários para que o MEC possa repassar na P Reunião
da Comissão em 24/2/2016. Assim, David Santos sugeriu que fossem fornecidos os
seguintes dados: 1" Quantidade de bolsas permanência concedidas; 2" Comparação do
índice de aproveitamento acadêmico dos bolsistas que usufruem de bolsa permanência
em relação aos bolsistas que não usufruem do benefício; 3" índice de evasão por curso,
cruzado com a renda familiar, 4" cruzamento dos bancos de dados que o MEC dispõe
e apresentação dos resultados; 5" levantamento das denúncias recebidas pelos canais
de atendimento ou pela DIPES/SESu de fraude sócio-econômica e de fraude étnicoraciais. Os membros da Comissão aprovaram as propostas de dados apresentadas por
David Santos e solicitaram que a DIPES/SESu encaminhe aos membros mensagem
eletrônica, até o dia 11/12/2015, elencando as propostas em questão, bem como
solicitando mais sugestões de dados por parte dos membros, que deverão responder
até o dia 18/12/2015. Recebidas as sugestões de dados, a DIPES/SESu deverá levantar
as informações solicitadas e apresenta-las na próxima Reunião da Comissão, em
24/2/2016. Item 5. A discussão do item em questão foi adiada para a próxima Reunião
da Comissão, em 24/2/2016. A esse respeito, Samuel Martins propôs que os
integrantes da subcomissão venham ao MEC nos dias 6 e 7 de janeiro de 2016 para
discutirem a reestruturação da Portaria e do Regimento interno da CONAP, proposta
essa aprovada pelos membros da Comissão. Item 6. Adiado para a próxima Reunião.
Item 7. O item foi incorporado ao item 5 acima referido, uma vez que se enquadra no
escopo de trabalho da subcomissão que analisará a reestruturação da Portaria e do
Regimento da Comissão. Item 8. A discussão desse item foi adiada para a próxima
Reunião da Comissão em 24/2/2016. No entanto, cabe citar os ajustes acordados pelos
membros em relação a algumas alíneas do presente item. Alínea a). Deverá ser
incorporado ao item 5 acima citado. Alíneas c) e d). Deverá ser feita apenas uma u,.
resposta as cartas do Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, bem como à carta de Jundiaí/SP.
Alínea e). Antonio Ananias ficou de encaminhar ao membros, por mensagem

eletrônica, o seu relatório a respeito do tema, antes da sua saída da Comissão. Item 9.
Os encaminhamentos encontram-se dispostos na discussão de cada item da presente
ata. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 12 horas e 47
minutos, e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada
por mim e todos os presentes na reunião. Brasília, 9 de dezembro de 2015.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 9 horas e 30 minutos do dia 6 de abril de 2016, na sala de reuniões da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão
Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos
termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros:
Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de
ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da
CONAP; Cloves Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); David
Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
(EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Samuel Martins
Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC) e Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Ausentes os membros: Alan Francisco
de Carvalho, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC) e Sandra de Faria, representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Falta não justificada: Jéssica Lawane
Sousa Rodrigues, representante dos estudantes do ensino médio público, indicada pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Esteve presente ainda como
convidada a Sra. Nilce Rosa da Costa, representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED). Participou ainda, Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1 - Informes gerais; 2 - Leitura e aprovação das
justificativas de ausência; 3 - Aprovação da Atas das Reuniões realizadas no dia 9 de
dezembro de 2015 e no dia 25 de fevereiro de 2016; 4 - Levantamento da normativa
atualizada sobre a questão da “autodeclaração” e “heteroclassificação”, bem como
revisitar julgados do STF sobre o assunto e apresentar para o Pleno (Victor Grampa –
item 1 da Ata de 25/2/2015); 5 - Apresentação de relato a respeito da Ação Direta de
Constitucionalidade (ADC) nº 41 e sobre a possibilidade de ingresso da CONAP

como “amicus curiae” na referida ADC nº 41 (Victor Grampa – item 1 da Ata de
25/2/2015); 6 - Apresentação dos dados solicitados na Reunião de 9 de dezembro de
2015 (Samuel Martins - item 4 da Ata de 9/12/2015); 7 - Informes a respeito dos
trabalhos da Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da
CONAP (Cloves Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa); 8 - Decisão do Pleno
a respeito da manutenção, reformulação ou cancelamento da Subcomissão, composta
pelos membros Sandra de Faria, Alan Carvalho e Geraldo Profírio que trata do
documento a ser enviado ao Ministro com os itens necessários para o funcionamento
da CONAP, proposto na Reunião de 11/8/15 (item 6 da Ata de 25/2/2016); 9 Apresentação do documento único de resposta às cartas do Rio de Janeiro
(22/10/2014), Natal (12/12/2014) e Jundiaí (11/8/2015), conforme acordado na
Reunião de 9/12/2015. (Samuel Martins). 10 – Informes sobre a organização do
próximo seminário; 11 – Encaminhamentos; 12 – Outros assuntos. Item 1. Geraldo
Pessoa informou seu possível desligamento da CONAP, visto que seu mandato se
encerra e ele possui outras demandas que obstariam sua recondução. Após
considerações dos membros da Comissão, decidiu permanecer na CONAP. David
Santos informou sobre o lançamento da “Hora do ENEM” e que o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), adotará cotas para negros em concursos do MP, bem
como informou a respeito da PEC (53 assinaturas de Senadores) para uma Assembleia
Revisional Exclusiva para Reforma Política e Partidária. Nilce Costa informou que a
Hora do ENEM é uma ação muito importante para o CONSED, o qual está dando o
máximo apoio. Nilce Costa comentou que houve uma questão na implementação, pois
o sistema operacional que o MEC disponibiliza para os Estados é o LINUX e a
plataforma do “Hora do ENEM” é o Windows Vista, de modo que os estados
precisarão contar com as Instituições Federais ou com os discentes, os quais só
acessarão em suas casas. Assim, a CONAP deliberou para que seja disponibilizado na
página do Prouni o endereço do “Hora do ENEM”. Complementarmente, a CONAP
deliberou para que seja feito convite ao Tiago da TV Escola, para falar sobre
divulgação do Prouni no “Hora do ENEM”. Item 2. Foi realizada a leitura e
submissão para aprovação dos nomes com ausência justificada. Ademais, a CONAP
deliberou que as ausências justificadas deverão ter a motivação bem explicitada no email/telefonema, de comunicação de ausência, se possível com comprovação. Caso
haja razão pessoal, que o membro da Comissão não queira informar em Reunião/Ata,
este deve encaminhar a justificativa ao e-mail do Presidente e do Secretário Executivo.
Ressalta-se que o membro que apresentar como justificativa de ausência motivação
genérica, terá a ausência considerada como injustificada. A este respeito, Geraldo
Pessoa reiterou a necessidade de fundamentações nas ausências dos membros. A
CONAP deliberou também que os membros devem ser comunicados por mensagem
eletrônica para que apresentem com antecedência à emissão de passagens e diárias, a
fundamentação de ausência motivada. Item 3. Victor Grampa fez a leitura da ata de
25/2/2016, bem como apresentou as correções realizadas na Ata de 9/12/2015. Neste
sentido, a CONAP deliberou pela aprovação das Atas em questão. Item 4. Victor
Grampa apresentou posicionamento de que a matéria possui base jurídica considerável
de acordo com o posicionamento do STF, com o ordenamento jurídico pátrio e com a
normativa internacional. Assim, Victor Grampa solicitou aos membros novo prazo de
apresentação do relatório deste item, bem como sugestões de entidades/pessoas (do
poder público e da sociedade civil) que podem ser consultadas para auxiliar na
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elaboração de um relatório final sobre a matéria deste item. Frei David apresentou
indicações de entidades/pessoas a serem consultadas nesse processo de levantamento e
elaboração do relatório. Neste sentido, a CONAP deliberou que: a) seja verificado
junto ao MPF do Espírito Santo; b) seja feito o contato com a Dra. Ana Carolina
(Procuradora da República - DF e Territórios); c) seja feito contato com a ANDIFES;
d) sejam verificados os dados da Federal do Rio Grande do Sul nos 10 anos de
concurso com cotas. e) seja incorporado ao relatório, a interpretação da ADPF da
UNB (sobre cotas raciais), considerando o voto do ministro Lewandowski do STF; f)
seja verificado junto ao IBGE o número de pessoas que pedem emissão de certidão
que no Censo de 2010 se declarou “negro”. g) seja verificado com Itamarati sobre a
realização de reuniões de trabalho (seminários) sobre cotas que estariam agendadas e
verificar se cabe participação externa. h) seja verificado posicionamento oficial da
SEPIR; i) seja procurada a Sra. Celina do Ministério do Planejamento – Gabinete do
Ministro – para tratar sobre “heteroclassificação”. j) seja organizado Seminário sobre
Cotas; l) seja analisada a produção do Dr. Adilson Moreira (doutor pela Universidade
de Harvard); m) seja feita análise das experiências internacionais: como nos EUA; n)
seja repensada a política de fiscalização no caso dos cursos universitários mais
procurados. Samuel Martins apresentou indicações de entidades/pessoas a serem
consultadas nesse processo de levantamento e elaboração do relatório. Samuel Martins
esclareceu ainda que existem instrumentos normatizados de controle social e informou
que serão levadas ao Ministro as sugestões para o aprimoramento do controle social.
Complementarmente, Samuel Martins destacou que a razão da autodeclaração nas
normativas se dá pela arena política que definiu essas leis e atos, que não há
evidências científicas de outros critérios melhores que a autodeclaração. Ademais,
Samuel Martins informou que houve uma consolidação histórica e social da
formatação atual das cotas raciais. A respeito disso, a CONAP deliberou que seja: a)
solicitado
ao
Ministro,
Seminário
sobre
Igualdade
Racial
e
Autodeclaração/Heteroclassificação, com participação dos movimentos sociais; b)
seja realizada pesquisa mínima nos cotistas para verificar se há fraudes que ensejem
uma alteração na normativa (survey); c) oficiada as Pró-Reitorias de pós-graduação
para verificar se há pesquisas dessa natureza nas IES (Programas CAPES 4, 5, 6 e 7).
Samuel Martins adiantou que não votará favorável à alteração de critérios na próxima
reunião, pois adianta que os dados que serão apresentados certamente não serão
conclusivos, por melhor estruturado que estejam, pois há necessidade de pesquisa
empírica – para a qual se deve buscar parcerias, pois o MEC não disporá de recursos
para a execução. Item 5. David Santos informou que o Ministro Barroso irá em 15
dias decidir nessa questão, e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) está
entendendo que a fraude está ocorrendo nas universidades e concursos. David Santos
informou que a PGR chamou o Ministério do Planejamento e disse que estão sendo
omissos, bem como haverá uma regulamentação do Ministério. Victor Grampa
considerou o ingresso da CONAP como amicus curiae prejudicado em razão do teor
da ADC nº 41 e a lei sobre a qual versa. Assim, por deliberação, a Comissão aprovou
por unanimidade o parecer do Relator que considera o item prejudicado em função da
matéria da ADC nº 41, que versa exclusivamente sobre concursos para provimento de
cargo, tendo por objeto a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. Item 6. Adiado para a
próxima Reunião. Item 7. A discussão desse item foi adiada para a próxima Reunião.
Em tempo, os membros deliberaram sobre: a) alteração do nome da CONAP de
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“Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni” para
“Comissão Nacional do ProUni” b) pedir um paralelismo do logo do PROUNI com o
da CONAP. Item 8. A CONAP decidiu por desconstituir a Subcomissão que tratava
da matéria, encerrando a discussão deste assunto. Item 9. Adiado para a próxima
Reunião. Item 10. Os membros deliberaram que seja iniciada a execução preliminar
do evento, com avaliação de viabilidade em 15 de abril. Item 11. A Comissão tratou
de outros temas, tais como: a) que sempre seja nomeado um coordenador nas
subcomissões; b) que as atas das reuniões da CONAP sejam encaminhadas ao
Secretário da SESu, com pedido de envio ao Gabinete do Ministro. c) que seja
encaminhada consulta à DTI para saber se é possível fazer uma mala direta da
CONAP para as COLAPs; d) Homenagem ao Prof. Dilvo – (Redigida pelo Prof.
Valmor, ajustada e encaminhada pela CONAP e DIPES); e) Foi comunicado o novo
Diretor da DIPES, Vicente de Paula Almeida Júnior; f) Samuel sugeriu que a CONAP
enviasse ofício ao MEC sugerindo que os estagiários contratados fossem do ProUni;
g) Hora do ENEM: que seja feito contato com a TV Escola solicitando que eles
auxiliem na divulgação do ProUni como possibilidade a partir do ENEM – ver
material com ACS para encaminhar à TV Escola sobre o ProUni (Ofício CONAP); h)
Ao Pablo encaminhar os dados para o Frei David fazer o relatório do item deixado por
Antonio Ananias [Adm.]. i) Cartão da Juventude – pelo perfil de renda do CADÚnico
(meia entrada). Enviar ofício à Secretaria da Juventude, explicando a questão e
buscando interação. j) encaminhar para publicação os calendários da CONAP e atas.
Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 15 horas e eu,
Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião. Brasília, 6 de abril de 2016.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP

Às 10 horas do dia 25 de junho de 2015, na sala de reuniões da Diretoria de Políticas e
Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos termos da
Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Participaram da reunião os membros: Antônio
Ananias Henrique da Silva, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente
da CONAP; David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da
sociedade civil, designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
(EDUCAFRO); Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – (CONTEE); Samuel Martins
Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação
(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); Sandra de Faria, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB); Valmor Bolan representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); e Victor Henrique Grampa,
representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela UNE. Ausentes os membros: Alan Francisco de Carvalho, representante do corpo
docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; Cloves
Alexandre de Castro, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil,
designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); Dilvo Ristoff, Diretor de
Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); Rosa Neide Sandes de
Almeida, representante das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal,
indicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). Esteve
presente como convidada Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, que será indicada pela
UBES para ocupar a vaga de Bárbara Bahia de Holanda na Comissão, e Renato
Ferreira, assessor da EDUCAFRO. Esteve presente ainda Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve
como pauta os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da reunião realizada no dia 23
de abril de 2015; 2. Discussão sobre a dinâmica das reuniões ordinárias da CONAP e
as atividades desenvolvidas pelos membros da CONAP entre as reuniões (Relator:
Samuel Martins Feliciano); 3. Informe sobre a minuta de Ofício para validação da
CONAP a ser enviada ao Ministro (Relator: Valmor Bolan); 4. Informe a respeito do

novo modelo de convite de Seminário a ser enviado aos bolsistas (Relatores: Antonio
Ananias e Victor Grampa); 5. Acompanhamento da revisão de todos os atos
normativos da CONAP (Relatores: Cloves Alexandre, Samuel Martins, Victor
Grampa); 6. Acompanhamento da Proposta de um novo modelo de Colap. (Relator:
Samuel Martins e Victor Grampa); 7. Acompanhamento das deliberações da Reunião
Técnica com os Coordenadores do Ensino Médio no CONSED, no dia 03/09/2014
(Sandra de Faria); 8. Resposta a Carta do Rio de Janeiro (Relator: Samuel Martins);
9. Resposta a Carta de Natal (Relator: Samuel Martins); 10. Acompanhamento da
análise dos dados de renda dos bolsistas parciais do Prouni apresentados pelo Samuel
Martins na Reunião de 06.11.2014 (Relator: Antonio Ananias); 11. Informe sobre
modificações no instrumento do SINAES de avaliação institucional para fins de
incorporação de requisito que apure a constituição das COLAPs e o regular
funcionamento – envio de ofício ao INEP (Relator: Samuel Martins); 12. Informe
sobre a divulgação do Prouni junto a do ENEM (Relator: Samuel Martins); 13.
Informe sobre a próxima Reunião (11/08/2015) e Seminário da CONAP (12/08/2015);
14. Deliberação sobre a indicação de novo representante da UBES para a vaga
disponível e pendências de encaminhamentos deliberados na reunião ordinária
anterior; 15. Outros Assuntos; 16. Encaminhamentos. No que se refere ao item 1 da
pauta, a ata da reunião de 23 de abril de 2015, foi lida durante a Reunião. A mesma foi
aprovada e assinada pelos presentes. Após a aprovação da ata, apresentou-se
justificativa para a ausência de Alan Francisco de Carvalho, Cloves Alexandre de
Castro e Dilvo Ristoff. Colocadas as justificativas em votação, estas foram aceitas de
forma unânime pelos membros presentes. No que se refere à vaga do CONSED, os
membros solicitaram ao Secretário Executivo para que solicite diretamente à Profa.
Rosa Neide o envio da carta renúncia no sentido de viabilizar a nomeação de novo
representante do CONSED para a Comissão. Quanto ao item 2, Samuel Martins
expressou opinião quanto a pouca produção de relatos por parte dos membros da
CONAP. Samuel Martins sugeriu, que a cada Reunião, seja elaborado um arquivo
com os encaminhamentos a serem realizados, com a definição da pessoa responsável e
dos prazos pertinentes, de maneira a facilitar o acompanhamento das atividades por
parte da Comissão. Antonio Ananias sugeriu que os itens de pauta sejam elaborados
com uma semana de antecedência a Reunião e que os itens do arquivo de
encaminhamento sejam elaborados nos prazos definidos no mesmo. Valmor Bolan
ressaltou a respeito das funções executivas do Presidente, no sentido de realizar o
acompanhamento das atividades da Comissão junto ao Secretariado executivo. Victor
Grampa manifestou que o problema não é a delimitação de prazo, mas sim o
cumprimento das atividades. Samuel Martins ressaltou a importância de que as
atividades e responsabilidades não fiquem por conta de apenas algumas pessoas, seja
o Presidente da Comissão, seja o Secretário Executivo, mas que a gestão da Comissão
seja compartilhada por todos. Neste sentido, Samuel Martins ressalta a importância de
um documento com os encaminhamentos propostos nas Reuniões. Samuel Martins
sugeriu que a sua proposta seja colocada em votação. Sandra de Faria ressaltou que
muitas das tarefas recaem sobre os representantes do MEC, em virtude de que muitas
delas dependem dos dados do Ministério e manifestou-se favorável a proposta do
Samuel Martins, para que os membros já saiam da Reunião cientes das suas
respectivas tarefas. Sandra de Faria manifestou incomodo com a postura da Comissão
em querer discutir diversos assuntos da pauta em apenas um item e ressaltou a
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importância do Presidente no sentido de posicionar os membros quanto à pertinência
do momento de fala ao assunto que está sendo discutido. Antonio Ananias ressaltou
que apenas coordena a Reunião e que a questão pertinente ao tempo de fala e ao
assunto a ser discutido fica por conta da livre consciência de cada membro. Antonio
Ananias manifestou-se favorável a sugestão da Profa. Sandra, no que se refere ao
controle das falas por parte do Presidente e, assim, sugeriu tempo de fala de 5 minutos
e a ordem de inscrição para fala. Antonio Ananias também se manifestou favorável à
proposta de Samuel Martins no sentido de que as atividades sejam compartilhadas por
todos os membros. Antonio Ananias se colocou à disposição para ir ao MEC, uma vez
por mês, para realizar as atividades da CONAP e propôs que essa sugestão seja
deliberada pela Comissão. Antonio Ananias sugeriu também que a próxima Reunião
seja realizada com pauta única discutindo a organização e o funcionamento da
CONAP. Victor Grampa enfatizou que a proposta de se colocar as tarefas numa
planilha não resolve a efetividade da Comissão, se essa não tiver condições estruturais
como recursos para custeio das viagens pertinentes às Reuniões e Seminários, bem
como o acesso dos membros aos dados do Ministério. Valmor Bolan informou que a
alta gestão do Ministério precisa dar maior atenção à CONAP para fornecer à
Comissão a estrutura necessária para o funcionamento da mesma, com a
disponibilidade de secretário executivo exclusivo e previsão dos recursos suficientes.
Valmor Bolan manifestou-se favorável a sugestão de Antonio Ananias quanto à vinda
ao MEC uma vez por mês. Geraldo Profirio externou que o fato da CONAP ser uma
Comissão de caráter consultivo e não deliberativo impede o controle social do Prouni.
Assim, Geraldo Profírio sugere que os normativos da CONAP sejam revistos a fim de
dar um caráter deliberativo à Comissão. Geraldo Profírio sugeriu que a pauta seja
definida pelo Presidente da Comissão, o qual encaminharia a convocação de
participação dos membros. Geraldo Profírio ressalta que deve haver o controle de
tempo de fala dos membros de maneira a permitir que todos possam falar, para que
não haja prejuízo neste sentido. David Santos manifestou que a Comissão deve ser ou
não consultiva não é o problema, mas sim o engajamento do Ministério (Secretaria
Executiva e Gabinete do Ministro) com a CONAP. Samuel Martins sugeriu que a
interlocução da CONAP com a alta gestão do MEC deve ser feita diretamente pela
Comissão. Samuel Martins complementou dizendo que os documentos da CONAP e a
busca da agenda deve partir do Presidente da Comissão. Antonio Ananias sugeriu
retirar da presente pauta os itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para que os relatórios pertinentes
sejam encaminhados, a todos os membros, antes da Reunião do dia 11, a fim de fechar
a pauta. A sugestão em questão foi aprovada pela Comissão, devendo os relatórios
serem encaminhados até o dia 1º de agosto. Antonio Ananias colocou em votação os
seguintes pontos: 1º ponto - o prazo para envio dos relatórios com 10 dias de
antecedência, no caso, até o dia 1º de agosto; 2º ponto – que o tempo de inscrição, de
exposição do relatório e de intervenção dos membros sejam definidos a cada Reunião
pelo Presidente da Comissão. A respeito desse ponto, Antonio Ananias observou que
o 1º item da pauta deverá ser leitura da ata da Reunião anterior e fixação dos tempos
de organização. Ademais, Antonio Ananias complementou que item “outros assuntos”
seja o segundo item da pauta; 3º ponto – que o Presidente da Comissão passe vir ao
MEC uma vez por mês, entre o 20º e o 30º dia da Reunião, com sugestão para a
primeira visita, para o dia 16 de julho; 4º ponto – pauta única para a próxima Reunião
(11/08/2015); 5º ponto – discutir na próxima Reunião os meios necessários que o
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MEC (dados) deve dispor para elaboração dos relatórios; 6º ponto – que os e-mails
para a Comissão sejam encaminhados pelo e-mail da CONAP e que o acesso ao
referido e-mail seja disponibilizado a todos os membros da Comissão; 7º ponto – que
haja reunião preparatória entre o Secretário da SESu e o Presidente da CONAP, a fim
de apresentar à Comissão para o mesmo na data de 16 de julho. Após a realização da
Reunião do dia 11 de agosto, que haja Reunião Extraordinária entre a CONAP e o
Ministro na data de 1º de setembro. Anterior a Reunião com Ministro, que seja
encaminhado Ofício ao Secretário e ao Ministro com as deliberações da Reunião de 11
de agosto. 8º ponto – que a cada reunião seja elaborado documento com os
encaminhamentos da Reunião. Colocado os pontos em votação, esses foram
aprovados pelos membros da Comissão. Em relação ao item 3, Valmor Bolan
informou que encaminhou a minuta de Ofício ao Secretário Executivo da CONAP.
Pablo Piazolla informou que a mensagem eletrônica pertinente não foi localizada em
sua caixa de entrada, mas sim na caixa de lixo eletrônico e, por este motivo, não deu
encaminhamento ao Ofício em questão. Item 4, Antonio Ananias informou que o
convite pode ser mantido e que deve haver maior mobilização da Instituição de
Educação Superior - IES sede do Seminário, além das IES participantes. Samuel
Martins informou que em conversa com o Prof. Nelson da UNIANCHIETA foi
sugerido que o convite aos bolsistas fosse enviado aos estudantes do município de
Jundiaí-SP. Samuel Martins sugeriu, no sentido de reforçar a presença dos bolsistas,
que as 30 maiores IES da região de Jundiaí-SP e cidades próximas, sejam contatadas
para levar ao menos um bolsista. Antonio Ananias sugeriu que as 30 IES sejam às que
a UNE tem conhecimento, como as maiores da região de Jundiaí-SP. Quanto ao
deslocamento do trecho São Paulo-SP/Jundiaí-SP, Samuel Martins informou que o
MEC entrará em contato com Instituições Federais da Região para fornecimento de
transporte. Item 5, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 6, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 7. Sandra
de Faria questionou a relatoria desse item, uma vez que não houve deliberações na
Reunião no CONSED, a não ser a questão da divulgação do Prouni. Assim, Sandra de
Faria entendeu na última Reunião (23/04/2015) que ficou de auxiliar Samuel Martins
e Victor Grampa no item pertinente a elaboração do novo modelo da CONAP e da
avaliação dos normativos da Comissão. Neste sentido, tendo em vista às
considerações apresentadas por Sandra de Faria, a Comissão encerrou a discussão do
presente item. Item 8, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente.
Item 9, foi adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 10, foi
adiado para 1º de agosto com envio de relatório pertinente. Item 11. Samuel Martins
informou que foi enviado ofício do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP solicitando um posicionamento quanto a
inclusão da exigência da constituição das Comissões Locais de Acompanhamento e
Controle Social do Prouni – COLAPs na avaliação do INEP. Valmor Bolan sugeriu
que Dilvo Ristoff verifique junto ao INEP a implementação da exigência em questão.
Item 12. Samuel Martins sugeriu, para o próximo período de inscrição do ENEM
(maio de 2016), que a CONAP auxilie na elaboração de material de divulgação do
Prouni. Item 13 Samuel Martins comunicou a respeito da sugestão do Prof. Nelson
(UNIANCHIETA) de buscar apoio de empresas para elaboração de material para o
Seminário, dentre elas a editora Pearson e o banco Santander. Os membros
deliberaram que a UNIANCHIETA pode realizar parceria com as empresas citadas no
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sentido de fornecer materiais (pastas, canetas, bloco de papel) para o Seminário. Item
14. Antonio Ananias sugeriu a reavaliação de desligamento da UBES na CONAP,
deliberada na Reunião anterior. Antonio Ananias solicitou à Jéssica Lawane para que
se apresentasse à Comissão. Jéssica Lawane informou que recebeu contato da Bárbara
Bahia de Holanda Melo (Presidente da UBES) para que pudesse substitui-la na
CONAP e se colocou à disposição da Comissão para participar de todas as Reuniões.
Assim, Antonio Ananias colocou em votação a manutenção da vaga da UBES na
CONAP, o que foi aceito pelos membros da Comissão, cabendo ao MEC dar
andamento na nomeação de Bárbara Lawane para a CONAP. Item 15. Não foram
discutidos outros assuntos além dos constantes na pauta. Item 16. Os
encaminhamentos foram aprovados pela Comissão. Samuel Martins ficou de
encaminhar o arquivo dos encaminhamentos aos membros da CONAP. Encerradas as
questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 14 horas e 37 minutos, e eu,
Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião. Brasília, 25 de junho de 2015.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 27/9/2016
(Reunião a Distância com polos em São Paulo e em Brasília)

No dia 27 de setembro de 2016, das 9h00min às 16h00min, se reuniu por videoconferência, a
partir de dois polos presenciais: polo de São Paulo, sito na Universidade Presbiteriana
Mackenzie – Higienópolis, prédio da Faculdade de Direito, e polo de Brasília, sito no Ministério
da Educação, prédio do Anexo II; a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social
do Prouni – CONAP, instituída nos termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008, por ocasião
de reunião ordinária. Estiveram presentes na reunião os membros: (1) Victor Henrique
Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior designado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2) David Raimundo
Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pela Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); (3) Geraldo Profírio Pessoa,
representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
CONTEE; (4) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC), e (5) Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES). Registradas, votadas e aprovadas as ausências justificadas de
Vicente de Paula, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC).
Registrada a ausência injustificada de: (1) Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, representante dos
estudantes do ensino médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES); (2) Nilce Rosa da Costa, representante das Secretarias de Educação dos Estados e do
Distrito Federal, designada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED); (3)
Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e (4) Sérgio José Custódio,
indicado pelo MEC como representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem
Universidade (MSU). Estando pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1)
representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, (2) representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores
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das Universidades Brasileiras (CRUB) e (3) representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis
Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião seguiu com a
seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação das justificativas de ausência; 2. Informes gerais; 3.
Discussão do papel da CONAP e sua estrutura nos próximos anos; 4. Aprovação da Ata de
Reunião do dia 6/4/2016; 5. Levantamento da normativa atualizada sobre a questão da
“autodeclaração” e “heteroclassificação”, bem como revisitar julgados do STF sobre o assunto e
apresentar para o Pleno (Adiamento de 6/4/2016); 6. Informes a respeito dos trabalhos da
Subcomissão que trata da Reestruturação da Portaria e Regimento da CONAP (Cloves
Alexandre, Samuel Martins e Victor Grampa) (Adiamento de 6/4/2016); 7. Apresentação do
documento único de resposta às cartas do Rio de Janeiro (22/10/2014), Natal (12/12/2014) e
Jundiaí (11/8/2015), conforme acordado na Reunião de 9/12/2015. (Samuel Martins) (Adiamento
de 6/4/2016); 8. Informes sobre a organização dos próximos seminários e reuniões (Victor
Grampa); 9. Atualização de calendário da CONAP (Pleno); 10. Balanço da Conferência
Nacional da CONAP (Pleno); 11. Análise da Carta de São Paulo (Victor Grampa); 12.
Encaminhamentos finais; 13. Outros assuntos. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1. Iniciados
os trabalhos foram informadas e votadas as ausências nos termos supracitados; 2. O Presidente
abriu aos membros para informes, os interessados se inscreveram na seguinte ordem e fala: o Sr.
Samuel Martins pontuou que as reuniões do exercício de 2016 foram parcialmente
prejudicadas, em face do calendário previsto pela CONAP, em razão de questões orçamentárias e
alternância de ministros, informou ainda que as nomeações já haviam sido assinadas pelo novo
Ministro de Estado da Educação; o Sr. David Santos fez constar que acredita que a Medida
Provisória da reforma do ensino médio pode impactar no acesso ao ProUni, principalmente por
implicar em alterações no ENEM a longo prazo, pontuou que considera necessário se verificar as
evasões do ProUni, especialmente nas bolsas de 50% do ProUni, a partir de julho de 2015, citou
o artigo de O Globo e Correio Brasiliense sobre cotas raciais; o Sr. Valmor Bolan pontuou que
discorda do posicionamento do Sr. David Santos, pois a Medida Provisória da Reforma do
Ensino Médio não é uma questão imediata ao ProUni, a comissão deve centrar forças em outras
pautas; o Sr. Geraldo Profírio comunicou que a CONTEE teve eleições recentes e está com
nova direção, citando algumas frentes de acompanhamento legislativo da nova direção: 1 –
reforma da previdência, 2 – reforma do ensino médio, 3 – escola sem partido e 4 – mudanças na
legislação trabalhista. 3. Foi aberto para debates o item 3, referente ao papel da CONAP,
sinteticamente as reflexões apresentadas pelos conselheiros foram, respectivamente: pelo Sr.
Samuel, que a CONAP deve cumprir sua função institucional buscando mecanismos e
ferramentas de aprimoramento para o ProUni; pelo Sr. Victor Grampa, que o cenário políticoinstitucional brasileiro vive uma grande crise com a alternância atípica na presidência da
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república, de tal modo que é necessário num momento como esse fortalecer o papel do ProUni
como política de estado, bem como de seus marcadores sociais; pelo Sr. Geraldo Profírio, que a
CONAP deve seguir seus objetivos a partir da carta de sua Conferência Nacional, pois ali
residem pontos importantes para o aprimoramento do ProUni e cumprimento de sua função
social; sobre este item houve encaminhamento para que fosse realizada uma análise de possíveis
impactos da Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio, positivos ou negativos, no acesso
ao ProUni para apresentação ao plenário da CONAP; votado o item, com objeção do Sr. Valmor
Bolan, foi aprovada a proposta de análise dos eventuais impactos da Medida Provisória ao
acesso do ProUni. 4. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 6 de abril de 2016; 5.
Item retirado de pauta; 6. O Pleno da CONAP aprovou a suspensão das atividades da
Subcomissão de Reestruturação Normativa até a análise da Carta da Conferência Nacional da
CONAP, com indicação do nome da Sra. Tamires Gomes Sampaio para substituir o Sr. Cloves
Alexandre de Castro, em razão de seu desligamento da CONAP; 7. Item retirado de pauta. 8. O
calendário de reuniões da CONAP foi reajustado para prever uma reunião ordinária a distância
para votação da presidência, em 8 de dezembro de 2016, e uma reunião ordinária presencial, para
16 de dezembro de 2016. Completando dessa forma um total de 6 (seis) reuniões ordinárias da
CONAP (25/2/2016, 6/4/2016, 25/5/2016, 27/9/2016, 8/12/2016 e 16/12/2016), nos termos de
seu Regimento, além de dois eventos (Seminário Regional de Brasília, em 24/2/2016, e a
Conferência Nacional da CONAP, em 24 e 25/5/2016). 9. Aberto para a discussão o item do
balanço da Conferência da CONAP, o pleno se posicionou no sentido de ter sido um evento
muito bom, que gerou ótimo frutos e reflexões, pontuaram também a necessidade de se verificar
pontos a serem melhorados para próxima Conferência, posto que haverá mais tempo para seu
planejamento e execução. 10. Este item foi retirado de pauta. 11. Foi votado o desligamento
compulsório da Sra. Jéssica Lawane Sousa Rodrigues, em razão de três ausências injustificadas
consecutivas, o que foi aprovado por unanimidade. 12. Como encaminhamentos finais foram
transferidos para reuniões futuras os itens de pauta de nºs 5, 7 e 11. Encerradas as questões a
serem tratadas, a reunião foi encerrada às 16h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação
desta ata. Brasília, 11 de abril de 2017.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP
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_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 08/12/2016
(Reunião a Distância via e-mail para eleição da Presidência)

No dia 8 de dezembro de 2016, das 8h00min às 18h00min, se reuniu pela internet em sessão de
trocas de e-mail o pleno da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do
Prouni – CONAP, instituída nos termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008, por ocasião de
reunião ordinária para eleição da presidência da CONAP. Estiveram presentes na reunião os
membros: (1) Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições
privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente
da CONAP; (2) David Raimundo Santos, indicado pelo MEC como representante da sociedade
civil, designado pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO); (3)
Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela CONTEE; (4) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de
Relações Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (5) Sérgio José Custódio,
indicado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU) e escolhido pelo MEC; (6) Tamires
Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior
designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); e (7) Vicente de Paula, Diretor de
Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC). Não houve nenhuma ausência
injustificada ou justificadas. Estando pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1)
representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, (2) representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras (CRUB) e (3) representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; (4) representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES); (5) representante dos estudantes do ensino médio público, indicada
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Participou ainda, Pablo Piazolla de
Assis Correia, servidor designado para secretariar a reunião da CONAP. A reunião seguiu com
pauta única: eleição da presidência da CONAP. Abertos os trabalhos foram divididos em quatro
etapas: A) 08:00 às 12:00 – Candidatura a presidência da CONAP; B) 12:01 às 14:00 –
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Apresentação de propostas e envio aos membros da CONAP; C) 14:01 às 17:00 - Votação via
internet para a escolha do próximo Presidente da CONAP; D) 17:01 às 18:00 – Divulgação do
resultado. Houve candidatura única para a presidência, do Sr. Victor Henrique Grampa, que foi
reconduzido à função de Presidente da CONAP por unanimidade de votos – registrados sete
votos dos sete membros regulamente nomeados. Encerradas as questões a serem tratadas, a
reunião foi encerrada às 18h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata.
Brasília, 11 de abril de 2017.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP

_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Vicente de Paula Almeida Júnior
Membro da CONAP
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_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 16/12/2016

No dia 16 de dezembro de 2016, das 8h30min às 16h00min, na sala de reuniões da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos termos da Portaria n°
429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na reunião os membros: (1) Victor Henrique
Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior designado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2) Samuel Martins
Feliciano,

Coordenador-Geral

de

Relações

Acadêmicas

de

Graduação

(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (3) Sérgio José Custódio, indicado pelo Movimento dos Sem
Universidade (MSU) e escolhido pelo MEC. Não houve nenhuma ausência injustificada,
aprovadas todas as justificativas de ausência. Estando pendentes de nomeação ou indicação as
cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, (2)
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e (3) representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; (4) representante dos dirigentes
das instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); (5) representante dos estudantes do ensino médio
público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). A reunião teve a
seguinte pauta: 1. Informes gerais, 2. Programação da CONAP para o exercício 2017, 3.
Encaminhamentos; 4. Outros assuntos. ABERTURA DOS TRABALHOS: Abertos os
trabalhos, foram aprovadas as ausências justificadas, passando aos pontos seguintes de pauta: 1.
Não houve pelos presentes informes apresentados. 2. Ficou estabelecida a primeira reunião da
CONAP para 2017, a data de 14 de fevereiro, deixando a programação das demais reuniões para
essa reunião. 3. Não houve encaminhamentos gerais. 4. Na sequencia foram discutidas propostas
para a atuação da CONAP em 2017, a serem apresentadas na próxima reunião ordinária, alguns
itens discutidos foram: a) projeto de palestras acessíveis às IES sobre o ProUni, b) revisão
normativa da CONAP, c) discussão prévia sobre a Carta da Conferência da CONAP e
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distribuição de tarefas para relatoria. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi
encerrada às 16h00min e eu, Samuel Martins Feliciano, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. Brasília, 11 de abril de
2017.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 14/2/2017

No dia 14 de fevereiro de 2017, das 9h00min às 16h00min, na sala de reuniões da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação – DIPES/SESu/MEC, reuniu-se a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos termos da Portaria n°
429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na reunião os membros: (1) Victor Henrique
Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior designado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2) Geraldo Profírio
Pessoa, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado
pela CONTEE; (3) Rodrigo Pereira de Paula, representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; (4) Samuel Martins Feliciano,
Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (5)
Sérgio José Custódio, indicado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU) e escolhido pelo
MEC; (6) Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas
de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (7) Valmor Bolan,
representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicado pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); (8) Wilson do Amaral
Filho, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Não houve nenhuma ausência
injustificada, computando como ausência justificada a de (1) Vicente de Paula Almeida
Júnior, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC). Estando pendentes
de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de Secretários
de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do ensino médio público, indicada
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3) representante da sociedade
civil. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para secretariar a
reunião da CONAP. A reunião teve a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 1.1 Alteração do nome
da CONAP; 1.2 Encaminhamento da Carta da Conferência Nacional da CONAP; 1.3 Nomeações
pendentes; 1.4 Outros Informes; 2. Aprovação das atas anteriores (24 e 25/5/2016, 27/9/2016,
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16/12/2016); 3. Propostas de encaminhamento para a Carta da Conferência Nacional (Relatoria:
Pleno); 4. Programação da CONAP para o exercício 2017 e definição de calendário de
reuniões/seminários; 5. Relato sobre a proposta de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES
(Relator: Victor Grampa); 6. Relato sobre a reunião com o Idioma Sem Fronteiras (Relator:
Victor Grampa). 7. Exposição dos dados preliminares do processo seletivo 2017 (Relator:
Samuel

Feliciano);

8.

Encaminhamentos;

9.

Outros

assuntos.

ABERTURA

DOS

TRABALHOS: Abertos os trabalhos, aprovaram-se as justificativas de ausência por votação
unânime, passou-se então aos pontos seguintes de pauta: 1. Informes. O presidente abriu para
informes dos membros da CONAP, que se inscreveram e falaram na seguinte ordem: o Sr.
Sérgio Custódio mostrou-se preocupado com os registros de reuniões e sua divulgação na
internet, sugerindo que as reuniões fossem transmitidas ao vivo e gravadas, a exemplo das
reuniões de Conselhos Universitários em Universidades Federais. Sérgio Custódio justifica
dizendo que há necessidade de divulgação das reuniões nos termos do art. 37 caput da
Constituição da República Federativa do Brasil, pelo princípio da publicidade, bem como pelos
princípios que regem a lei de acesso à informação. O Sr. Victor Grampa pontuou que a ideia é
interessante, mas não pode ser esquecido o caráter fiscalizatório da Comissão, razão pela qual
nem toda a reunião pode ser transmitida de modo aberto, houve encaminhamento para que se
verificasse a possibilidade de transmissão da parte geral da reunião (controle social) pelo MEC,
restrita a parte de denúncias e fiscalização, encaminhamento que foi aprovado por unanimidade;
o Sr. Geraldo Profírio demonstrou preocupação com os atos normativos da CONAP, julgando
importante sua revisão com urgência, principalmente com a inclusão clara de poderes e
competências, a questão foi encaminhada como item para a próxima reunião; o Sr. Wilson
Amaral sugeriu que as atas fossem encaminhadas aos presidentes das entidades representadas na
CONAP (ex. CRUB, UNE, CONTEE etc), encaminhado o ponto para votação foi aprovado por
unanimidade; o Sr. Samuel Feliciano pontuou que seria importante se encaminhar logo a
proposta de alteração de nome da CONAP (de Comissão Nacional de Acompanhamento e
Controle Social do ProUni para Comissão Nacional do ProUni), após discussões sobre o
encaminhamento, o item foi transferido para pauta da próxima reunião. Como encaminhamentos
gerais ficaram: a) verificar com a Assessoria de Comunicação Social (ACS/MEC) a
possibilidade de transmissão das reuniões ao vivo ou sua gravação, aprovado por unanimidade,
b) Organizar reuniões com as entidades representadas na CONAP para conversar sobre a Carta
da Conferência Nacional, preferencialmente em datas próximas às das reuniões ordinárias,
aprovado com abstenção do Sr. Valmor Bolan; e c) encaminhar ofícios para as entidades com as
atas das reuniões de modo periódico. O Sr. Victor Grampa apresentou proposta de integração
entre o Idiomas Sem Fronteiras (IsF) e o ProUni, por intermédio de um projeto que garantisse
maior participação de alunos do ProUni no Programa, o que iniciou com o Inglês Sem
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Fronteiras, mas se perdeu a partir das edições com aulas presenciais do Idioma Sem Fronteiras
(Alemão, Italiano, Francês etc), houve encaminhamento para que fosse marcada reunião com a
Sra. Denise, responsável pelo Idiomas Sem Fronteiras, para pensar nessa integração. O Sr.
Wilson Amaral completou dizendo que o CRUB, instituição que representa na CONAP, poderia
auxiliar no diálogo com as Instituição de Educação Superior Privadas que tivessem interesse em
participar com polos presenciais do Idiomas Sem Fronteiras. A matéria foi aprovada por
unanimidade. 2. Aprovação das Atas Anteriores: Este item foi transferido para a próxima reunião
da CONAP; 3. A apresentação dos relatórios sobre a Carta da Conferência Nacional foi adiada
para a próxima reunião da CONAP. 4. Houve discussão e deliberação sobre o calendário da
CONAP para 2017, ficando deliberadas as seguintes datas: 14/02 - 1ª Reunião Ordinária da
CONAP (2017) – Brasília (DF); 11 e 12/04 - 2ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília
(DF), 17/05 - Seminário Regional do ProUni; 06 e 07/06 - 3ª Reunião Ordinária da CONAP
(2017) – Brasília (DF); 08 e 09/08 - 4ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF); 10
e 11/10 - 5ª Reunião Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF) e 12 e 13/12 - 6ª Reunião
Ordinária da CONAP (2017) – Brasília (DF). As datas dos seminários serão decididas
posteriormente em razão do calendário das conferências. 5. O Sr. Victor Grampa apresentou o
projeto de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES, tal projeto consiste na abertura de um
edital para que as instituições aderentes ao ProUni possam se candidatar para recepcionar uma
palestra sobre o ProUni organizada pela CONAP, custeando as despesas de alimentação, estadia
e transporte, para dois membros da CONAP, que fariam seriam palestrantes. Apresentado o
projeto e discutido, foi aprovado por unanimidade. 6. Item prejudicado em face do
encaminhamento de reunião com a organização do IsF.7. O Sr. Samuel Feliciano expôs os
dados preliminares do processo seletivo do 1º semestre de 2017, informando que houve recorde
de oferta de bolsas, somando 214.110. Como encaminhamentos desse ponto de pauta, o Sr.
Samuel Feliciano encaminhará os slides de sua apresentação para análise, bem como solicitará as
informações que os membros da CONAP desejam para uma apresentação consolidada dos dados
do 1º semestre de 2017. 8. Como encaminhamentos gerais ficaram decididos: a) organizar
reunião com o INEP para discutir eventuais impactos da reforma do ensino médio e base
nacional comum curricular para o ingresso no ProUni; b) organizar reunião debatendo ENEM e
ProUni; c) verificar se é possível para as filantrópicas compensarem gastos com formação
extracurricular de bolsistas – ex. cursos de idiomas (o Prof. Valmor Bolan sugeriu a inclusão de
outros curso na consulta, como de educação ambiental), c) Encaminhar ofício ao Secretário da
SESu com a Carta da Conferência Nacional e para o Ministro de Estado da Educação. 9. Não
houve outros assuntos finais. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada às
16h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. Brasília, 11 de abril de 2017.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/4/2017 e 12/4/2017

Nos dias 11 e 12 de abril de 2017, das 13h30min às 18h00min e 09h00min às 18h00min,
respectivamente, na sala de reuniões da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação –
DIPES/SESu/MEC, Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo II, 3º andar, sala 322,
Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni –
CONAP, instituída nos termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na
reunião os membros: (1) Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das
instituições privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e
Presidente da CONAP; (2) Geraldo Profírio Pessoa, representante do corpo docente das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE); (3) Rodrigo Pereira de Paula, representante do
corpo docente das instituições privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE; (4) Samuel
Martins

Feliciano,

Coordenador-Geral

de

Relações

Acadêmicas

de

Graduação

(CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (5) Sérgio José Custódio, indicado pelo MEC como representante
da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); (6) Tamires Gomes
Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior designado
pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (7) Valmor Bolan, representante dos dirigentes das
instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES); (8) Vicente de Paula Almeida Júnior, Diretor de Políticas e
Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC); (9) Wilson do Amaral Filho, representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB). Não houve nenhuma ausência injustificada. Estando
pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do ensino médio público,
indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3) representante da
sociedade civil. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para
secretariar a reunião da CONAP e Liliane Pellegrini do Fórum Nacional das Instituições
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Filantrópicas (FONIF). A reunião teve a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 1.1 Apresentação dos
dados das instituições educacionais filantrópicas (Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas),
convidada a Sra. Liliane Pellegrini; 1.2 Calendário de Reuniões e Seminários da CONAP 2017;
1.3 Encaminhamento da Reunião com a equipe do Idiomas Sem Fronteiras; 1.4 Encaminhamentos
da Reunião com a equipe do CEBAS; 1.5 Capacitação para atualização do site da CONAP; 1.6
Nomeações pendentes (UBES, EDUCAFRO, CONSED); 1.7 Outros Informes; 2. Aprovação das
atas anteriores (25/5/2016, 27/9/2016, 08/12/2016, 16/12/2016 e 14/02/2017); 3. Curso de
Capacitação sobre o ProUni: Curso MOOC gratuito “ProUni: Inclusão, Legislação e Controle
Social” (Relatoria: Victor Grampa). 4. Propostas de encaminhamento para a Carta da Conferência
Nacional (Relatoria: Pleno): GT 1 (COLAP) - Relator(a): Sr. Victor Grampa, GT2 (Manutenção
de Bolsas) - Relator(a): Sr. Samuel Feliciano, GT 3 (Perfil de Ingresso) - Relator(a): Sra. Tamires
Sampaio, GT 4 (Cotas Raciais) - Relator(a): EDUCAFRO (provisoriamente Sr. Victor Grampa),
GT 5 (Cotas para Pessoas com Deficiência) - Relator(a): EDUCAFRO (provisoriamente Sr. Victor
Grampa), GT 6 (Reserva de Vagas para Professores) - Relator(a): Prof. Geraldo Profírio, GT 7
(SISPROUNI) - Relator(a): Prof. Vicente de Paula, GT 8 (CEBAS) - Relator(a): Prof. Wilson do
Amaral, GT 9 (Renúncia Fiscal e POEB) - Relator(a): Prof. Valmor Bolan, GT 10
(Democratização) - Relator(a): Sr. Sérgio Custódio, GT 11 (Egressos) - Relator(a): Sr. Sérgio
Custódio, GT 12 (Permanência e Evasão) - Relator(a): Prof. Rodrigo de Paula, GT 13 (Relação
Institucional) - Relator(a): Sra. Tamires Sampaio, GT 14 (Gênero e Sexualidade) - Relator(a): Sr.
Victor Grampa, 5. Esboço do Projeto de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES (Relator: Victor
Grampa); 6. Exposição dos dados consolidados do processo seletivo 2017 (Relator: Samuel
Feliciano e Vicente de Paula); 7. Exclusão da necessidade de apresentação do documento único
de resposta às cartas do Rio de Janeiro (22/10/2014), Natal (12/12/2014) e Jundiaí (11/8/2015),
em face de sua absorção pela Carta da Conferência Nacional da CONAP (Presidência); 8.
Levantamento

da

normativa

atualizada

sobre

a

questão

da

“autodeclaração”

e

“heteroclassificação”, bem como revisitar julgados do STF sobre o assunto e apresentar para o
Pleno (Adiamento de 6/4/2016) (Relator: Victor Grampa). 9. Projeto de Prêmio de Ideias
Inovadoras e Gestão Democrática do ProUni (Relator: Victor Grampa), 10. Organização do
Calendário das Conferências Locais e Regionais (Presidência). 11. Composição da Subcomissão
de Comunicação (Presidência). 12. Recomposição e restauração dos trabalhos da Subcomissão de
Reestruturação Normativa em face da saída do Prof. Cloves Alexandre de Castro, indicação de
Tamires Gomes Sampaio (Pleno de 27/09/2016) (Presidência). 13. Encaminhamentos. 14. Outros
assuntos. ABERTURA DOS TRABALHOS: Abertos os trabalhos, aprovaram-se as justificativas
de ausência por votação unânime, passou-se então aos pontos seguintes de pauta:1. Informes
gerais: 1.1

Apresentação dos dados das instituições educacionais filantrópicas (Fórum

Nacional das Instituições Filantrópicas), convidada a Sra. Liliane Pellegrini. A Sra. Liliane
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Pellegrino apresentou alguns slides sobre o retorno social de cerca de 600% das filantrópicas, em
relação à renúncia fiscal, demonstrando preocupação com as propostas legislativas de extinção de
isenções fiscais das filantrópicas na Reforma da Previdência. O membro Sr. Geraldo Profírio,
ressaltou a importância desses dados, afirmando que é necessária maior publicidade nos gastos das
filantrópicas. O Sr. Victor Grampa disse que um argumento muito comum contra as filantrópicas
é o alto valor de suas mensalidades, ocorre que há oferta e procura – a qualidade faz as pessoas
com mais dinheiro procurarem as filantrópicas, as privadas com fins lucrativos habitualmente não
têm tamanha qualidade. Ressaltou que, desde de que haja retorno à sociedade, nos termos da lei,
não há problema as filantrópicas cobrarem mensalidades altas. A Sr. Liliane Pellegrini questionou
a divisão da filantropia em educação, saúde e assistência social, sustentou que é necessária uma
visão integrada. O membro Sr. Sérgio Custódio, questionou a publicidade da CONAP, disse que
um pesquisador da USP e UNB fez uma crítica à CONAP, posto que suas atas sintetizam e não
dão publicidade a todas as ações da Comissão. Propôs uma moção da CONAP de apoio às
filantrópicas. O Sr. Samuel Feliciano contra-argumentou, dizendo que se preocupa que não seja
o papel institucional da CONAP a emissão de moções. O Sr. Vicente Paula, questionou sobre
quantas bolsas que as filantrópicas oferecem ao ProUni, e se posicionou no mesmo sentido do Sr.
Samuel Feliciano, contra as moções, pois tem receio de que isso possa afetar a Comissão. A Sra.
Liliane Pellegrini disse que o Ministro da Saúde e Ministro da Assistência Social já fizeram textos
de apoio às filantrópicas, mas o MEC não fez. Questionando: Será que o MEC não tem como
importante as filantrópicas? O Sr. Samuel Feliciano ressalta a importância do ProUni para a
filantropia (bolsas adicionais), e solicitou que a Sra. Liliane fizesse um levantamento dos totais de
bolsas do ProUni que as filantrópicas possuem. O Presidente da CONAP ressaltou que seria
importante fazer um levantamento próprio dos dados, pelo MEC. O Sr. Sérgio Custódio considera
a necessidade de uma moção pela CONAP, resguardado o caráter consultivo da CONAP. O
Presidente da CONAP reiterou que a fase era de informes, colocando a votação para o item 13
da pauta, em outros encaminhamentos – com a proposta de criação de um texto base para uma
moção a ser discutida na reunião de 12/4, em caráter interno. 1.2 Calendário de Reuniões e
Seminários da CONAP 2017: Calendário aprovado por unanimidade para publicação, alteração do
seminário regional para 22/08, escolhido o Sr. Valmor Bolan auxilie no diálogo com as IES
(Região Norte -Acre) (ANEXO I). 1.3. Encaminhamento da Reunião com a equipe do Idiomas
Sem Fronteiras: Apresentação dos dados obtidos pela Secretaria Executiva em contrato telefônico,
pois houve uma alteração dos editais o que postergou a reunião. O Sr. Sérgio Custódio ressaltou
que esse programa é um avanço civilizatório, há consenso na CONAP sobre a importância do
Idioma Sem Fronteiras para os bolsistas ProUni e Fies. 1.4 Encaminhamentos da Reunião com a
equipe do CEBAS: Adiado. 1.5 Capacitação para atualização do site da CONAP: Informações
sobre o procedimento de atualização e treinamento de 10/4/2017 com a equipe do DTI. 1.6
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Nomeações pendentes (UBES, EDUCAFRO, CONSED): Ofício da UBES/CONSED está pronto,
EDUCAFRO, indicação da sociedade civil – em análise no Gabinete do Secretário. 1.7 Outros
Informes: Sra. Tamires Sampaio disse que haverá o Congresso da UNE (CONUNE) em Goiânia
ou Belo Horizonte, 14 a 18 de junho. O Sr. Sérgio Custódio disse que o ProUni representa a maior
política de ação afirmativa no mundo. Pontuou que a CONAP deve sugerir ao MEC uma campanha
permanente de combate ao racismo no Brasil. O Sr. Samuel Feliciano disse que foi feito o contato
com a ACS para verificação de divulgação da reunião ao vivo pelo MEC, bem como divulgação
da reunião pelos meios institucionais. O Sr. Vicente Paula sugeriu minutar um ofício para o chefe
de gabinete do Secretário, para encaminhamento da questão. O Sr. Geraldo Profírio comentou
sobre o PL da Escola Sem Partido, pois a CONTEE conseguiu liminar suspendendo a Lei. Pontuou
ainda a posição da CONTEE sobre a Reforma da Previdência e disse que haverá Greve Geral em
28/4/2017. O Sr. Vicente Paula disse que se preocupa com o caráter institucional da CONAP,
reitera que o governo vê o ProUni como algo que necessita de ampliação. Acha importantes
medidas de fortalecimento do Programa (evasão, vagas ociosas). O Sr. Victor Grampa disse que
a CONAP deve ter um aspecto institucional de controle e aprimoramento do ProUni enquanto
política de Estado, sendo importante o fortalecimento de seus vínculos com a sociedade civil. 2.
Aprovação das atas anteriores (25/5/2016, 27/9/2016, 08/12/2016, 16/12/2016 e 14/02/2017) (em
12/04): O Sr. Sérgio Custódio solicita alteração de ata, disse que há necessidade de divulgação
das reuniões nos termos do art. 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, pelo princípio da publicidade, bem como pelos princípios que regem a lei de acesso à
informação, sugerindo que as reuniões sejam gravadas ou transmitidas ao vivo. O Sr. Victor
Grampa, como Presidente da CONAP, pontuou que a cadeira do MSU é de indicação do MEC,
estando perfeita, nos termos da portaria a redação da ata. Houve sugestão de “indicado pelo
Movimento dos Sem Universidade e escolhido MEC”. As atas foram aprovadas por unanimidade.
3. Curso de Capacitação sobre o ProUni: Curso MOOC gratuito “ProUni: Inclusão, Legislação e
Controle Social” (Relatoria: Victor Grampa): O Sr. Sérgio Custódio sente ausência de
participação dos movimentos sociais na história da CONAP. O Sr. Samuel Feliciano e o Sr.
Vicente Paula disseram que o projeto uma vez aprovado pela CONAP precisa ser encaminhado
administrativamente junto ao MEC, para utilização do logo do Ministério e o apoio institucional.
O projeto e sua coordenação foram aprovados por unanimidade, podendo seguir seus trâmites com
os parceiros, para posterior submissão ao MEC (Projeto como ANEXO II). 4. Propostas de
encaminhamento para a Carta da Conferência Nacional (Relatoria: Pleno): GT 1 (COLAP) Relator(a): Sr. Victor Grampa. Os itens do GT 1 (itens 1 ao 5) foram debatidos e aprovados,
restando para próximas reuniões os GT seguintes.
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GT 1 – COMISSÕES LOCAIS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI (COLAPS)
E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Item: 1. Ter mais acesso às informações da COLAPs (relatos das reuniões, encaminhamentos).
Encaminhamentos do item 1: 1) Atualização do manual do bolsista com dados das COLAP e CONAP (CGRAG).
2) Criar um e-mail de boas-vindas aos bolsistas e/ou um link com vídeo. 3) Colocar em normativa a existência de
um link na página da IES sobre a COLAP – encaminhar para a Subcomissão de Revisão de Normativos.
Item: 1.1. Respostas mais céleres e efetivas do MEC/CONAP na interlocução com candidatos, bolsistas e IES
(desmembramento feito pela CONAP).
Encaminhamentos do item 1.1: 1) Houve redução de 70% do teleatendimento do MEC. 2) Solicitar relatórios de
atendimentos (telefone, e-mail), 2) Solicitar relatório do tamanho da equipe de atendimento 2016 e 2017. 3)
Solicitar para ACS de que forma as reclamações e apontamentos de erro são atendidas. 4) Solicitar a criação de
uma página da CONAP no Facebook. 5) Aprimorar a guia perguntas mais frequentes. 6) Interlocução com a DIPES
para verificar a divulgação da página institucional na página do processo seletivo – informações da CONAP para
o processo seletivo. 7) Pensar a celeridade do e-mail conap@mec.gov.br (Subcomissão de Comunicação).
Item: 2. Que seja realizada a Conferência Local e Nacional do Prouni a cada 2 (dois) anos para discutir as melhorias
no Programa e a manutenção e ampliação dos seminários regionais.
Encaminhamentos do item 2: 1) - Conferências Locais (anos ímpares), Conferência Nacional (anos pares) – 2º
trimestre. 2) Proporcionalidade como critério de delegados. 3) Criação de Subcomissão de Organização da
Conferência (Membros: Sr. Geraldo Profício, Sra. Tamires Sampaio, Sr. Wilson Amaral, Sr. Sérgio Custódio e Sr.
Victor Grampa - Presidente).
Item: 3. Eleições a cada 2 (dois) anos, com possibilidade de reeleição, para composição da gestão da COLAP, a
fim de garantir maior continuidade no acompanhamento das atividades.
Encaminhamentos do item 4: 1) A atual normativa já atende à demanda.
Item: 4. Solicitar que as universidades participantes do ProUni disponibilizem apoio e orientação direta aos
bolsistas sobre transporte, moradia, estágios e oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.
Encaminhamentos do item 4: 1) Criação de um Prêmio de Boas Práticas, divulgando o resultado para que as IES
possam aprimorar a implementação do ProUni.
Item: 5. Estabelecimento de critérios mais delimitados de justificação de rendimento acadêmico insatisfatório
(menos de 75% de aprovação nas disciplinas do semestre).
Encaminhamentos do item 5: 1) Deixar o caráter recursal para as COLAP. 2) O aluno deveria estar matriculado
em 75% das disciplinas do semestre. 3) Incluir os procedimentos de recursos nas informações do manual. 4)
Solicitar ao MEC as causas de cancelamento de bolsa dos 75% e quais são alunos retornaram como bolsista. 5)
Estabelecer freio para o retorno de alunos reprovados por ausência (Exceções: saúde, representação estudantil,
atleta oficial, alteração de jornada de trabalho).

5. Esboço do Projeto de palestras sobre o ProUni acessíveis às IES (Relator: Victor Grampa):
Inclusão da Subcomissão de Projetos e Inovação e submissão da matéria para ela. 6. Exposição
dos dados consolidados do processo seletivo 2017 (Relator: Samuel Feliciano e Vicente de Paula):
Fará o encaminhamento das apresentações, enviará o pedido de dados para DTI (com data limite).
O Sr. Sérgio Custódio reiterou a importância dos prazos de apresentação, 1ª reunião dados
preliminares e consolidados. 7. Exclusão da necessidade de apresentação do documento único de
resposta às cartas do Rio de Janeiro (22/10/2014), Natal (12/12/2014) e Jundiaí (11/8/2015), em
face de sua absorção pela Carta da Conferência Nacional da CONAP (Presidência): Aprovado por
unanimidade. 8. Levantamento da normativa atualizada sobre a questão da “autodeclaração” e
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“heteroclassificação”, bem como revisitar julgados do STF sobre o assunto e apresentar para o
Pleno (Adiamento de 6/4/2016) (Relator: Victor Grampa): Incluir na relatoria a Sra. Tamires
Sampaio. O Sr. Samuel Feliciano solicitou que houvesse diálogo com outros movimentos e
solicitação do posicionamento deles (SECADI, MPF, Defensoria, SEPIR, Fóruns de
Representação dos Movimentos, FUNAI). 9. Projeto de Prêmio de Ideias Inovadoras e Gestão
Democrática do ProUni (Relator: Victor Grampa e Wilson Amaral): Encaminhado para a
Subcomissão de Organização da Conferência Nacional. 10. Organização do Calendário das
Conferências Locais e Regionais (Presidência): Adiamento para a próxima reunião. 11.
Composição da Subcomissão de Comunicação (Presidência): Sr. Victor Grampa, Sr. Valmor
Bolan, Sr. Wilson Amaral e Sr. Victor Grampa (coordenador), apoio do Secretário Executivo, Sr.
Pablo Correia. 12. Recomposição e restauração dos trabalhos da Subcomissão de Reestruturação
Normativa em face da saída do Prof. Cloves Alexandre de Castro: Indicação de Tamires Gomes
Sampaio (Pleno de 27/09/2016) (Presidência): A composição da Subcomissão passa a ser Sra.
Tamires Sampaio, Sr. Samuel Feliciano e Sr. Victor Grampa (coordenador). O Sr. Sérgio Custódio
solicitou o ingresso na Subcomissão de Normativos, houve votação e ele retirou sua proposta. 13.
Encaminhamentos: a) Moção da CONAP de apoio às filantrópicas (prejudicada), b) Encaminhar
ofício para verificar qual é a parceria do CIEE, FUNAI, ESAC, c) Pensar em parceria com o CIEE,
Samuel verificará os trâmites para estabelecer esta parceria e os contratos vigentes. d) Reunião
extraordinária para o mês de maio. 14. Não houve outros assuntos finais. Encerradas as questões
a serem tratadas, a reunião foi encerrada às 18h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação
desta ata. Brasília, 12 de abril de 2017.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Rodrigo Pereira de Paula
Membro da CONAP

Página 6 de 7

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP

_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Vicente de Paula Almeida Júnior
Membro da CONAP

_____________________________
Wilson do Amaral Filho
Membro da CONAP
_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP

Página 7 de 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 25/5/2017

No dia 25 de maio de 2017, das 9h00min às 16h00min, na Sala do Núcleo Docente Estruturante
(NDE), andar Térreo, Prédio da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
rua da Consolação, nº 930, bairro Consolação, São Paulo – SP (Entrada pela rua Maria Antônia),
reuniu-se a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP,
instituída nos termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na reunião os
membros: (1) Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições
privadas de ensino superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da
CONAP; (2) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (3) Sérgio José Custódio, indicado pelo MEC como
representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); (4)
Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (5) Valmor Bolan, representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e (6) Wilson do Amaral Filho, representante dos
dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicada pelo Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB). Computando como ausência justificada a de (1) Geraldo
Profírio Pessoa, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior,
indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
(CONTEE); (2) Rodrigo Pereira de Paula, representante do corpo docente das instituições
privadas de ensino superior, indicado pela CONTEE e (3) Vicente de Paula Almeida Júnior,
Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC). Não houve ausência
injustificada. Estando pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do
Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do
ensino médio público, indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3)
representante da sociedade civil. A reunião teve pauta única, a discussão da Carta da Conferência
Nacional da CONAP de 2016 (ANEXO I): 1. Propostas de encaminhamento para a Carta da
Conferência Nacional (Relatoria: Pleno): GT2 (Manutenção de Bolsas) - Relator(a): Sr. Samuel
Feliciano; GT 3 (Perfil de Ingresso) - Relator(a): Sra. Tamires Sampaio; GT 4 (Cotas Raciais) Relator(a): EDUCAFRO (provisoriamente Sr. Victor Grampa); GT 5 (Cotas para Pessoas com
Deficiência) - Relator(a): EDUCAFRO (provisoriamente Sr. Victor Grampa); GT 6 (Reserva de
Vagas para Professores) - Relator(a): Prof. Geraldo Profírio; GT 7 (SISPROUNI) - Relator(a):
Prof. Vicente de Paula; GT 8 (CEBAS) - Relator(a): Prof. Wilson do Amaral; GT 9 (Renúncia
Fiscal e POEB) - Relator(a): Prof. Valmor Bolan; GT 10 (Democratização) - Relator(a): Sr. Sérgio
Custódio; GT 11 (Egressos) - Relator(a): Sr. Sérgio Custódio; GT 12 (Permanência e Evasão) Relator(a): Prof. Rodrigo de Paula; GT 13 (Relação Institucional) - Relator(a): Sra. Tamires
Sampaio; GT 14 (Gênero e Sexualidade) - Relator(a): Sr. Victor Grampa. ABERTURA DOS
TRABALHOS: Em segunda chamada iniciou-se a reunião. Efetuada a chamada nominal dos
presentes pelo Presidente, houve justificativa de ausências, aprovação unânime (nos termos supra).
1. Informes Gerais: o Sr. Valmor Bolan atualizou o andamento do Seminário no Acre - Data: 22
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de agosto de 2017, Faculdade Meta, Rio Branco, Dawerson da Paixão Ramos,
direcao@fameta.edu.br, (68) 3302-1515. Houve informe do Sr. Sérgio Custódio, ele disse que há
coisas graves na história do Brasil, como o decreto de uso ação das Forças Armadas. Em discussão
o ponto único da pauta (2.) por Grupo de Trabalho (GT) e item, com respectivos encaminhamentos,
nos termos que seguem:
GT 1 – COMISSÕES LOCAIS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO PROUNI (COLAPS)
E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Item: 6. Melhor comunicação da CONAP com os bolsistas, as COLAPs, coordenadores do ProUni nas IES.
Encaminhamentos do item 6: 1) Encaminhar para a Subcomissão de Comunicação a proposta de criação de
boletins informativos bimestrais.
Item: 7. Melhor divulgação das eleições das COLAPs e suas funções.
Encaminhamentos do item 7: 1) Encaminhar para a Subcomissão de Revisão Normativa a ideia de
obrigatoriedade de publicidade na página principal, com antecedência mínima de 15 dias. 2) Também encaminhar
ideia de obrigatoriedade de disparo de e-mail para professores e alunos nas eleições.
Item: 8. Construção de um quadro de indicadores permanentes a serem alimentados pelo MEC e trabalhados pela
CONAP, visando a publicidade de dados, acompanhamento e controle social.
Encaminhamentos do item 8: 1) Criar um modelo para em fevereiro/agosto disponibilizar as informações no site.
2) E-mail para DIPES para solicitar atualização dos dados do site. 3) Verificar se há bolsas ativas de 2005. 4) O
Censo tem defasagem de cerca de 1,5 ano /2 anos.
Item: 9. Clareza na distinção da equipe do ProUni na IES e da COLAP.
Encaminhamentos do item 9: 1) Criar competência para a CONAP para o encerramento de bolsa do ProUni de
representantes discentes de COLAP, visando proteger a representação discente. 2) Verificação de estabilidade por
representação dos docentes, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. 3) Especificar as competências das
COLAP e fazer previsão de ponto “outros assuntos” nas pautas de reunião. 4) Quando a COLAP estiver atuando
como instância recursal a relatoria deverá ser do membro da COLAP distinto do coordenador do ProUni Item: 10. Ampliação das competências da CONAP, em função de suas finalidades, melhores condições de
orçamento e estruturação.
Encaminhamentos do item 10: 1) Subcomissão de Revisão Normativa, definir melhor a delimitação das
competências, funções e finalidades. 2) Verificar se é possível uma Unidade Gestora específica para a CONAP,
buscar como os outros Conselhos e Comissões (CNE, CSN etc), visando viabilidade orçamentária.

GT 2 – MANUTENÇÃO DE BOLSAS E SUPERVISÃO DE BOLSISTAS
Item: 1. A transferência deve ser feita a qualquer momento se levando em consideração o tempo de bolsa assistido
(curso escolhido no primeiro momento), nesses utilizados em virtude do curso em vista (a ser cursado), bem assim
a definição das áreas correlatas.
Encaminhamentos do item 1: 1) Retirar a anuência da instituição de origem, restrita à de destino. Obrigar as IES
a constarem em edital de transferência interna o número de bolsas de transferência do ProUni e respectiva
compensação (ou a ausência de bolsa) – sob pena de tratamento discriminatório do Decreto 5.493/05, Art.12, §2º,
II.
Item: 2. Transferência ex officio de cursos ou IES quando se tratar de servidor público federal, civil ou militar. As
transferências deverão acontecer a qualquer momento, mesmo que os prazos internos estabelecidos tenham sido
ultrapassados.
Encaminhamentos do item 2: 1) Há a Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997 (ex officio). Regulamentada pela
PORTARIA NORMATIVA Nº 19, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008, art. 9º, §2º, VI, b.
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Item: 3. Regulamentar a suspensão para, no máximo, quatro semestres consecutivos.
Encaminhamentos do item 3: 1) O limite da suspensão se relaciona ao período máximo de usufruto da bolsa, e a
regulamentação é a geral da IES. (Ver normativo vigente).
Item: 4. Que os dados da Receita Federal sejam cruzados com o SISU/SISPROUNI, assim contribuindo para maior
controle dos documentos entregues pelo bolsista.
Encaminhamentos do item 4: 1) Verificar a possibilidade de uso da base do CNIS, em negociação pelo FIES,
com autorização. (resumo do planejamento para retomar a supervisão). 2) Dialogar com o INEP sobre base de
dados nacional de graduados.
Item: 5. Criar nos procedimentos de renovação pesquisa de satisfação a ser preenchida pelo bolsista buscando
identificar a percepção destes em relação ao Programa e propostas de melhoria.
Encaminhamentos do item 5: 1) Criar formulário de pesquisa de satisfação a ser preenchido junto com o termo
de renovação do ProUni, em caráter voluntário a ser disponibilizado por e-mail.
Item: 6. Aprimorar o sistema de informação para melhorar os dados de acompanhamento (manutenção) dos
bolsistas e que permita que eventual transferência seja informada à instituição de origem.
Encaminhamentos do item 6: 1) Previsão do normativo sobre transferência, não há como fazer transferência sem
que a IES de origem saiba.
Item: 7. Os processos de revisão dos bolsistas do PROUNI deverão coincidir com o final de cada semestre.
Encaminhamentos do item 7: 1) Orientação que o período é de lançamento, fazer Ofício Circular explicando que
é possível fazer no fim do semestre anterior.
Item: 8. Ter maior controle, avaliação e transparência na supervisão do Programa em âmbito nacional.
Encaminhamentos do item 8: 1) Divulgação dos indicadores do processo de supervisão de bolsistas.
Item: 9. Instituir reunião semestral com os coordenadores do PROUNI para análise dos relatórios de cada
instituição com o objetivo de conhecer a realidade institucional, tendo em vista que as dificuldades são diversas em
cada região do País. Estes encontros deverão ser obrigatoriamente financiados pela IES com subsídio do MEC.
Encaminhamentos do item 9: 1) Integração regional será tratada transversalmente na Conferência Nacional e
proposta de edital de seminários informativos sobre o ProUni.
Item: 10. Cruzamento das informações com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Encaminhamentos do item 10: 1) Em 2013 a supervisão ocorreu normalmente, em 2014, houve uma supervisão
específica pela CGU, em razão de auditoria de 2010 e 2012. O TCU consulta sobre alteração substancial de renda.
Em 2015 e 2016, não houve supervisão, em 2017, voltarão as supervisões. Cruzando dados de diversos ministérios
RAIS, DENATRAN, SISOB, (antes PINGIFS) agora com o Censo.
Item: 11. Que a supervisão dos bolsistas aconteça a qualquer tempo, quando necessário, e não somente no período
de atualização das bolsas.
Encaminhamentos do item 11: 1) Isso já ocorre, Portaria Normativa nº 8 de 2013.
Item: 12. Supervisão mais criteriosa de dados dos membros do grupo familiar do bolsista em relação ao cruzamento
de dados com órgãos como DETRAN, Imposto de Renda, dentre outros possíveis, dando mais suporte para as
comissões locais evitarem o uso indevido das bolsas.
Encaminhamentos do item 6: 1) Incluir no planejamento das supervisões.
Item: 13. Os ingressos dos bolsistas devem ser antecipados. As datas das chamadas são tardias, dificultando a
absorção dos conteúdos ministrados e perdido pelos bolsistas.
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Encaminhamentos do item 13: 1) Calendário geral, divulgação de notas do ENEM e precedência do SISu.
Verificar com o INEP a antecipação do ENEM em 1 mês (fazer ofício para o INEP).

GT 3 – PROCESSO SELETIVO E ACESSO - PERFIL DE INGRESSO
Item: 1. Conclusão do Processo seletivo do PROUNI deve acontecer antes do início do semestre letivo da IES.
Encaminhamentos do item 1: 1) Vide item 13 do GT2.
Item: 2. Será permitido ao representante do PROUNI na IES alterar as informações inseridas pelos candidatos
durante o período de inscrição, ainda, no referido período antes da aprovação ou reprovação da bolsa.
Encaminhamentos do item 2: 1) Fazer ofício pedindo que o sistema tenha ferramentas para atualização de dados
pela IES (para a DIPES).
Item: 3. O calendário do processo seletivo do PROUNI será antecipado em razão do início do período letivo das
IES.
Encaminhamentos do item 3: 1) Vide item 13 do GT2.
Item: 4. O calendário do PROUNI será informado na modalidade ANUAL para as IES com as respectivas datas
de adesão/renovação e manutenção das bolsas.
Encaminhamentos do item 4: 1) Fazer ofício solicitando para a DIPES.
Item: 5. Ampliar o período referente ao processo seletivo do PROUNI, tanto na questão da entrega da
documentação por parte dos candidatos quanto para inserção dos dados no SISPROUNI por parte dos
representantes
Encaminhamentos do item 5: 1) A aplicação desse item prejudicará os bolsistas e o MEC tem buscado
instrumentos para racionalizar o processo, as IES podem não conceder a bolsa em bloco.
Item: 6. Bloqueio automático dos candidatos que não atendam aos critérios do processo seletivo do PROUNI,
impossibilitando a sua inscrição.
Encaminhamentos do item 6: 1) Isso já existe no sistema, não havendo possibilidade de verificar previamente se
as informações declaradas correspondem ou não – competindo à IES essa função.
Item: 7. Criação de um canal de atendimento exclusivo para os bolsistas do PROUNI, via central telefônica e email, com suporte profissionalizado e qualificado para as demandas dos referidos bolsistas.
Encaminhamentos do item 7: 1) O 0800-616161 está qualificado para o atendimento de candidatos para o ProUni.
Item: 8. Quando abrir o período referente ao processo seletivo para as bolsas remanescentes, as mesmas passarão
a ter caráter retroativo para aqueles alunos que porventura já estejam matriculados na IES, e poderão também se
inscrever para as mesmas os estudantes que em algum momento cursaram o seu ensino médio ou parte dele na rede
privada, desde que atendam a todos os outros requisitos do programa.
Encaminhamentos do item 8: 8.1 – 1) Já existe, a bolsa é retroativa. 8.2 – 1) Isso implica alteração do público
alvo da política pública, que é, principalmente, o aluno oriundo de escola pública, não havendo o esgotamento da
demanda desse público alvo que justifique a ampliação dos critérios de ingresso (voto discordante do Prof. Valmor
Bolan – que entende que deveria ser encaminhada ao Congresso Nacional proposta de alteração da Lei do ProUni,
por maioria rejeitou-se a proposta do Sr. Valmor Bolan).
Item: 9. Os candidatos contemplados com bolsa parcial do PROUNI poderão financiar a outra parte não coberta
pela bolsa com o FIES de maneira mais flexibilizada e independente de passar pelo processo seletivo próprio que
hoje é atuante.
Encaminhamentos do item 9: 1) O perfil de renda do FIES está idêntico ao do ProUni, não há razão para essa
diferenciação – princípio da isonomia.
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Item: 10. As bolsas remanescentes se estenderão abertas a todos os candidatos que tenham o perfil para ingresso
durante todo o calendário acadêmico, podendo ser suspensas para o próximo semestre letivo como hoje já é previsto
nos casos em que a mesma acarrete reprovação por faltas. Nos casos também de bolsa remanescente, será possível
a concessão e a transferência do usufruto da bolsa para o curso em que o aluno já esteja matriculado, desde que seja
em mesma área afim do curso matriculado e a bolsa em que o mesmo se inscreveu.
Encaminhamentos do item 10: 10.1 – 1) Hoje as inscrições já vão até o limite possível para o sistema se planejar
para o próximo semestre letivo (concomitante internos e externos). 10.2 – 1) Já há previsão na normativa de bolsas
remanescentes.

GT 4 – COTAS RACIAIS
Item: 1. Manter e aprofundar as cotas raciais no que tange a um plano de segurança ao combate do estranhamento
que a presença do negro tem causado no interior dos campi das IES que oferecem PROUNI e que são submetidos
à humilhação como abordagens por instituições de seguranças públicas e privadas dentro e nos entornos dos campi.
Encaminhamentos do item 1: 1) Inclusão de questão sobre discriminação no questionário do bolsista (a ser
criado). 2) Disponibilizar material informativo de combate ao racismo nas IES no site da CONAP. 3) Colocar como
uma das modalidades de ações premiadas de combate ao racismo e discriminação social.
Item: 2. Garantia de cotas para bolsistas PROUNI para bolsas PIBIC/PIBIT/PIBID e outros programas.
Encaminhamentos do item 2: 1) Reunião com a CAPES/CNPq para verificar mais informações sobre a
regulamentação geral dos programas e verificar a possibilidade de eventual reserva de vagas.
Item: 3. Aumento de cotas raciais para o fortalecimento das ações afirmativas, das identidades raciais,
estabelecendo que as IES elaborem, juntamente com o corpo acadêmico, comunidade local e sociedade civil,
produção de atividades que debatam e promovam a valorização da herança cultural e a participação negra na história
do povo brasileiro.
Encaminhamentos do item 3: 1) As IES devem explorar a Lei nº 10.639. As cotas já seguem o IBGE.
Item: 4. Estabelecer que nas datas comemorativas de caráter cívico as IES incentivarão a participação de
intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas aos temas
em comemorações.
Encaminhamentos do item 4: 1) Autonomia didático-científica das IES.
Item: 5. Aperfeiçoamento dos procedimentos de controle e fiscalização da autodeclaração de raça para utilização
da cota racial.
Encaminhamentos do item 5: 1) Falar sobre os estudos da Comissão sobre normativas de raça/cor em
autodeclaração. Não é possível uma fiscalização mais efetiva de autodeclaração.

GT 5 – COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Item: 1. Manter e aprofundar as cotas para pessoas com deficiência e necessidades especiais, por meio do
aprimoramento do processo no que tange à divulgação das cotas ao público em tela.
Encaminhamentos do item 1: 1) Fazer um levantamento das diretrizes de cotas sobre uma nova interpretação das
que consiga resolver o problema da inclusão das pessoas com deficiência (informação de quantidade de bolsistas
com deficiência). 2) Incluir na premiação de boas práticas a inclusão de pessoas com deficiência.
Item: 2. Ampliar a divulgação das cotas para pessoas com deficiência e estabelecer como critério para o
oferecimento de bolsas nas IES um plano de acessibilidade para a mobilidade das diversas deficiências, como
sinalizadores para deficientes visuais, atividades acadêmicas em Libras dentre outras.
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Encaminhamentos do item 2: 1) Só podem aderir ao ProUni as IES com cursos aprovados – INEP e SERES. 2)
Conversar com entidades de atuação na área de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Item: 3. Será utilizada a nomenclatura “pessoas com deficiência” em toda a documentação da CONAP.
Encaminhamentos do item 3: 1) Aprovado

GT 6 – RESERVA DE VAGAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
PARA FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Item: 1. Manter e aprofundar a reserva de vagas para a formação de professores e estabelecer diálogos com
municípios divulgando esta modalidade do PROUNI que permite qualificar o professor e desta forma o processo
educacional.
Encaminhamentos do item 1: 1) Verificar com o CONSED e verificar SEB/SASE se eles possuem uma lista das
secretarias municipais de educação.
Item: 2. Garantir que as instituições contribuam para a inserção dos bolsistas da área da educação na prática
docente.
Encaminhamentos do item 2: 1) Dialogar com as instituições privadas para que elas sensibilizem as redes
municipais e estaduais para fazerem busca ativa

GT 7 – SISPROUNI E PROCESSOS INFORMATIZADOS DO PROUNI
Item: 1. O MEC/DIPES divulgue para as IES com maior antecedência os prazos dos procedimentos realizados no
Sistema.
Encaminhamentos do item 1: 1) Proposta de calendário anual prevista.
Item: 2. O SISPROUNI permita a visualização pela IES de origem(destino) do histórico dos bolsistas transferidos.
Encaminhamentos do item 2: 1) Encaminhar ofício para a DIPES sugerindo a obrigatoriedade de contar no Termo
Transferência de Bolsista o histórico da bolsa ou de alteração do Sisprouni para permitir a visualização do histórico
da bolsa.
Item: 3. Identificar nos relatórios disponibilizados no sistema os tipos de alunos prounistas (bolsas obrigatórias,
adicionais e PROIES e bolsas remanescentes).
Encaminhamentos do item 3: 1) Fazer o pedido de inclusão, hoje já consta no sistema de inscrição - obrigatórias,
adicionais e PROIES.
Item: 4. Simplificação do SISPROUNI com melhorias e facilidades no acompanhamento (manutenção) dos
bolsistas para validações.
Encaminhamentos do item 4: 1) O Sisprouni 2.0 que está sendo construído para contemplar essas questões.
Item: 5. Retorno dos encontros regionais que viabilizem treinamentos para coordenadores/representantes e demais
colaboradores do PROUNI nas IES.
Encaminhamentos do item 5: 1) Solicitar que a DIPES faça um curso EAD com um manual sobre o sistema,
contemplar algumas questões no curso da CONAP.
Item: 6. A carga do cadastro do e-MEC para o Sisprouni seja realizada de acordo com as alterações realizadas
pelas IES e não só nos períodos de adesão.
Encaminhamentos do item 6: 1) O prazo entre a adesão e as inscrições é inferior a 4 meses, tendo em vista que
as alterações de endereços de campus e polo dependem de autorização da SERES, em procedimento que não
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comporta tamanha celeridade, não é viável alteração do sistema para comportar essa especificidade. Havendo carga
pontual até o período de retificação do termo.
Item: 7. As adesões sejam realizadas apenas pelas mantenedoras e não por IES e locais de ofertas.
Encaminhamentos do item 7: 1) A responsabilidade é da IES por meio de sua mantenedora, razão pela qual é
necessária a realização de adesão por IES e preenchimento por local de oferta.
Item: 8. Simplificar o acesso das IES nos processos de comprovação das informações, incluindo no sistema apenas
um menu: Primeira Chamada; Segunda Chamada, Lista de Espera e Vagas Remanescentes.
Encaminhamentos do item 8: 1) Encaminhar solicitação para a DIPES.
Item: 9. Voltar ao sistema de estabelecer até três vezes o número de recebimento dos documentos dos candidatos
da lista de espera.
Encaminhamentos do item 9: 1) A sistemática de não restringir os convocados em lista de espera melhorou a
ocupação. Mas superlotou as IES. Fazer levantamento para ver quantas vezes rodou a lista, para ver se não é
possível estabelecer nova restrição.
Item: 10. Criar penalidades para os bolsistas que não assinam os Termos de Atualização de Bolsas, suspensão e
encerramentos de bolsas (exceto falecimento).
Encaminhamentos do item 10: 1) A IES tem de comunicar ao estudante para que assine o termo, não havendo
assinatura do termo, a IES pode cancelar a bolsa.
Item: 11. Relatório da COLAP com acesso das mantenedoras.
Encaminhamentos do item 11: 1) A participação das mantenedoras se dá pela figura do coordenador do ProUni
na COLAP, razão pela qual não há razão para controle adicional no dever de comunicação.

Não houve outros assuntos finais. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada
às 16h00min e eu, Victor Henrique Grampa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e todos
os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. São Paulo-SP, 25 de maio de 2017.

_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP
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_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP
_______________________________
Wilson do Amaral Filho
Membro da CONAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 20/6/2017

1. No dia 20 de junho de 2017, das 9h00min às 16h00min, na sala de reuniões da DIPES/SESu Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo II, 3º andar, sala 322, Brasília / DF, reuniu-se a
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos
termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na reunião os membros: (1)
Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2)
Geraldo Profírio Pessoa representante do corpo docente das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
(CONTEE); (3) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (4) Sérgio José Custódio, indicado pelo MEC como
representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); (5)
Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (6) Valmor Bolan, representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Houve uma ausência injustificada, (1) Rodrigo
Pereira de Paula, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior,
indicado pela CONTEE. Computando como ausência justificada a de (1) Vicente de Paula
Almeida Júnior, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC) e (2)
Wilson do Amaral Filho, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior, indicada pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Estando
pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do ensino médio público,
indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3) representante da
sociedade civil. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para
secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve pauta única, a discussão da Carta da Conferência
Nacional da CONAP de 2016 (ANEXO I): 1 - Propostas de encaminhamento para a Carta da
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Conferência Nacional (Relatoria: Pleno): GT 8 (CEBAS) - Relator(a): Prof. Wilson do Amaral;
GT 9 (Renúncia Fiscal e POEB) - Relator(a): Prof. Valmor Bolan; GT 10 (Democratização) Relator(a): Sr. Sérgio Custódio; GT 11 (Egressos) - Relator(a): Sr. Sérgio Custódio; GT 12
(Permanência e Evasão) - Relator(a): Prof. Rodrigo de Paula; GT 13 (Relação Institucional) Relator(a): Sra. Tamires Sampaio; GT 14 (Gênero e Sexualidade) - Relator(a): Sr. Victor Grampa.
ABERTURA DOS TRABALHOS: Em segunda chamada iniciou-se a reunião. Efetuada a
chamada nominal dos presentes pelo Presidente, houve justificativa de ausências, aprovação
unânime (nos termos supra). Em discussão o ponto único da pauta (2.) por Grupo de Trabalho
(GT) e item, com respectivos encaminhamentos, nos termos que seguem:
GT 8 – CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO (CEBAS) E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DE MANTENEDORAS NO PROUNI
Item: 1. Criação de ferramentas de interlocução entre o Sistema Informatizado do Cebas (SisCebas) com o Sistema
Informatizado do Prouni (SisProuni). Alternativamente, criação de ferramenta para gerar planilha no SisCebas que
possa ser carregada no SisProuni durante o processo de adesão ou de emissão de termo aditivo a cada processo
seletivo do Prouni.
Encaminhamentos do item 1: 1) Encaminhar pedido para a DIPES, para encaminhar para SERES e DTI do MEC.
2) Acompanhamento do Sisprouni 2.0 e da estruturação do Siscebas.
Item: 2. Para melhor funcionamento do SisProuni e SisCebas, Ministério da Educação deverá buscar informações
de diferentes órgãos públicos (renda, bens, grupo familiar etc) e cruzá-las com as informações preenchidas pelos
estudantes na inscrição e, caso haja divergências, alertar o aluno para que, se pré-selecionado, apresente
informações complementares na apresentação de documentos à IES, os quais serão considerados para fins de
concessão ou reprovação da bolsa.
Encaminhamentos do item 2: 1) Necessária reunião com a equipe responsável pelo CEBAS, no ProUni já há
cruzamento de informações nas supervisões ordinárias.
Item: 3. Encaminhamento de pedido à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) para
que, em conjunto com a Secretaria de Educação Superior (SESu), todas do Ministério da Educação, realize-se
eventos viabilizando orientações às Instituições de Educação Superior sobre a legislação do CEBAS e do Prouni,
transparência e prestação de contas sobre o CEBAS e Prouni.
Encaminhamentos do item 3: 1) Pensar em um curso para formação nessa área, encaminhar isso para SESu e
SERES, com ênfase em CEBAS. 2) Criação de curso sobre o ProUni, em parceria com outras instituições
acadêmicas, com enfoque especial em legislação, sistema, acompanhamento e controle social.
Item: 4. Para fins de certificação e renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), que o MEC regulamente a equivalência dos benefícios complementares para os alunos bolsistas
integrais, próprios ou do Prouni, construindo uma tabela específica de cada benefício (moradia, transporte,
alimentação, material didático, uniforme) para o cômputo da gratuidade das bolsas de estudo.
Encaminhamentos do item 4: Ofício para SERES, solicitação de reunião para discutir o assunto – convidar
representante das mantenedoras para acompanhar.

GT 9 – RENÚNCIA FISCAL E PROPORÇÃO DE OCUPAÇÃO EFETIVA DE BOLSAS (POEB)
Item: 1. Criação de ferramenta de transparência com relação à renúncia fiscal proporcionada pelo Prouni,
divulgando no sítio eletrônico do Prouni, de forma sistematizada e contínua, dados, ano a ano, sobre a renúncia
fiscal proporcionada pelo programa.
Encaminhamentos do item 1: 1) Sistematização para o site do ProUni sobre a renúncia de receita do ProUni.
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Item: 2. Para fins de levantamento dos dados para o cálculo da POEB (Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil nº 1394, de 2013), disponibilizar permanentemente no Sistema Informatizado do Prouni
(Sisprouni) informação sobre os processos seletivos, inclusive a quantidade de bolsas preenchidas e devidas e os
valores dos encargos educacionais correspondentes, nos moldes dos relatórios gerados nas vagas remanescentes,
consolidado por mantenedora, curso a curso.
Encaminhamentos do item 2: 1) Encaminhar solicitação para a SESu.
Item: 3. Envio, pela Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni (CONAP), de ofício à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para elucidação definitiva sobre o cálculo da POEB, garantindo a
interlocução com entidades representativas das instituições de educação superior, por meio do Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior Particular.
Encaminhamentos do item 3: 1) Encaminhar ofício para a Receita Federal.

GT 10 – DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO VERSUS DISCRIMINAÇÃO
Item: 1. Formar diretrizes para encontros sistêmicos.
Encaminhamentos do item 1: 1) Assunto encaminhado para a Comissão da Conferência.
Observação: O Sr. Valmor Bolan solicitou que as diretrizes para as conferências fossem sistematizadas.
Item: 2. Definir uma política de acompanhamento dos alunos egressos com bolsas do ProUni, bem como aprovação
em programas de residência e concursos públicos de bolsistas ProUni.
Encaminhamentos do item 2: 1) Solicitar o cruzamento de banco de CPF dos prounistas com a RAIS e CAPES,
para fazer um levantamento prévio do perfil dos egressos. 2) Solicitar que a DIPES providencie um instrumento
estatístico de coleta de dados para acompanhar os ex-alunos prounistas. 3) Promover campanha junto às IES e ao
Governo, com apoio do CRUB, para que a legislação possa contemplar formas mais facilitadas para acesso do
aluno prounista em pós-graduação e concursos públicos. 4) Dialogar com a CAPES, para verificar a possibilidade
de concessão de bolsas específicas para alunos ex-prounistas. 5) Inclusão de bolsas de manutenção. 6) Criação de
aba no portal de ex-prounistas para disponibilizar, primeiro conteúdo resultado da RAIS (assim que efetivado o
ponto 1, supra). 7) Criação de uma Ciranda dos Docentes, como área no site, objetivando a integração de docentes
egressos do ProUni. 8) Criar critérios de desempate em concursos para alunos do ProUni (no mesmo sentido do
ponto 3). 9) Absorver a experiência dos estágios, buscar parcerias de estágios para prounistas (Caixa Econômica,
CIEE etc).
Houve proposta pelo membro Sr. Sérgio Custódio de criação de um Prouni para a pós-graduação, proposta
rejeitada por maioria, em razão da possibilidade de viabilização de outras ações que não a reserva de vagas (ex.
parcerias para idiomas e bolsas de pesquisa).
Item: 3. Garantir o direito de todos os prounistas à bolsa permanência e ao passe livre em parceria com os estados
e municípios.
Encaminhamentos do item 3: 1) Solicitação de ampliação da bolsa permanência para bolsistas integrais. 2)
Revisão dos critérios de concessão de bolsas permanência. 3) Ampliação das bolsas. 4) Levantamento junto a
DTI/MEC dos alunos com bolsa permanência, para fazer recorte por faixa salarial. 5) Levantamento de evasões
por renda, para solicitar ampliação da bolsa permanência. 6) Parceria CAPES com bolsas para estudantes do
ProUni. 7) Reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social, para a possibilidade de concessão de bolsas. 8)
Envio de cartas para os 5.600 municípios e 27 Estados (Fórum dos Prefeitos), apenas os que possuam IES e/ou
estudantes com ProUni para solicitar ampliação ou instalação de políticas de passe livre para alunos do ProUni enviar o ofício solicitando apoio do CONSED e CNM.
Item: 4. Ser garantido ao bolsista do ProUni contemplado na vaga remanescente o direito de ingressar no próximo
semestre, se excedido o limite de faltas legal.
Encaminhamentos do item 4: - Prejudicado, pois o direito já existe na normativa vigente.
Item: 5. Caso não haja formação de turma será permitido o remanejamento ou o trancamento da bolsa até que haja
formação de turma no curso, turma e IES em que o acadêmico foi contemplado, bem como um acompanhamento
mais efetivo do MEC nos casos de não formação de turma, com normativas mais claras.
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Encaminhamentos do item 5: - Sugerir ao MEC encaminhamento.
Item: 6. Obrigatoriedade do fomento à pesquisa, cultura e extensão para prounistas, disponibilizada pela IES
aderente e pelo Estado, e regulamentada pelo ProUni.
Encaminhamentos do item 6: 1) No presente caso constatou-se exacerbação de competência da CONAP e do
próprio ProUni, é necessário fomentar, mas não é possível regulamentar, não há contrapartida possível na
normativa. 2) Criação de uma revista eletrônica interdisciplinar no site da CONAP, a ser criada a partir da produção
acadêmica encaminhada para a próxima Conferência Nacional da CONAP.
Item: 7. Acompanhamento permanente do ProUni pela CONAP/MEC por meio de pesquisas contínuas e/ou
temáticas (desdobramento de item do GT 11).
Encaminhamentos do item 7: 1) Criação do Prêmio Nacional de Produções Acadêmicas sobre o ProUni. 2)
Criação de arquivo sobre os estudos sobre o ProUni no Brasil ou exterior. 3) Repositório dos TCCs dos alunos do
ProUni. 3.1) Conversar com o CRUB, Biblioteca Nacional e Universidades Federais, para viabilização de base de
dados para a estruturação do arquivo (o mesmo do ponto 2). 4) Convites para pesquisadores abrirem a reunião da
CONAP, para qualificação.

GT 11 – EGRESSOS E ASCENSÃO ACADÊMICO-SOCIAL
Item: 1. Ampliação do vínculo com empresas para que os alunos prounistas recém-formados tenham garantia de
inserção no mercado de trabalho, dando preferência a empresas ligadas ao governo.
Encaminhamentos do item 1: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 2. Acompanhamento dos egressos e suas ascensões sociais para evitar o abandono à profissão.
Encaminhamentos do item 2: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 3. Desconto de no mínimo 50% nas mensalidades para prounistas na pós-graduação para garantir a
capacitação contínua do aluno e/ou políticas de acesso.
Encaminhamentos do item 3: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 4. Facilitar o acesso de prounista ao corpo docente em IES que ofertem as bolsas do ProUni.
Encaminhamentos do item 4: 1) Não é possível essa reserva em razão da autonomia e livre contratação.

GT 12 – PERMANÊNCIA E EVASÃO
Item: 1. Regularizar o dia para pagamento da bolsa permanência.
Encaminhamentos do item 1: 1) o representante do Ministério da Educação, Sr. Samuel Feliciano, justificou
alguns atrasos em razão de questões orçamentárias. 2) Enviar e-mail para CGRAG para verificar datas de
pagamento dos últimos 2 anos.
Item: 2. Ajuste do valor da bolsa permanência de acordo com a inflação e salário mínimo.
Encaminhamentos do item 2: 1) O valor da bolsa permanência tem base na bolsa de iniciação científica da
CAPES. 2) Verificar os ajustes da bolsa (histórico), junto à DIPES.
Item: 3. Manter uma linha direta de comunicação com todos (IES, COLAP alunos, etc.) para facilitar a participação
nas conferências e eventos relacionados ao tema.
Encaminhamentos do item 3: 1) Sisprouni 2.0 vai auxiliar na comunicação. 2) Haverá divulgação prévia da
próxima Conferência. 3) A CONAP considerou esse item pertencente ao GT1.
Item: 4. Criação de um programa de nivelamento nas IES que ofertem bolsas do ProUni.
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Encaminhamentos do item 4: 1) É uma medida pedagogicamente aconselhável. 2) Colocar como uma categoria
para a premiação de boas práticas. 3) Inserir no questionário sobre o ProUni se há programa de nivelamento. 4) Dar
publicidade para as boas práticas premiadas.
Item: 5. Fortalecimento e obrigatoriedade das COLAP nas IES que ofertem bolsas do ProUni, por meio de
treinamentos e portarias para promover o elo aluno-IES, garantindo um acompanhamento do aluno fortalecendo a
sua permanência e inclusão social.
Encaminhamentos do item 5: 1) Curso de formação sobre o ProUni, com capacitação dos Membros de COLAP
(MOOC). 2) Encaminhar o restante da matéria para a Subcomissão de Revisão Normativa.
Item: 6. Criação de políticas de incentivos obrigatórias como bolsas auxilio exclusivas para os bolsistas do ProUni
por meio de processos seletivos em monitorias e projetos de extensão garantindo a sua permanência.
Encaminhamentos do item 6: 1) Impossibilidade de intervenção na atividade fim da IES, 2) Item já contemplado
em itens anteriores. 3) Fazer ofício circular para todas as IES com as propostas de itens não obrigatórios que podem
ser aprimorados – com a divulgação das boas práticas premiadas.
Item: 7. Abranger a bolsa permanência para todos os bolsistas integrais para ajudar no custeio de materiais e
alimentação visto que o aluno bolsista deve ter um bom rendimento acadêmico fazendo com que o mesmo fique na
instituição para estudar, onde, na maioria dos casos, o aluno não tem condições de comprar a refeição visando a
diminuição da evasão
Encaminhamentos do item 7: 1) Discussão sobre bolsa permanência já contemplada em item anterior. 2)
Recomendar as IES a política de alimentação estudantil. 3) Verificar possibilidade de cômputo de atividades de
ensino, pesquisa e extensão na carga horária para efeitos de bolsa permanência (hoje as informações são extraídas
do e-mec).
Item: 8. Passe livre para os bolsistas integrais do ProUni, pois a maioria dos acadêmicos precisa se deslocar de
outras cidades para chegar à universidade, forçando muitas vezes o aluno a sair bem mais cedo de seu município
não tendo ele condições para trabalhar e ter uma renda para esses casos. Assim como se deslocar para os campos
de estágio. Se um aluno se enquadra na condição de bolsista integral, logo ele está em vulnerabilidade
socioeconômica.
Encaminhamentos do item 8: 1) Matéria já discutida no GT 10.
Item: 9. Na avaliação e regulamentação das IES incluir a avaliação das COLAP.
Encaminhamentos do item 9: 1) Já consta da avaliação do INEP (existência: ato de constituição e atas de reunião).

GT 13 – RELAÇÃO INSTITUCIONAL ALUNO – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PROUNI
Item: 1. Incentivar discussões internas/formação sobre o ProUni para coordenadores de cursos, funcionários e
professores da IES.
Encaminhamentos do item 1: 1) Criação de curso MOOC do ProUni. 2) Criação de prêmio de Boas Práticas.
Item: 2. Organização de um calendário anual, amplamente divulgado, com conferências/seminários das COLAPs
e da CONAP (municipal, estadual e nacional), periódicos, com abono de faltas para participantes, em cada
conferência ou seminário a ser realizada, bem como o apoio das IES para envio dos discentes, docentes e
funcionários
Encaminhamentos do item 2: 1) Encaminhar item para a Subcomissão de organização da Conferência Nacional
da CONAP. 2) Verificar a possibilidade de inclusão de abono de faltas dos prounistas que participarem das
Conferências Nacionais - Subcomissão de Revisão do Normativo. 3) Estudar a implementação de obrigatoriedade
ou não de ida para a Conferência Nacional pelas IES. 4) Garantir publicação de calendário no início de cada ano,
bem como atualizar o site.
Item: 3. Criação de avaliação periódica disponível ao bolsista pelo ProUni para analisar a faculdade quanto aos
procedimentos legais do ProUni com disponibilização do resultado em uma plataforma em nível nacional.
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Encaminhamentos do item 3: 1) Criação de questionário para acompanhamento de bolsistas e IES.
Item: 4. 4.
Criação de avaliação periódica disponível ao bolsista pelo ProUni para analisar o perfil
socioeconômico dos bolsistas do ProUni com disponibilização do resultado em uma plataforma em nível nacional
(desmembramento feito pela CONAP do item 3).
Encaminhamentos do item 4: 1) Criação de questionário para acompanhamento de bolsistas e IES.

GT 14 – GÊNERO E SEXUALIDADE: PARTICIPAÇÃO E EMPODERAMENTO
Item: 1. Realizar ações e companhas nas IES para combater a discriminação quanto a questões de raça, etnia, classe
social, gênero e sexualidade.
Encaminhamentos do item 1: 1) Incluir no Prêmio de Boas Práticas do Prouni.
Item: 2. Assegurar o uso do nome social nas IES levando em conta o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, e a
Portaria nº 1.612 do MEC, 18 de novembro de 2011, pelo fato do ProUni ser um programa do Governo Federal.
Encaminhamentos do item 2: 1) Pedir a inserção do nome social para a CONAP – Em regime de urgência.

Não houve outros assuntos finais. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada
às 16h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim
e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. Brasília, 20 de junho de 2017.
_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP
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_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
Ata da Reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP
REUNIÃO ORDINÁRIA - 20/6/2017

1. No dia 20 de junho de 2017, das 9h00min às 16h00min, na sala de reuniões da DIPES/SESu Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo II, 3º andar, sala 322, Brasília / DF, reuniu-se a
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni – CONAP, instituída nos
termos da Portaria n° 429, de 2 de abril de 2008. Estiveram presentes na reunião os membros: (1)
Victor Henrique Grampa, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e Presidente da CONAP; (2)
Geraldo Profírio Pessoa representante do corpo docente das instituições privadas de ensino
superior, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
(CONTEE); (3) Samuel Martins Feliciano, Coordenador-Geral de Relações Acadêmicas de
Graduação (CGRAG/DIPES/SESu/MEC); (4) Sérgio José Custódio, indicado pelo MEC como
representante da sociedade civil, designado pelo Movimento dos Sem Universidade (MSU); (5)
Tamires Gomes Sampaio, representante do corpo discente das instituições privadas de ensino
superior designado pela União Nacional dos Estudantes (UNE); (6) Valmor Bolan, representante
dos dirigentes das instituições privadas de ensino superior, indicado pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Houve uma ausência injustificada, (1) Rodrigo
Pereira de Paula, representante do corpo docente das instituições privadas de ensino superior,
indicado pela CONTEE. Computando como ausência justificada a de (1) Vicente de Paula
Almeida Júnior, Diretor de Políticas e Programas de Graduação (DIPES/SESu/MEC) e (2)
Wilson do Amaral Filho, representante dos dirigentes das instituições privadas de ensino
superior, indicada pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Estando
pendentes de nomeação ou indicação as cadeiras: (1) representante do Conselho Nacional de
Secretários de Educação – CONSED, (2) representante dos estudantes do ensino médio público,
indicada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e (3) representante da
sociedade civil. Participou, ainda, Pablo Piazolla de Assis Correia, servidor designado para
secretariar a reunião da CONAP. A reunião teve pauta única, a discussão da Carta da Conferência
Nacional da CONAP de 2016 (ANEXO I): 1 - Propostas de encaminhamento para a Carta da
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Conferência Nacional (Relatoria: Pleno): GT 8 (CEBAS) - Relator(a): Prof. Wilson do Amaral;
GT 9 (Renúncia Fiscal e POEB) - Relator(a): Prof. Valmor Bolan; GT 10 (Democratização) Relator(a): Sr. Sérgio Custódio; GT 11 (Egressos) - Relator(a): Sr. Sérgio Custódio; GT 12
(Permanência e Evasão) - Relator(a): Prof. Rodrigo de Paula; GT 13 (Relação Institucional) Relator(a): Sra. Tamires Sampaio; GT 14 (Gênero e Sexualidade) - Relator(a): Sr. Victor Grampa.
ABERTURA DOS TRABALHOS: Em segunda chamada iniciou-se a reunião. Efetuada a
chamada nominal dos presentes pelo Presidente, houve justificativa de ausências, aprovação
unânime (nos termos supra). Em discussão o ponto único da pauta (2.) por Grupo de Trabalho
(GT) e item, com respectivos encaminhamentos, nos termos que seguem:
GT 8 – CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO (CEBAS) E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DE MANTENEDORAS NO PROUNI
Item: 1. Criação de ferramentas de interlocução entre o Sistema Informatizado do Cebas (SisCebas) com o Sistema
Informatizado do Prouni (SisProuni). Alternativamente, criação de ferramenta para gerar planilha no SisCebas que
possa ser carregada no SisProuni durante o processo de adesão ou de emissão de termo aditivo a cada processo
seletivo do Prouni.
Encaminhamentos do item 1: 1) Encaminhar pedido para a DIPES, para encaminhar para SERES e DTI do MEC.
2) Acompanhamento do Sisprouni 2.0 e da estruturação do Siscebas.
Item: 2. Para melhor funcionamento do SisProuni e SisCebas, Ministério da Educação deverá buscar informações
de diferentes órgãos públicos (renda, bens, grupo familiar etc) e cruzá-las com as informações preenchidas pelos
estudantes na inscrição e, caso haja divergências, alertar o aluno para que, se pré-selecionado, apresente
informações complementares na apresentação de documentos à IES, os quais serão considerados para fins de
concessão ou reprovação da bolsa.
Encaminhamentos do item 2: 1) Necessária reunião com a equipe responsável pelo CEBAS, no ProUni já há
cruzamento de informações nas supervisões ordinárias.
Item: 3. Encaminhamento de pedido à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) para
que, em conjunto com a Secretaria de Educação Superior (SESu), todas do Ministério da Educação, realize-se
eventos viabilizando orientações às Instituições de Educação Superior sobre a legislação do CEBAS e do Prouni,
transparência e prestação de contas sobre o CEBAS e Prouni.
Encaminhamentos do item 3: 1) Pensar em um curso para formação nessa área, encaminhar isso para SESu e
SERES, com ênfase em CEBAS. 2) Criação de curso sobre o ProUni, em parceria com outras instituições
acadêmicas, com enfoque especial em legislação, sistema, acompanhamento e controle social.
Item: 4. Para fins de certificação e renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), que o MEC regulamente a equivalência dos benefícios complementares para os alunos bolsistas
integrais, próprios ou do Prouni, construindo uma tabela específica de cada benefício (moradia, transporte,
alimentação, material didático, uniforme) para o cômputo da gratuidade das bolsas de estudo.
Encaminhamentos do item 4: Ofício para SERES, solicitação de reunião para discutir o assunto – convidar
representante das mantenedoras para acompanhar.

GT 9 – RENÚNCIA FISCAL E PROPORÇÃO DE OCUPAÇÃO EFETIVA DE BOLSAS (POEB)
Item: 1. Criação de ferramenta de transparência com relação à renúncia fiscal proporcionada pelo Prouni,
divulgando no sítio eletrônico do Prouni, de forma sistematizada e contínua, dados, ano a ano, sobre a renúncia
fiscal proporcionada pelo programa.
Encaminhamentos do item 1: 1) Sistematização para o site do ProUni sobre a renúncia de receita do ProUni.
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Item: 2. Para fins de levantamento dos dados para o cálculo da POEB (Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil nº 1394, de 2013), disponibilizar permanentemente no Sistema Informatizado do Prouni
(Sisprouni) informação sobre os processos seletivos, inclusive a quantidade de bolsas preenchidas e devidas e os
valores dos encargos educacionais correspondentes, nos moldes dos relatórios gerados nas vagas remanescentes,
consolidado por mantenedora, curso a curso.
Encaminhamentos do item 2: 1) Encaminhar solicitação para a SESu.
Item: 3. Envio, pela Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni (CONAP), de ofício à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para elucidação definitiva sobre o cálculo da POEB, garantindo a
interlocução com entidades representativas das instituições de educação superior, por meio do Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior Particular.
Encaminhamentos do item 3: 1) Encaminhar ofício para a Receita Federal.

GT 10 – DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO VERSUS DISCRIMINAÇÃO
Item: 1. Formar diretrizes para encontros sistêmicos.
Encaminhamentos do item 1: 1) Assunto encaminhado para a Comissão da Conferência.
Observação: O Sr. Valmor Bolan solicitou que as diretrizes para as conferências fossem sistematizadas.
Item: 2. Definir uma política de acompanhamento dos alunos egressos com bolsas do ProUni, bem como aprovação
em programas de residência e concursos públicos de bolsistas ProUni.
Encaminhamentos do item 2: 1) Solicitar o cruzamento de banco de CPF dos prounistas com a RAIS e CAPES,
para fazer um levantamento prévio do perfil dos egressos. 2) Solicitar que a DIPES providencie um instrumento
estatístico de coleta de dados para acompanhar os ex-alunos prounistas. 3) Promover campanha junto às IES e ao
Governo, com apoio do CRUB, para que a legislação possa contemplar formas mais facilitadas para acesso do
aluno prounista em pós-graduação e concursos públicos. 4) Dialogar com a CAPES, para verificar a possibilidade
de concessão de bolsas específicas para alunos ex-prounistas. 5) Inclusão de bolsas de manutenção. 6) Criação de
aba no portal de ex-prounistas para disponibilizar, primeiro conteúdo resultado da RAIS (assim que efetivado o
ponto 1, supra). 7) Criação de uma Ciranda dos Docentes, como área no site, objetivando a integração de docentes
egressos do ProUni. 8) Criar critérios de desempate em concursos para alunos do ProUni (no mesmo sentido do
ponto 3). 9) Absorver a experiência dos estágios, buscar parcerias de estágios para prounistas (Caixa Econômica,
CIEE etc).
Houve proposta pelo membro Sr. Sérgio Custódio de criação de um Prouni para a pós-graduação, proposta
rejeitada por maioria, em razão da possibilidade de viabilização de outras ações que não a reserva de vagas (ex.
parcerias para idiomas e bolsas de pesquisa).
Item: 3. Garantir o direito de todos os prounistas à bolsa permanência e ao passe livre em parceria com os estados
e municípios.
Encaminhamentos do item 3: 1) Solicitação de ampliação da bolsa permanência para bolsistas integrais. 2)
Revisão dos critérios de concessão de bolsas permanência. 3) Ampliação das bolsas. 4) Levantamento junto a
DTI/MEC dos alunos com bolsa permanência, para fazer recorte por faixa salarial. 5) Levantamento de evasões
por renda, para solicitar ampliação da bolsa permanência. 6) Parceria CAPES com bolsas para estudantes do
ProUni. 7) Reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social, para a possibilidade de concessão de bolsas. 8)
Envio de cartas para os 5.600 municípios e 27 Estados (Fórum dos Prefeitos), apenas os que possuam IES e/ou
estudantes com ProUni para solicitar ampliação ou instalação de políticas de passe livre para alunos do ProUni enviar o ofício solicitando apoio do CONSED e CNM.
Item: 4. Ser garantido ao bolsista do ProUni contemplado na vaga remanescente o direito de ingressar no próximo
semestre, se excedido o limite de faltas legal.
Encaminhamentos do item 4: - Prejudicado, pois o direito já existe na normativa vigente.
Item: 5. Caso não haja formação de turma será permitido o remanejamento ou o trancamento da bolsa até que haja
formação de turma no curso, turma e IES em que o acadêmico foi contemplado, bem como um acompanhamento
mais efetivo do MEC nos casos de não formação de turma, com normativas mais claras.
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Encaminhamentos do item 5: - Sugerir ao MEC encaminhamento.
Item: 6. Obrigatoriedade do fomento à pesquisa, cultura e extensão para prounistas, disponibilizada pela IES
aderente e pelo Estado, e regulamentada pelo ProUni.
Encaminhamentos do item 6: 1) No presente caso constatou-se exacerbação de competência da CONAP e do
próprio ProUni, é necessário fomentar, mas não é possível regulamentar, não há contrapartida possível na
normativa. 2) Criação de uma revista eletrônica interdisciplinar no site da CONAP, a ser criada a partir da produção
acadêmica encaminhada para a próxima Conferência Nacional da CONAP.
Item: 7. Acompanhamento permanente do ProUni pela CONAP/MEC por meio de pesquisas contínuas e/ou
temáticas (desdobramento de item do GT 11).
Encaminhamentos do item 7: 1) Criação do Prêmio Nacional de Produções Acadêmicas sobre o ProUni. 2)
Criação de arquivo sobre os estudos sobre o ProUni no Brasil ou exterior. 3) Repositório dos TCCs dos alunos do
ProUni. 3.1) Conversar com o CRUB, Biblioteca Nacional e Universidades Federais, para viabilização de base de
dados para a estruturação do arquivo (o mesmo do ponto 2). 4) Convites para pesquisadores abrirem a reunião da
CONAP, para qualificação.

GT 11 – EGRESSOS E ASCENSÃO ACADÊMICO-SOCIAL
Item: 1. Ampliação do vínculo com empresas para que os alunos prounistas recém-formados tenham garantia de
inserção no mercado de trabalho, dando preferência a empresas ligadas ao governo.
Encaminhamentos do item 1: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 2. Acompanhamento dos egressos e suas ascensões sociais para evitar o abandono à profissão.
Encaminhamentos do item 2: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 3. Desconto de no mínimo 50% nas mensalidades para prounistas na pós-graduação para garantir a
capacitação contínua do aluno e/ou políticas de acesso.
Encaminhamentos do item 3: 1) Item vencido no GT 10.
Item: 4. Facilitar o acesso de prounista ao corpo docente em IES que ofertem as bolsas do ProUni.
Encaminhamentos do item 4: 1) Não é possível essa reserva em razão da autonomia e livre contratação.

GT 12 – PERMANÊNCIA E EVASÃO
Item: 1. Regularizar o dia para pagamento da bolsa permanência.
Encaminhamentos do item 1: 1) o representante do Ministério da Educação, Sr. Samuel Feliciano, justificou
alguns atrasos em razão de questões orçamentárias. 2) Enviar e-mail para CGRAG para verificar datas de
pagamento dos últimos 2 anos.
Item: 2. Ajuste do valor da bolsa permanência de acordo com a inflação e salário mínimo.
Encaminhamentos do item 2: 1) O valor da bolsa permanência tem base na bolsa de iniciação científica da
CAPES. 2) Verificar os ajustes da bolsa (histórico), junto à DIPES.
Item: 3. Manter uma linha direta de comunicação com todos (IES, COLAP alunos, etc.) para facilitar a participação
nas conferências e eventos relacionados ao tema.
Encaminhamentos do item 3: 1) Sisprouni 2.0 vai auxiliar na comunicação. 2) Haverá divulgação prévia da
próxima Conferência. 3) A CONAP considerou esse item pertencente ao GT1.
Item: 4. Criação de um programa de nivelamento nas IES que ofertem bolsas do ProUni.
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Encaminhamentos do item 4: 1) É uma medida pedagogicamente aconselhável. 2) Colocar como uma categoria
para a premiação de boas práticas. 3) Inserir no questionário sobre o ProUni se há programa de nivelamento. 4) Dar
publicidade para as boas práticas premiadas.
Item: 5. Fortalecimento e obrigatoriedade das COLAP nas IES que ofertem bolsas do ProUni, por meio de
treinamentos e portarias para promover o elo aluno-IES, garantindo um acompanhamento do aluno fortalecendo a
sua permanência e inclusão social.
Encaminhamentos do item 5: 1) Curso de formação sobre o ProUni, com capacitação dos Membros de COLAP
(MOOC). 2) Encaminhar o restante da matéria para a Subcomissão de Revisão Normativa.
Item: 6. Criação de políticas de incentivos obrigatórias como bolsas auxilio exclusivas para os bolsistas do ProUni
por meio de processos seletivos em monitorias e projetos de extensão garantindo a sua permanência.
Encaminhamentos do item 6: 1) Impossibilidade de intervenção na atividade fim da IES, 2) Item já contemplado
em itens anteriores. 3) Fazer ofício circular para todas as IES com as propostas de itens não obrigatórios que podem
ser aprimorados – com a divulgação das boas práticas premiadas.
Item: 7. Abranger a bolsa permanência para todos os bolsistas integrais para ajudar no custeio de materiais e
alimentação visto que o aluno bolsista deve ter um bom rendimento acadêmico fazendo com que o mesmo fique na
instituição para estudar, onde, na maioria dos casos, o aluno não tem condições de comprar a refeição visando a
diminuição da evasão
Encaminhamentos do item 7: 1) Discussão sobre bolsa permanência já contemplada em item anterior. 2)
Recomendar as IES a política de alimentação estudantil. 3) Verificar possibilidade de cômputo de atividades de
ensino, pesquisa e extensão na carga horária para efeitos de bolsa permanência (hoje as informações são extraídas
do e-mec).
Item: 8. Passe livre para os bolsistas integrais do ProUni, pois a maioria dos acadêmicos precisa se deslocar de
outras cidades para chegar à universidade, forçando muitas vezes o aluno a sair bem mais cedo de seu município
não tendo ele condições para trabalhar e ter uma renda para esses casos. Assim como se deslocar para os campos
de estágio. Se um aluno se enquadra na condição de bolsista integral, logo ele está em vulnerabilidade
socioeconômica.
Encaminhamentos do item 8: 1) Matéria já discutida no GT 10.
Item: 9. Na avaliação e regulamentação das IES incluir a avaliação das COLAP.
Encaminhamentos do item 9: 1) Já consta da avaliação do INEP (existência: ato de constituição e atas de reunião).

GT 13 – RELAÇÃO INSTITUCIONAL ALUNO – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PROUNI
Item: 1. Incentivar discussões internas/formação sobre o ProUni para coordenadores de cursos, funcionários e
professores da IES.
Encaminhamentos do item 1: 1) Criação de curso MOOC do ProUni. 2) Criação de prêmio de Boas Práticas.
Item: 2. Organização de um calendário anual, amplamente divulgado, com conferências/seminários das COLAPs
e da CONAP (municipal, estadual e nacional), periódicos, com abono de faltas para participantes, em cada
conferência ou seminário a ser realizada, bem como o apoio das IES para envio dos discentes, docentes e
funcionários
Encaminhamentos do item 2: 1) Encaminhar item para a Subcomissão de organização da Conferência Nacional
da CONAP. 2) Verificar a possibilidade de inclusão de abono de faltas dos prounistas que participarem das
Conferências Nacionais - Subcomissão de Revisão do Normativo. 3) Estudar a implementação de obrigatoriedade
ou não de ida para a Conferência Nacional pelas IES. 4) Garantir publicação de calendário no início de cada ano,
bem como atualizar o site.
Item: 3. Criação de avaliação periódica disponível ao bolsista pelo ProUni para analisar a faculdade quanto aos
procedimentos legais do ProUni com disponibilização do resultado em uma plataforma em nível nacional.
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Encaminhamentos do item 3: 1) Criação de questionário para acompanhamento de bolsistas e IES.
Item: 4. 4.
Criação de avaliação periódica disponível ao bolsista pelo ProUni para analisar o perfil
socioeconômico dos bolsistas do ProUni com disponibilização do resultado em uma plataforma em nível nacional
(desmembramento feito pela CONAP do item 3).
Encaminhamentos do item 4: 1) Criação de questionário para acompanhamento de bolsistas e IES.

GT 14 – GÊNERO E SEXUALIDADE: PARTICIPAÇÃO E EMPODERAMENTO
Item: 1. Realizar ações e companhas nas IES para combater a discriminação quanto a questões de raça, etnia, classe
social, gênero e sexualidade.
Encaminhamentos do item 1: 1) Incluir no Prêmio de Boas Práticas do Prouni.
Item: 2. Assegurar o uso do nome social nas IES levando em conta o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, e a
Portaria nº 1.612 do MEC, 18 de novembro de 2011, pelo fato do ProUni ser um programa do Governo Federal.
Encaminhamentos do item 2: 1) Pedir a inserção do nome social para a CONAP – Em regime de urgência.

Não houve outros assuntos finais. Encerradas as questões a serem tratadas, a reunião foi encerrada
às 16h00min e eu, Pablo Piazolla de Assis Correia, lavrei a presente ata que vai assinada por mim
e todos os presentes na reunião de leitura e aprovação desta ata. Brasília, 20 de junho de 2017.
_____________________________
Victor Henrique Grampa
Presidente da CONAP

_____________________________
Geraldo Profírio Pessoa
Membro da CONAP

_____________________________
Samuel Martins Feliciano
Membro da CONAP

_____________________________
Sérgio José Custódio
Membro da CONAP

_____________________________
Tamires Gomes Sampaio
Membro da CONAP
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_____________________________
Valmor Bolan
Membro da CONAP

_____________________________
Pablo Piazolla de Assis Correia
Secretário Executivo da CONAP
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Ofício DCF/DCV -154

Belo Horizonte,27 de novembro de 2017.

Referência: Atendimento da diligência da prestação de contas do Termo de Cooperação n°
11331/2011 - ofício 70/2017/DICEI/SEB/SEB-MEC.

Prezado Senhor,

Em atendimento à diligência supracitada, estamos encaminhando a documentação
complementar solicitada através do ofício 70/2017/DICEl/SEB/SEB-MEC.
Esperando tê-lo atendido satisfatoriamente, subscrevemo-nos apresentando nossas
cordiais saudações.

Atenciosamente,

Cecílfà Pírés^^calho Pereira
DCF/Divisão de Convênios

limo Sr:

Eduardo Granha Magalhães Gomes
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
SEB/DICEVASSESSORIA
Ministério da Educação

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E RNANÇAS

dcf-dcv@dcf.ufmg.bf - (31) 3409-5512
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Av. Aniônio Carlos, 6627. Pampulha • Prédio da Reitoria, 5' andar
31270-901 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2017.

Sr. Eduardo Granha Magalhães Gomes
SEB/DICEI/ASSESSORIA

Ref. Ofício n° 70/2017/DICEI/SEB/MEC

Assunto: Diligência da Prestação de Contas do termo de Co operação n 11331/2011
Prezado Senhor,

Na condição de coordenadora da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil - Fase II, em resposta a correspondência enviada por V.Sa. no dia 13 de outubro

passado, venho respeitosamente encaminhar-lhe, por meio deste, os esclarecimentos e
justificativas, assim como os documentos solicitados, com o objetivo de sanar os
motivos que deram origem a DILIGENCIA:
1 - Esclarecimentos:

1.1 - Os objetivos previstos no projeto em questão foram tcdos atingidos nos prazos

esperados. A entrega dos relatórios referentes a cada uma das três metas do projeto
foi realizada publicamente na Sede do Ministério da Educação, no dia 17 de
dezembro de 2015,em um seminário organizado pela Secretaria de Educação Básica

(SEB/MEC), em encadernação única, em mãos ao Sr. ítalo Dutra, Diretor da
Diretoria de Currículos e Educação Integral da SEB/MEC.

1.2 - Os produtos referentes a cada Meta foram entregues juntamente com os referidos
relatórios, sendo eles; 6 (seis) livros, não apenas 2 (deis) conforme previsto no

projeto, resultantes do refinamento da análise dos dados do survey realizado na
primeira fase da pesquisa:

OLIVEIRA, D. A.; VIEIRA, L. F. (org.). Trabalho docenie na Educação Básica: a

condição docente em sete estados brasileiros. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.
DUARTE, A.; MELO, S. D. G.; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F..0 trabalho docente
na Educação Básica em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.
AZEVEDEDO, M. L. N. de; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F.. O trabalho docente na
Educação Básica no Paraná. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.

FERREIRA, E. B.; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F.. O trabalho docente na Educação
Básica no Espírito Santo. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.

OLIVEIRA, J. F. de; OLIVEIRA, DA.; VIEIRA, L. F.. Trabalho docente na Educação
Básica em Goiás. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.

MAUÉS,O.; CAMARGO,A.; OLIVEIRA,D.A.; VIEIRA, L. F.. O trabalho docente na
Educação Básica: o Pará em questão. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.

1.3 - Os produtos constantes do item 2 do projeto básico, solicitados adicionalmente no
ponto 4 do referido Ofício n° 70/2017/DICEI/SEB/MEC foram entregues ao Sr.
Carlos Artexes Simões, Diretor de Concepções e Orientações Curriculares para a
Educação Básica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação
(SEB/MEC),em dezembro de 2010.

Produto 1 - Relatório final do survey contendo os resultados dos sete estados brasileiros
contextualizados pelos resultados da pesquisa documental sobre política educacional
dos estados e municípios abrangidos pela amostra;

Produto 2 - Relatório final sobre panorama dos profissionais da educação básica no
Brasil;

Produto 3 - Dicionário "Trabalho, profissão e condição docente" em CD, com 433
verbetes elaborados por 380 autores brasileiros e de outros 16 ]3aíses.

2 - Documentação complementar, constante no item 1.4 do projeto básico,
solicitada no referido Ofício n° 70/2017/DICEI/SEB/MEC e ora apresentada:

2.1 - Relatóriofinal: Análise refinada do banco de dados do survey "Trabalho Docente
na Educação Básica no Brasil" epublicação de dois livros:

2.1.1 - GESTRADO, Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente.
Análise refinada do banco de dados do survey "Trabalho Docente na educação Básica
no Brasil", 2015.
2.1.2 - Livros:

OLIVEIRA, D. A.; VIEIRA, L. F. (org.). Trabalho docente na Educação Básica: a
condição docente em sete estados brasileiros. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.
DUARTE, A.; MELO, S. D. G.; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F..0 trabalho docente

na Educação Básica em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.
AZEVEDEDO, M. L. N. de; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F.. O trabalho docente na

Educação Básica no Paraná. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.
FERREIRA, E. B.; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F.. O trabalho docente na Educação

Básica no Espírito Santo. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2012.

OLIVEIRA, J. F. de; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L. F.. Trabalho docente na Educação
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Os livros "Organização e gestão escolar e suas conseqüências para o perfil e a condição
do gestor educacional" e "Indicadores do trabalho docente nas escolas de Educação
Básica no Brasil" foram os únicos produtos faltantes no momento da entrega dos
relatórios e produtos finais da pesquisa, visto tratar-se de dadc s finais da última etapa da
pesquisa e carecer, por esta razão, de maior tempo para sua elaboração e confecção. Os
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comunicando o aceite da publicação e a data prevista de sua edição para o primeiro
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Apresentação
Este relatório traz resultados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica
no Brasil: Fase II (TDEBB)e tem como objetivo apresentar análises produzidas a partir
do refinamento de dados obtidos por meio de siirvey realizado em sete estados do país.

Assim,este relatório tem ênfase na implementação de análises estatísticas multivariadas,

o que pennite avaliar simultaneamente um conjunto de variáveis aferidas junto a sujeitos
docentes da Educação Básica. A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Estudos sobre
Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO) da Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG). O Gestrado foi criado em 2002 e nesses anos tem realizado

estudos e pesquisas de forma integrada, buscando a interdiscipl naridade no tratamento
de questões concernentes à política educacional e ao trabalho docente. Este grupo se
originou de um esforço em torno da organização da Rede Latino-americana de Estudos

Sobre Trabalho Docente (Rede ESTRADO)no Brasil'.
Na primeira fase da pesquisa TDEBB, o Gestrado realizou um siin'ey em sete
estados do Brasil, com a motivação de conhecer o trabalho docente na Educação Básica

nas suas três etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). A

pesquisa intitulada "Trabalho docente na Educação Básica n.a Brasil" contou com o

apoio do Ministério da Educação(MEC)por meio de um Plano de Cooperação Técnica
do Ministério, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC),com a UFMG.

Para realização dessa investigação, o Gestrado contou com uma rede de pesquisa
composta por oito grupos de estudos de diferentes universidades públicas nos diferentes

estados abarcados pela amostra.^A pesquisa teve como principal objetivo "analisar o
trabalho docente nas suas dimensões constitutivas, identiílcando seus atores, o que

fazem e em que condições se realiza o trabalho nas escolas de Educação Básica, com a

' A Rede Estrado foi criada em fins de 1999, no âmbito do Grupo de Trabalho "Educação, Trabalho
e Exclusão Social"
www.redeestrado.org

do

Conselho

Latino-americano

de

Ciências

Sociais (CLACSO).

^ Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho - GES rRADü/tJFIVKJ; Grupo de Estudo
sobre Política Educacional e Trabalho - GEPETO/UFSC; Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas
e Gestão Educacional - GEDUC/UEM; Grupo de Pesquisa em Gestão, Trabalho e Políticas

Educacionais - GETEP/UFRN; Grupo de Estudos e Pesquisa solire Políucas Educacionais e Trabalho
Docente - GESTRADO/UFPA; Núcleo de Estudos e Documentação, Educação, Sociedade e Cultura

- NEDESC/UFG; Núcleo de Estudos e Pesqui.sas em Políticas Educacionais - NEPE/UFES; Núcleo
de Políticas Educacionais - NUPE/UFPR.
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finalidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas no Brasil"'. Foram
entrevistados 8.795 docentes em seus locais de trabalho, sendo creches e escolas

públicas de Ensino Fundamental e Ensino Médiode35 redes de ensino municipais e de
sete redes estaduais de ensino.

A proposta da pesquisa surgiu como resultado de investigações anteriores sobre
o tema, realizadas no âmbito do Gestrado, além de uma densa revisão de literatura. A

partir dessa experiência precedente, elaborou-se quatro grandes hipóteses para a
pesquisa, sendo elas:
Ampliação da jornada de trabalho real dos docentes sem o reconhecimento
legal. Compreendida como um elemento que resulta em intensificação do trabalho, em

razão da ampliação da quantidade de trabalho realizado pelo dcicente, seja por meio da
extensão da jornada diária, seja pela redução das porosidades na jornada de trabalho.
Trata-se de um aumento das horas e da carga de trabalho sem qualquer remuneração. A
porosidade na jornada de trabalho é um conceito típico do lordismo, sendo considerada
como vácuos na jornada de trabalho.
Ampliação das funções e responsabilidades dos docentes. Os docentes,
premidos pela necessidade de responder às exigências originadas de diferentes fontes
(da comunidade, da gestão da escola, dos órgãos do sistema), sobretudo, aquelas

orientadas por modelos de gestão por resultados, vão incorporando ao seu trabalho
novas funções e responsabilidades. O processo de ampliação de novas funções e
responsabilidades é normalmente justificado pela incorporação de maior flexibilidade
na organização e gestão educacional que promove maior desregulamentação para prover

a escola de maior fiexibilidade administrativa, financeira e pedagógica. Por força da

própria legislação e dos programas de reformas das últimas décadas, os docentes têm
sido forçados a dominarem novas práticas e novos saberes no exercício de suas funções

e o domínio de certas competências. Sendo apresentadas como novidades ou inovações,
tais exigências são tomadas pelos docentes muitas vezes como naturais e indispensáveis.
Pesquisastêmdemonstradoqueadespeitodesentirem-seobrigadosaresponderàsnovas

exigências pedagógicas e administrativas, os docentes expressam sensação de
insegurança e desamparo tanto em referência aos meios objetivos de trabalho - faltamlhes condições de trabalho adequadas - quanto do ponto de vista subjetivo. Como

estratégia defensiva, esses trabalhadores creditam muitas vezes nas possibilidades de
maior formação, a estratégia para superar esta condição.
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Intensificação e autointensificação do trabalho. A intensincação do trabalho,

de um modo geral, pode decorrer do crescimento da produção sem alterações do efetivo
ou na diminuição do efetivo sem haver mudança na produção. Mas, é no âmbito da
atividade que o processo de intensillcação se expressa, pois cab(2 ao trabalhador regular
os efeitos da ampliação da complexidade da tarefa ou aumento do número de tarefas a
serem realizadas na mesma unidade temporal por uma mesma pessoa ou equipe

(MEL.CHIOR,2008). A intensificação do trabalho que ocorre no interior da jornada de
trabalho remunerada é bastante preocupante por se tratar, em geral, de estratégias mais
sutis e menos visíveis de exploração. Sendo assim, as mensurações não são suficientes

para abarcar o processo de intensificação do trabalho. Os docentes, em muitos países
latino-americanos, têm vivido processos de ampliação da jornac a individual de trabalho
em razão de assumirem mais de um emprego (OLIVEIRA, 2(i03; TENTI FANFANI,

2005). Apesar de ser uma minoria que assume outro emprego que não a docência

(TENTI FANFANI, 2005; CNTE, 2003; TALIS, 2013), os professores que trabalham
em escolas públicas costumam assumir mais de uma jornada de trabalho em diferentes
escolas. Um mesmo docente leciona em dois ou até três estabelecimentos distintos, em

geral, por necessidade de complementação de renda, tendo em vista que os salários
docentes nesses países são baixos comparativamente a outras funções exigentes de
formação profissional similar. Ainda em termos qualitativos, a intensificação pode
decorrer da padronização dos procedimentos. Formulários de registro de avaliação do

aluno, quadros de freqüência, caderneta de registro dos eventos que envolvem
procedimentos padronizados e são encarados pelos professores muitas vezes como
excesso de burocracia(NORONHA,2001). Importante salientar, ainda, o peso que recai

sobre os professores quando o desempenho de seus alunos é considerado abaixo do
esperado nos exames externos, o que vem sendo cada vez mais difundido pelas gestões
orientadas por resultados.
Nova divisão técnica do trabalho na escola. A categoria trabalho docente nesta

pesquisa abarca tanto os sujeitos nas suas complexas dimensões, experiências e
identidades, quanto as condições em que as atividades são realizadas no contexto
escolar. Compreende, portanto, as atividades, responsabilidades e relações que se

realizam na escola para além da regência de classe, sujeitas, no conjunto, a mecanismos

implantados por modelos de gestão que buscam a redução dos custos e aumento da
eficácia (OL1VEIRA,2004). Como os professores têm sido cada vez mais demandados
em relação ao desempenho de seus alunos e da escola, tornam-se mais complexas as
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demandas as quais devem responder. Em especial nos contextos mais vulneráveis, as
demandas são maiores sobre as escolas, que se constituem nesses casos em importante

espaço de políticas inelusivas, e consequentemente sobre seus profissionais.
Em janeiro de 2012, iniciou-se a segunda fase da pesquisa TDEBB com a
finalidade de obter novos e mais precisos resultados da pesquisa realizada como

emprego de diferentes metodologias, buscando analisar os dados obtidos na primeira
fase por meio do survey e das entrevistas aos diretores. A pesquisa quantitativa

possibilita que se observe com maior segurança o que é mais freqüente, o
comportamento predominante e permite, assim, colocar em qiiestão mitos e crenças.
Contudo, ela não deixa transparecer as especificidades, o caráter diverso. Conhecer

essas particularidades foi o que se buscou na segunda fase da pesquisa. Para tanto, foram
desenvolvidas diferentes e.stratégias metodológicas que possibilitaram a verticalização
da investigação, maior aproximação do dado obtido na fase quantitativa e dos sujeitos
informantes e suas relações, esclarecer determinadas respostas r elevantes. Desta forma,
buscou-se conhecer a condição docente e a intimidade do processo de trabalho escolar,

por meio da realização de grupos focais e da observação etnográfica em unidades
educacionais de cinco estados brasileiros (Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais,
Goiás, Paraná).

Esses procedimentos possibilitaram o desenvolvimento de análises mais
refinadas das condições de vida e de trabalho dos docentes da Educação Básica.
Nesse sentido, este relatório traz o resultado destes estudos, ou seja, implementa
análises estatísticas capazes de analisar simultaneamente uma série de variáveis relativas

aos sujeitos docentes da Educação Básica. Levando em conta o objetivo do pesquisador
de analisar e de entender um conjunto de dados relevante ao seu particular objeto de
estudos, tais estratégias visam a trabalhar os dados para transforrná-los em informações,

para compará-los com outros resultados, ou ainda para julgar sua adequação a alguma
teoria.

A questão docente envolve fatores objetivos e subjetivos que são considerados
cada vez mais nas discussões acerca da melhoria da Educação Básica. Dada a

centralidade dos professores no processo educativo, qualquer proposta de mudança no
contexto educacional tem implicações diretas ou indiretas ro trabalho docente. Da
mesma forma, pode-se considerar que as mudanças que afetam a docência também têm
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repercussões diretas sobre os processos de ensino e aprendizagem. Apesar disso, muitas
reformas são realizadas sem qualquer discussão com os docentes e, embora muitos

programas de políticas dirigidos à educação insistam em seus discursos no protagonismo
dos professores nos processos de mudança.
Por outro lado, é preciso considerar que envolver uma categoria tão numerosa

quanto os docentes de Educação Básica com as dimensões que ;em o país na discussão

dos processos de mudança não é tarefa fácil, a não ser por meio de suas entidades

representativas. Entretanto, esta não é uma escuta direta e pode deixar de fora aspectos
relevantes que ocorrem no processo educacional, na intimidade do processo de trabalho,
e que os docentes não conseguem formular em termos de críticas e propostas. Nesse

sentido, a pesquisa acadêmica pode ser um importante recurso para um conhecimento

mais aprofundado da percepção dos docentes sobre o contexto escolar, contribuindo
como subsídio para as políticas públicas por meio da tradução dos seus resultados em
produção de índices ou indicadores.
As análises desenvolvidas não se restringiram a meras taxas ou percentuais e o

propósito dos modelos arquitetados se encontram fortemente relacionados às hipóteses
norteadoras da pesquisa e aos objetivos pretendidos. Foram utilizados métodos
estatísticos mais sofisticados que permitem trabalhar simultaneamente com uma

quantidade maior de variáveis, cujos resultados oferecem subsídios para uma
investigação mais completa do contexto em estudo. Favorecidos pelas possibilidades de
análise, cada vez mais complexas, disponibilizadas nos programas estatísticos, torna-se

possível desenvolver indicadores, classificar e discriminar elementos e/ou variáveis,
associar variáveis, entre outras funções.

O relatório encontra-se organizado em três capítulos, além desta apresentação.

O

primeiro

exibe

as

principais

características

funcionais, demográficas,

socioeconômicas e culturais dos sujeitos docentes entrevistados. No capítulo 2 busca-se

proceder a uma leitura crítica dos resultados obtidos e selecionados da pesquisa TDEBB,
desenvolvendo tratamento analítico às informações que dizen respeito diretamente às

relações de emprego no âmbito das condições de trabalho docente. Por fim, o capítulo
3 traz uma discussão sobre os novos modelos de regulação dos sistemas de ensino,

observando em que medida esses modelos fomentam a competição entre os
estabelecimentos de ensino e como isso se apresenta na percepção dos professores a

partir de um modelo de regressão logística.
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Espera-se, com esses resultados, subsidiar a elaboração de instrumentos mais
afinados para o uso em pesquisas quantitativas sobre o trabalho docente na Educação
Básica brasileira e oferecer contribuições ancoradas em pesqu sa científica ao debate
sobre políticas públicas para a Educação Básica. Em especial, deve se ressaltar àquelas
destinadas à valorização do trabalho docente no contexto da construção de uma escola
pública democrática e inclusiva.
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1. PERFIL DOS SUJEITOS DOCENTES ENTREVISTADOS

Conforme mencionado anterionnente, foram entrevistados 8.795 docentes

da Educação Básica na primeira fase da pesquisa TDEBB, cujas características
funcionais, demográficas, socioeconômicas e culturais .se encontram apresentadas
nesta seção. Em relação ao estado da federação, a Tabela 1 apresenta as

freqüências - absolutas e relativas - dos entrevistados de cada uma das sete
unidades federativas pesquisadas.

Tabela 1 - Distribuição dos docentes da Educação Básica entrevistados de acordo
com o estado da federação - MG/PA/PIUGO/ES/RN- SC -2009-2010
UF

Freqüência

%

Espírito Santo

1481

16%

Goiás

1113

13%,

Minas Gerais

1385

16%,

Pará

1353

15%

Paraná

1153

13%

955

11%

1355

15%

8795

100%

Rio Grande do Norte
Santa Catarina
Total

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da
pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil-2009-2010(Gestrado/UFMG, 2010a).

Em relação a etapa da Educação Básica, metade dos entrevistados atuavam
exclusivamente no Ensino Fundamental, 24% somente na Educação Infantil el8%

apenas no Ensino Médio (Figurai). Os docentes que atuavam em mais de uma etapa se
concentraram, em grande medida, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio (9%),
sendo as demais interseções pouco numerosas. Ainda 142 entrevistados não informaram

a etapa da Educação Básica em que trabalhavam na unidade educacional onde foram
entrevistados.
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Figura 1- Distribuição tios docentes da Etliicação Básiea de aeordo com a(s)
etapa(s) de atendimento em que atuam - MG/PA/PR/CO/ES/RN/SC - 2009-2010

Educação
Infantil

1.838(24%)

J61(2%)

3(0%)

_(0%) ^
Ensino

Fundamental

Ensino

522

Médio

(9%)

4 437(50%)

1.375(18%)

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa
Trabalho Docente na Educação básica no brasil - 2009-2010
(Gestrado/UFMG,20l0a).

Aproximadamente 2/3 dos docentes entrevistados eram estatutários(64%),
seguidos por 24% de temporários, substitutos ou designados (Tabela 3). Ainda,
4% dos docentes eram celetistas, ou seja, possuíam carteiia assinada e eram

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e outros 2% possuíam
outros tipos de vínculos funcionais (estagiários, voluntários, etc.).

Tabela 2- Distribuição dos docentes da Educação Básica t ntrevistados de acordo
com o tipo de vínculo profissional - MG/PA/PR/GO/ES'RN/SC - 2009-2010
Vínculo profissional
Estatutário
Celetista

Temporário, substituto ou "designado"
Outros
Total

Freqüência

%

5.587

64%

364

4%

2.077

24%

746

8%

8.774

100%

F'onle: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabaloo Docente
na Educação básica no brasil - 2009-2010(GesIrado/UFMG, 201 Oa).

Metade dos docentes entrevistados (50%) estava vinculada a unidades

educacionais municipais, sendo verificado percentual aproximado em relação
àqueles que se encontravam em unidades estaduais(45%). Completando o l ol,5%
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referem-se aos entrevistados de unidades educacionais privadas que possuíam

convênio com o poder público - estadual ou municipal.

Os dados da pesquisa reforçaram que a docência constitui uma profissão
na qual prevalecem os indivíduos do sexo feminino, repre5cntando83% dos
entrevistados. Porém, essa predominância não ocorre de forma linear em relação

às etapas da Educação Básica, conforme demonstra o Gráfico 1. Enquanto na
Educação Infantil quase a totalidade dos docentes é composta pelo sexo feminino
(98,1%), no Ensino Médio essa divisão foi bem mais equilibrada.
Gráfico 1 - Distribuição dos docentes da Educação Básica entrevistados de acordo

com o sexo e a etapa de atendimento em que atuam - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC —
2009-2010

1009/0

98,1%
84,59

80%

57,99
60%

■ Masculino

42,1%
□ Feminino

40%

15,5°

20%

1,9%
0%

Educação infantil Ensino fundamentai

Ensino médio

Fonte: Elaboração própria, com base nos ciados da pesquisa Tmhclho Docente na
Educação Básica no Brasil - 2009-2010 {GesixaáoBáVMG, 2()l()a).

A média de idade entre os entrevistados foi de aproximadamente 40 anos.

Ao analisar por faixa etária, a maior parte dos entrevistados se concentrou na faixa
etária de 30 a 49, agregando mais de 2/3 dos entrevistados, com destaque para o

grupo entre 40 e 49 anos (32,8%), conforme indica o Gráfico 2. A faixa etária de
até 29 anos de idade englobou 14,5% dos docentes e o grupo de 50 ou mais anos
de idade, 16,4%.

18

19

Gráfico 2- Distribiiivão dos docentes da Educação Básica entrevistados de acordo
com a faixa etária - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

100%

80%

60%

40%

32,4%

32,8%
20,3%

20%

14,5%

0%
Até 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

50 anos ou nnais

Fonte: Elaboração própria, com base nos ciados da pesquisa Trabalho Docente na
Educação Básica no Brasil- 2009-2010(Gcstraóo/VTMG. 2()IOa).

Segundo a OCDE (2014), o Brasil é um dos países na América Latina que
apresenta as maiores médias de idade no grupo profissional docente, com baixo
percentual de indivíduos apresentando idade inferior a 30 anos. Em uma sociedade
na qual os maiores percentuais populacionais concentram-se na base da pirâmide
etária, conforme destaca o Censo Populacional de 2010(IBGE, 2010), podemos

perceber certo grau de esvaziamento da profissão docente com a baixa renovação

do quadro profissional. Tal falo vem sendo destacado em diversas investigações

no BrasiP e encontra-se no centro da discussão sobre a valorização profissional
docente.

Ver: Moriconi (2008); FCC (2009); Gatti e Barreto (2009); Souza (2011); Leme (2012); Cirilo (2012);
Duarte, Silva e Clementino (2012); Duarte (2013), entre outios.
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Gráfico 3 — Pirâmide etária da população brasi!( ira - 2010
Ma{< d* 100 anot

7.247

dS a 99 anos
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90 a 94 anos

114.964

85 a 89 anos

310 759

80 a 84 anos
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75 a 79 anos
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3 041 034

55 a 59 anos

3 902 344
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45 a 49 anos
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35 a 39 anos
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30 a 34 anos
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25 a 29 anos
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.%
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2616,745

!,6%fe

^ 1,8%

2.0%

3 468 085

2.3%

4373875

2.8%

2.5%

5 305 407

L?§ 3.2%

3.0%

6,141 338

3.5%

3.3%

3.5%

6688 797

7%

7 121 916

^4,2%

4 0%

8026 855

4.4%

8643418
4.5%

15 a 19 anos

8 558 868

10 a 14 anos

8 725 413

4.6% W

5 a 9 anos

7 624 144

4 0%

O a 4 anos

7 016 987

3.7%

8614963

4 4%

8 432 002

ra 4.4%

8 441 348

fl 3.9%

7.345 231

3.6%

6 779 172

Homens m WM MuBieres

Fonte: IBGE, 2010

Em relação ao estado civil, a maioria dos entrevistados [49,6%)era casada,
seguidos por 32,4% de solteiros, conforme o Gráfico 3. Completaram o rol, 5,4%

que viviam com companheiro(a), 6,8% de divorciados, 3,8% de separados(as) e
2% de viijvos(as).

Gráfico 4- Distribuição dos docentes da Educação Ilásica entrevistados de acordo
com o estado civil - IVlG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

32,4%

Solteiro
Divorciado

6,8%

49,6%

Casado

Separado
Viuvo

Vive com companheiro

3,8
2,0%
5,4%
20%

40?''o

60%

80%

100%

Fonte: Idaboraçflo própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação
Básica no Brasil- 2009-2010(Gestrado/UFMG, 2010a).
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Informações sobre o rendimento monetário dos docentes foram aferidas de

duas formas: a primeira, por meio do salário bmto recebido na função que
desempenhavam na unidade educacional em que ocorreu a entrevista e; a segunda,

pela renda familiar. É possível observar que os rendimentos destes profissionais
se concentraram nas faixas salariais mais baixas, sobretudo na faixa entre um e

dois salários mínimos (30%) e de mais de dois a três salários mínimos (26,9%)

(GráficoS). Ao mesmo tempo, observa-se percentual maior de docentes com renda
familiar em faixas salariais mais elevadas, como foi o caso da faixa de cinco a sete

salários mínimos(20%)e de mais de sete até dez salários mínimos (18,4%).
GráTico 5- Distribuição dos docentes da Educação Básica e ntrevistados de acordo
com o salário bruto recebido na unidade educacional e a renda familiarMG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-20110

8.4%

Até um salário mínimo

0,8

30,0%

Mais de 1 a 2 salários mínimo

4,4%
26,9%

Mais de 2 a 3 salários mínimo

9,9%
16,0%
13,6%

Mais de 3 3 4 salários mínimo

9.6°/í

Mais de 4 a 5 salários mínimo

16,3%

Mais de 5 a 7 salários mínimo

20.0%

2,29
Mais de 7 a 10 salários mínimo

18,4%
,491

Mais de 10 a 20 salários mínimo
13

,0%
Acima de 20 salários mínimo

2.8%
0%

10%

20% 30% 40% 509Í, 6098 70% 80% 90% 100%

□ Salário bruto

■ Renda familiar

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação
Básica no Brasil - 2009-2010 (Gcstrado/UFMO, 201 Oa).

Tenti Fanfani (2005) destaca que os docentes são trabalhadores da cultura,
desde a origem dos sistemas educativos modernos, espera-se que os professores
contribuam para a transmissão de cultura. Nesse sentido, torna-se impoilante

conhecer o acesso a bens culturais por parte desses professionais, bem como o que
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fazem no tempo livre. Conforme destacou o autor, a leitura e a escrita apresentam

um papel central nos programas da Educação Básica, sendo importante conhecer
os hábitos de leitura dos professores. Em relação às fontes de leitura, os sites ou

páginas da internet foram as mais utilizadas pelos professores, abrangendo 47,7%
dos entrevistados (Gráfico 6). Os livros técnicos e didático.^ foram citados por

43,4%, enquanto 45% responderam sempre ler jornais. Os artigos de revistas
acadêmicas constituíram a fonte de leitura menos utilizada pelos docentes
entrevistados.

Gráfico 6- Distribuição dos docentes da Educação Básica entrevistados de acordo

com o tipo de leitura que realizam sempre — MG/PA/PR/tjQ/ES/RN/SC — 20092010

Livros de romance e de literatura em

30,8%

geral

43,4%

Livros técnicos e didáticos

Artigos de revistas acadêmicas

29,1%

45,C%

Jornais

38,9%

Revistas

Sites/páginas da internet

47 7%

0%

20%

40%

60%

809'o

100%

I'\)nle: Elaboração própria, coin base nos dados da pesquisa Trabalho DocnUe na luliicação
Básica no Brasil — 2009-2010(Oestrado/UFMG,lOIOa).

O hábito de leitura apareceu também como a segunda atividade mais

realizada no tempo livre dos professores, tendo sido desenvtilvida por 16,2% dos
entrevistados (Gráfico 7). A atividade mais citada foi o desenvolvimento de

programas em família, citado por 16,7% dos entrevistados. Ainda no rol das
atividades mais recorrentes, "executar tarefas domé.sticas"" porl5,2% dos
entrevistados e "descansar" por 14,7% dos docentes.
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Gráfico 7- Distribuição dos docentes da Educação Básica entrevistados de acordo
com a atividade que realizam no tempo livre - MG/PA/PK/GO/ES/RN/SC - 20092010
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Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trahallfo Docente na Educação Básica no Brasil2009-2010(Gestrado/UFMG, 2010a).
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2.

ASPECTOS DISTINTIVOS DA REMUNERAÇÃO DOCENTE: Aplicação

de árvore de classificação ein sujeitos docentes de sete estados brasileiros
A discussão das condições de trabalho docente integra-se ao tema da valorização

dos profissionais da educação, sendo de grande atualidade para o movimento docente no
Brasil. A remuneração dos sujeitos docentes diz respeito diretamente às relações de

emprego no âmbito das condições de trabalho docente, sendo analisada neste estudo de
forma a verificar quais variáveis interfeririam no ganho salar al dos sujeitos docentes,
constituindo-se em fatores de distinção para a sua remuneração.

O princípio da valorização profissional, conquistado pelas lutas dos trabalhadores
da educação dos anos 1980 durante o processo constituinte, está inscrito na lei maior nos
seguintes termos: "valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de

provas e títulos, aos das redes públicas"(inciso V. art. 206).''
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (l,DI3EN) — Lei n° 9.394/2006

- especifieou os pilares da valorização, no seu artigo 67, os quais devem ser assegurados,
pelos sistemas de ensino, nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério
público:
I- ingresso exclusivamente por concurso oúblico de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para ssse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na ti.ulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejairento e avaliação, incluído na
carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

Após décadas de lutas constantes em busca de sua valorização, os docentes de
Educação Básica no Brasil obtiveram recentemente uma importante conquista. A

instituição do Piso Nacional Salarial, por meio da Emenda Constitucional n" 53 de 2006^,
''Redação dada pela Emenda Constitucional n" 53, de 2006.

'Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação
básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da
União, dos Estados, do Uistrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela límenda Constitucional n" 53, de
2006) Documento disponível em; <http:/Av\vvv.v)lanalto.uov.br/ccivil 03/coiistituicao/constituicao.litin>.
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e da Lei n° 11.738/2008, representa, como bem afirma Leão ;^20l 1), um grande valor
histórico e conceituai para a categoria dos da educação. Ainda que seja um valor muito
abaixo do necessário para garantir uma vida digna a esses trabalhadores, a in.stituição do
piso significa o reconhecimento destes como profissionais que desempenham importante
papel na sociedade brasileira, obrigando os 26 estados da federação e o Distrito Federal,
bem como os 5.564 municípios a pagarem o mesmo valor mínimo para os que ingressam
ou atuam na Educação Básica. A instituição do piso recupera sinda, a noção de carreira
profissional, enfraquecida em muitos casos em razão da degradação sofrida pelas
condições de trabalho nas redes públicas estaduais e municipais nas últimas décadas do
século passado.
Do ponto de vista acadêmico, as últimas décadas foram marcadas pela degradação
profissional para o magistério, demonstrada por meio de resultados de pesquisa em
diferentes contextos nacionais na região latino-americana (MORGENSTERN, 2010).
Foram muitos os estudos que mostraram a perda de autonomia dos docentes pelos
processos de massificação do ensino trazida pela expansão da escolaridade, o arrocho
salarial imposto a esses trabalhadores combinado à deterioração das condições de
trabalho, em muitos casos afetando a saúde dos trabalhadores, à feminização do
magistério, entre outros. Mais recentemente, os estudos têm demonstrado alto grau de

intensificação do trabalho, os docentes assumindo novas funções e responsabilidades no
contexto escolar, além da pauperização desses trabalhadores e de seus alunos. Por tais
razões, a questão da valorização docente no contexto latino-americano, e brasileiro em
específico, adquire centralidade no presente. Enquanto os países membros da OCDE

estão preocupados com a atratividade docente'', os problemas na América Latina parecem
relacionar-se muito mais com a valorização, compreendida como salário, carreira e
condições de trabalho e formação, para os que Já atuam na Educação Básica(OLIVEIRA,
2012).

O nosso intuito, neste capítulo, é ressaltar alguns aspectos das condições do
trabalho docente nas instituições de Educação Básica das redes públicas estaduais e
municipais e conveniadas de educação infantil em sele estados do Brasil (Pará, Rio
Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina), tendo
como fonte os dados obtidos por meio de survcy realizado ccm 8.795 respondentes no
' Ver: Relatórios TALIS.(2005; 2009)
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ano de 2009 (OLIVEIRA; VIEIRA, 2010). O texto parte da discussão do conceito de

condições de trabalho, buscando compreendê-las no contexto da escola pública brasileira.
A intenção é descrever e analisar aspectos das condições de trabalho docente procurando

recuperar a dinamicidade do processo de trabalho escolar submetido a mudanças mais
recentes que acarretam maior diversificação da atividade educativa, ampliação das
tarefas, ao mesmo tempo em que apontam para maior autonomia e trazem maior

responsabilização aos profissionais da educação.
Nessa direção, busca-se proceder a uma leitura críticE dos resultados obtidos e

selecionados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil,
desenvolvendo tratamento analítico às informações que dizem respeito diretamente às
relações de emprego no âmbito das condições de trabalho docente.

O capítulo se estrutura da seguinte maneira; o primeiro tópico é dedicado à
definição do conceito de condição de trabalho, em geral e especificamente relacionado às

condições de trabalho dos docentes; o segundo tópico descreve a metodologia de análise
dos dados; e, por fim, apresenta-se a discussão dos resultados à luz de algumas hipóteses
orientadoras da pesquisa.
2.1. Condições de trabalho e eoiulições de trabalho doceiití

A noção de condições de trabalho, em geral, designa o conjunto de recursos que

possibilitam a realização do trabalho, envolvendo as instalações físicas, os materiais e
insumos disponíveis, os equipamentos e meios de realização das atividades e outros tipos
de apoio necessários, dependendo da natureza da produção. Contudo, as condições de
trabalho não se restringem ao plano do posto ou local de trabalho ou à realização em si

do processo de trabalho, ou seja, o processo que transforma insumos e matérias-primas

em produtos, mas diz respeito também às relações de emprego (ASSUNÇÃO;
OLIVEIRA, 2010; VOLKOFF,2008).

Em certa medida é possível considerar que as condições de trabalho são

determinadas pelas relações que dizem respeito ao processo de trabalho e ao mercado de
trabalho, mais especificamente, às condições de emprego,ou seja, formas de contratação,

remuneração, carreira e estabilidade. As relações de emprego variam de acordo com o

contexto histórico-geográfico podendo apresentar maior ou menor estabilidade,
dependendo da correlação de forças no âmbito das relações sociais mais amplas. Elas
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dizem respeito, segundo Castei (2010) à inserção social dos trabalhadores, definindo na
atualidade, sua "condição salarial".

De acordo com Assunção e Oliveira (2010), essa discussão assume relevância ao
possibilitar conhecer os efeitos das condições em que os trabalhadores exercem suas
atividades sobre eles próprios e sobre os resultados almejados, ou seja, a exposição aos

riscos de adoecimento e os níveis de segurança nos ambientais oeupacionais, influenciam
diretamente a vida dos sujeitos.
O conceito de condições de trabalho está intimamente vinculado às condições de
vida dos trabalhadores. Para Marx a melhoria nas condições de trabalho (delimitação de
jornada e aumento salarial) está relacionada à melhoria de vida dos operários. C por isso
que, para o grande pensador, assegurar melhores condições de trabalho é uma luta
contínua para os trabalhadores, que não poderão ceder ao movimento de acumulação do
capitalismo sem resistir continuamente.
A partir da leitura de Gollac e Volkoff (2001), Assunção e Oliveira (2010)
afirmam que as eireunstâncias de realização de determinado trabalho são definidas e
"reconhecidas"(ou negadas) como condições de trabalho em um determinado contexto
histórico-social. Por isso, as condições de trabalho não são dadas a priori, pois estão
abertas a novos critérios e não são inerentes aos proces.sos de trabalho, por serem
marcadas pela sua historicidade. Por tais razões, a análise .sobre as condições de trabalho
deve se situar no tempo e no espaço, ou seja, no contexto histórico-social e econômico
que as engendram. Consideram desta maneira, de acordo com o referencial marxiano de
análise, que as condições de trabalho são derivadas da forma de.erminada de organização

do trabalho no capitalismo. Sendo assim, as condições de trabalho não se restringem ao
conjunto de meios necessários à realização de uma atividade, mas contemplam relações

especííleas de exploração,já que o processo de trabalho no capitalismo é o meio pelo qual
matérias-primas e insumos são transformados em produtos, constituindo-se ao mesmo

tempo, em processo de produção de valor. B justamente por essa dupla função que o
processo de trabalho é considerado o lociis da exploração capitalista, portanto, relação
fundamental do mesmo.

As condições de trabalho docente se referem à forma como está organizado o

processo de trabalho nas unidades educacionais, compreendendo escolas, pré-escolas e
creches e outros espaços em que se desenvolve o processo educativo. Tais condições
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compreendem aspectos relativos à forma como o trabalho está organizado, ou seja,
contempla a divisão das tarefas e responsabilidades, a jornada de trabalho, os recursos
materiais disponíveis para o desempenho das atividades, os tempos e espaços para a
realização do trabalho, até as formas de avaliação de desempenho, horários de trabalho,
procedimentos didático-pedagógicos, admissão e administração das carreiras docentes,
condições de remuneração, entre outras. A divisão social do trabalho, as formas de
regulação, controle e autonomia no trabalho, a estruturação das atividades escolares, a
relação número de alunos por professor, também podem ser compreendidas como

componentes das condições de trabalho docente.
O docente não pode mais ser definido como o professor de uma turma ou
disciplina, que deve responder pela sua atividade no espaço da sala de aula e no tempo da
hora-aula de 50 minutos. O docente é na atualidade um profissional eomplexo que

responde por questões amplas que envolvem a unidade educacional e o processo
educativo. Assim como as unidades educacionais apresentam-se cada vez mais
complexas e exigentes de outras funções e competências em seu interior.
O controle exercido sobre os docentes tem se dado sob formas cada vez mais sutis

por parte da gestão dos sistemas educativos: os "pacotes educacionais"', as tecnologias
pedagógicas, os livros didáticos, os calendários, horários e as diversas modalidades de

supervisão de seu tempo e trabalho, inclusive com o emprego de novas tecnologias. O
docente deve responder a instâncias hierárquicas de gestão e também a pressões internas

por parte da direção e coordenação de sua unidade, bem como ao controle externo que é
exercido pelos pais dos alunos e pela comunidade em geral. C's mecanismos de controle
se constituem em critérios para avaliação do desempenho institucional e individual. Os

resultados das avaliações em alguns casos têm determinado os salários ou outras formas
de remuneração (bônus e premiações), as progressões na carreira e até a dispensa de

pessoal contratado(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,2009).
Com o presente referencial para a análise dos resultc.dos da pesquisa TDEBR,

espera-se identificar o quadro nacional em relação às condições do trabalho docente no
Brasil, com ênfase nas relações de emprego, remuneração e carga horária de trabalho.
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2.2. Metodologia
A

técnica

estatística

utilizada

neste

estudo

é

conhecida

como

CART

{Classification and Regression Tree), que constitui uma árvore de decisão construída a
partir de uma variável resposta e um conjunto de variáveis explicativas (BREIMAN et
al., 1984; YOHANNES; HODDINOTT, 1999).

A CART é utilizada tanto para variáveis contínuas quanto categóricas. Quando a
variável resposta for numérica, a árvore recebe o nome de árvore de regressão, caso
contrário, é tratada como árvore de classificação, como é o nosso caso. A grande
vantagem de se utilizar o CART é a inteligibilidade dos resultados, pois permite
compreender as classificações realizadas e apresentar todas as subdivisões geradas.
A construção de modelo de ái-vore de decisão exige que sejam satisfeitas duas
suposições: a primeira é que a variável resposta deve constar em todas as variáveis
analisadas; e a outra é que,em relação às variáveis dependentes categóricas(nominais ou
ordinais), todas as categorias devem ter sido definidas. Ambas foram atendidas no
conjunto de dados utilizados para análise.

Em relação à primeira suposição, a amostra considerada neste estudo passou a ser
de 8.230 respondentes, pois foram desconsiderados os sujeitos que não responderam ou
informaram o salário. Em relação ao vínculo proUssional, também foram descartados os
casos de profissionais voluntários ou que se enquadram na categoria "outros".
O procedimento de árvore de decisão, em nosso caso, utiliza o método CHAID
{CIn-SqiiaredAiilomalic Intenicíion Detection), caracterizado pela realização de divisões

sucessivas do conjunto total de dados. A forma de divisão das variáveis é que agrega valor
aos resultados, tendo em vista que, a cada divisão, o método CHAID escolhe a variável
independente que possui a mais forte interação com a variável dependente. Além disso,

as categorias de cada variável que não são signillcativãmente diferentes em relação à
variável dependente são agrupadas.

Neste estudo, almeja-se modelar as características dos sujeitos docentes que mais
fortemente se associam aos rendimentos auferidos por esses profissionais. A variável
dependente é o salário bruto do sujeito docente. As variáveis independentes ou
explicativas, contemplam: I) o tipo de vínculo com a unidade educacional; 2) a função
em que atua; 3) a etapa em que leciona; 4)a carga de trabalho; 5)e a formação.
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Seguem, adiante, as categorias de cada variável incluída no modelo;

O salário bruto do sujeito docente' é a variável resposta do modelo e considera
os rendimentos recebidos na função exercida na unidade educacional em que foi
entrevistado, incluindo a soma de tudo que ganha com adicionais, abono, gratificações,
dentre outros benefícios. São consideradas as seguintes faixas salariais: 1) até l salário
mínimo; 2) mais de!a 2 salários mínimos; 3)mais de 2 a 3 saiários mínimos; 4)mais de
3 a 4 salários mínimos; 5) mais de 4 a Ssalários mínimos; e 6)superior a 5 salários
mínimos.

A etapa da Educação Básica" em que leciona, foi segregada em: 1) educação
infantil; 2)ensino fundamental; e 3)ensino médio. A função exercida na unidade

educacional, contempla duas categorias: l)professor; e 2)demais funções. A
escolaridade dos sujeitos docentes foi considerada em: l) ao menos agraduação; e 2)
possuem no máximo o ensino médio completo. O tipo de viucu to empregatício engloba:
I)estatutários; 2) aqueles que possuem carteira assinada (CLT); 3)temporários,
substitutos ou designados; e 4)e.stagiários com remuneração. A carga horária semanal

na unidade educacional em que foram entrevistados considera: l) até20 horas; 2)de 21
horas até 30 horas; 3)de 31 horas até 40 horas; e 4)acima de 40 horas.
Aos sujeitos docentes foi solicitado que respondessem às questões do questionário

sempre se referindo às situações relacionadas à unidade educacional em que foi
entrevistado, visto que muitos poderiam ter outros vínculos com duas ou mais unidades
educacionais ou mesmo ter emprego em área diversa da educação. Assim, todas as
variáveis deveriam ser esclarecidas sempre em relação à unidade educacional
especificada.
2.3. Resultados

Antes de apresentar os resultados obtidos com a referida técnica estatística, é
preciso lembrar que os questionários foram respondidos no período de setembro a

novembro de 2009, um ano após a aprovação da Lei 1 1.728, de julho de 2008, que
instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional(PSPN)para os profissionais do magistério
'
O valor cio salário ttiíninio vigente no período de realizaç<ão do trabalho cie campo da pesquisa, no ano de
2009, conesponclia a R$ 465,00.

'
São considerados e.xclusivamente os sujeitos docentes que lecionam em apenas uma etapa da Educação
Básica na unidade educacional em que foram entrevistados. Nesse sentico, foram excluídos aqueles que
atuam em duas ou três etapas de ensino.
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público da educação básica brasileira. O artigo 2° desta Lei estabeleceu que o PSPN seria
de R$ 950,00 mensais, para formação em nível médio, na Modalidade Normal,
acrescentando no parágrafo primeiro que esse é o valor aba xo do qual a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderiam fixar o vencimento inicial das
carreiras do magistério público na educação básica, para jornada de, no máximo,40 horas
semanais. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho deveriam

ser, no mínimo, proporcionais ao valor supramencionado. Na composição da jornada de
trabalho, o limite máximo de 2/3 da carga horária do dacente destinar-se-ia ao
desempenho de atividades de interação com os educandos.

Devendo vigorar a partir de janeiro de 2009,a Lei estabe eceu que a integralização
do referido vencimento inicial deveria acontecer até janeiro de 2010, sendo que os entes
federados deveriam elaborar ou adequar os seus planos de carrcãra e remuneração, tendo
em vista a efetiva implementação do PSNP.

A aplicação da CART visa identificar os aspectos distintivos da remuneração
docente, partindo da variável dependente salário bruto recebido pelo sujeito naquela
unidade educacional, como mostra a Figura 1. Com base na informação desses

rendimentos, buscou-.se verificar quais variáveis interfeririam no ganho salarial dos
sujeitos docentes, constituindo-se em fatores de distinção para a remuneração docente.
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Figura 2- Árvore de classificação dos sujeitos docentes de acordo com o salário
bruto mensal recebida iia unidade educacional — MG/P/i/PR/GO/ES/RN/SC —
2009-2010
Salário

■'■\e 1 SM-8,3H
la2 5M-290H
2 » 3 5M-27 3H
3alSM-16lH
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Ma.» d» 5 SM-?. 3%

X
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Ensino Médio
Até 1SM-8 7%
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AtálSM-14.7%
la2SM-37CS

la2SM-294H

2 a 3 SM - 29 7«í

2 8 3 5M-2aS%

2 a 3 SM- 210%

3 34 SM-110%

3 3 4 5M- 16 5%

3aaSM-2G.l%

la2SM-24.5%

4 8 5 SM-4,S%

4 a5 SM - 9,6%

4 aSSM- 11 8%

Ma.s de 5 SM-3 1%

Mais de 5 SM — ? 4%

Ma-s de 5 SM-13 9%

Temporários

CeletistaB

Temporárioa

Celetistas

Até 1 SM-13 9%

Até 1SM-14 7%

Até 1 SM-8 9%

Atél SM- 24.2%

1 a 2 SM - 48 SH

1 a2 SM-370%

1 a 2 SM - 54 6%

1 3 2 SM-37 4%

2â3 5M-20 8%

2 a 3 SM - 29 7%

Até2Ch

Atél SM- 19 5%
la2SM-37.0%

Oe3is40h
Ate 1 SM - O 8%

la2SM-49%
2a3SM-17lH

2a3 SM - 24,2%

2»3SM-22.2%

2a3 SM- 21,3%

3 a 4 SM - 15 0%

3«4SM- 110%

3 a 4 SM - 9 9%

3 »4 SM - 11 1%

3â4SM-in,l%

384SM-25.1%

4 85 SM-0,9%
Mais de 5 SM - 0.6%

4aSSM-45%

4 a 5 SM - 1 7%

4 85 SM-30%

4 a S SM - 4 9%

4a5SM-24,0%

Mais de 5 SM-3 1%

Ma^s de5SM-0.7%

Mais de 5 SM-2 0%

Man deSSM-T

MaisdeS 3M-28 1%

Estagiários
AtélSM-?3.3%
1 a2 SM-6C%

Estatutsios

Até 1 SM - 2,7%

Eatagiqrioa
Atél SM-87.6%%

Estatutários
Atél SM-1.7%

De21a30h

Acima de41h

Até 1 SM-2.1%

Até 1 SM-0,0%

1 8 2 SM- 25 9%

1 a 2 5M - 7 1%

2a3SM-25.9%

2 83 SM-10,2%
3 a4 SM-14.3%

la2SM-n,5%

1 a 2 SM - 20 0%

2a3SM-07%

2 a3 SM-40.6%

2 a 3 SM-0 0%

2a3SM-31 7%

3 a 4 SM - 0 C%

3 a4 SM - 13 2%

3 3 4 SM-0 0%

3 84 SM-20 0%

3 a4 SM-31.3%

4a55M-27,6%

Mais de 5 SM-40,8

la2SM-317%

4a5SM-00%

4 a 5 SM - 6.8%

4a5 5M-0C%

4 aS SM - 13 3%

4 a 5 SM - 8 5%

Mais de 5 SM-0 0%

Maii de 5 SM-5 0%

Ma'sde5SM-OOH

Mais de5SM-13,4%

M3isde5SM-6.4%

Fronte: Elaboração pró|)ria, com base nos dados da pesquisa Trabalha Docente na Educação Básica no
Brasil (Gestrado/UFMG, 2010).

Em relação às análises aqui empreendidas, o primeiro (|uesito de classificação foi
definido intencionalmente pelo pesquisador. Adotou-se então como primeiro quesito a
etapa da Educação Básica que corresponde ao exercício da função do sujeito
respondente na unidade educacional. Considerando que Educai,-ão Básica é uma categoria

que abarca enorme heterogeneidade de situações devido às especificidades da
organização escolar, às características dos alunos e dos currículos, ao legado das políticas,
justifica-se uma análise que desagrega as etapas de educação concernentes. Com base
neste primeiro quesito, os resultados seguintes relativos às outras variáveis apareceram
como conseqüência da técnica estatística adotada.

Os resultados mostram que na Educação Infantil, a primeira etapa da Educação
Básica, o fator de diferenciação dos salários é devido ao vínculo de trabalho. Em relação

à categoria "temporário/substituto/designado", referida a partir de agora como T/S/D, a
situação mais freqüente observada foi a de I a 2 SM, com 48,8% de casos. Em relação ao
estágio remunerado esta faixa de remuneração concerne 93,3"/} dos casos, e entre aqueles
têm como vínculo o regime CET, 63,8%. Neste último caso. é preciso lembrar que tal
vínculo de trabalho é predominantemente encontrado nas instituições conveniadas de
educação infantil conveniadas com o poder público. A alta freqüência dos estagiários na

32

33

referida faixa salarial é facilmente explicada pelo fato de que o estágio remunerado no
Brasil usualmente tem como referência valores próximos ao salário mínimo vigente.
.lá entre os estatutários a maior freqüência encontrada foi a de 40,6% na faixa de
2 a 3 SM, o que nos evidencia que o concursado, em regime estatutário, encontra-se

melhor posicionado em relação ao salário recebido na educação infantil, significando

vencimentos que variavam de R$ 930,00 a R$ 1395,00, naquele ano.
Nesta mesma etapa do ensino, se levamos em conta a escolaridade do sujeito,
verificamos que entre os T/S/D, essa variável é distintiva, agi egando valor ao salário:
nenhum sujeito com escolaridade de ensino médio ganha salário superior a 3 SM. Por
outro lado, 23% destes sujeitos que possuem graduação têm rendimentos superiores a 3
SM.

Os celetistas da educação infantil também encontram im escolaridade uma marca
distintiva: entre os que possuem formação de nível médio 25% lêm remuneração na faixa
de até ISM, sendo que a metade, 13%, se encontra nesta faixa salarial por apresentarem

formação superior. Apenas os que possuem graduação aparecei am entre os que recebem
remuneração nas faixas de 3 a 4 SM e 4 a 5 SM,somando 9,7% dos casos. Os que possuem
apenas ensino médio não foram localizados nas faixas salariais maiores de 3 salários
mínimos.

Estas situações não foram observadas entre os estatutários/concursados, onde a

escolaridade não é variável distintiva. Isso pode ser explicado pela heterogeneidade de
situações que são definidas pelos editais de concurso, que podem colocar como critério
mínimo de ingresso a escolaridade de ensino médio,sendo que o sujeito concursado pode
ter graduação. Esse é um caso muito freqüente na educação infantil brasileira, de forma
que o fato de ter graduação não vai ter efeitos na sua remuneração. Em Belo tiorizonte,

por exemplo, um dos municípios da amostra da pesquisa, 80% dos aprovados em
exercício no cargo de educador infantil, para o qual se exigiu magistério de nível médio,
possuem formação de nível superior. No entanto, o impacto da escolaridade na carreira
do educador infantil não é equivalente ao impacto que se observou na carreira do
professor, da mesma rede de ensino (Pinto, 2009).

Entre os estatutários a variável distintiva foi a jornada de trabalho, onde

encontramos sujeitos que apresentaram remuneração maior que 5 SM. Entre os que
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exercem jornada de trabalho de até 20 horas semanais na unidade educacional, 2,8%
recebe mais que 5 SM, os que apresentam jornada de 21 a 20 horas, são 3,5%. Entre
aqueles cuja jornada é de 31 a 40 horas semanais cresce para 5,2% os que se situam nesta
faixa salarial, sendo que 18,5% dos que apresentam jornada de trabalho maior que 41

horas responderam receber rendimentos nesta faixa salarial mais alta.
No Ensino Fundamental também o vínculo traballiista é a variável de maior

peso distintivo para melhores salários. As maiores freqüências encontradas estão
assinaladas na Tabela 2, a seguir.
Tabela 3- Distribuição dos sujeitos docentes do ensino fundamental de
acordo com o vínculo profissional e a faixa salarial recebida na unidade
educacional - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010
Faixa salarial

Vínculo profissional

Até
SM

1

De 1 a 2

De 2 a 3

De 3 a 4

De 4 a 5

SM

SM

SM

SM

5

ou

Total

mais
SM

Estatutário
Celetista

1,7%

20,0%

31,7%

20,0%

13,3%

13,4%

100,0%

24,2%

37,4%

22,2%

11,1%

3,0%

2,0%

100,0%

8,9%

54,6%

24,2%

9,9%

1,7%

0,7%

100,0%

87,6%

11,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Temporário, sulistituto
ou designado

Estagiário

Fonte; Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

Entre os estatutários e os T/S/D a carga horária tem impacto na distribuição dos

salários. No caso dos T/S/D, apenas 6% recebem remuneração maior que 3 SM, sendo

que 26% informam receber mais que 3 SM trabalhando carga horária semanal na unidade
maior que 31 horas. A situação é significativamente diferente entre os estatutários, sendo

que sua remuneração é sempre mais elevada: 70% e 68% recebem remuneração maior
que 3 SM se trabalham mais que 31 a 40 horas semaiiíiis e acima de 40 horas,
respectivamente. Para estes, os que trabalham até 20 horas e 2 a 30 horas semanais,30%
e 40%, respectivamente, informaram rendimentos maior que 3 SM.
No ensino fundamental, entre os estagiários e os celetistas nenhuma outra variável
distingue a faixa salarial, além do próprio vínculo empregatício.
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No Ensino Médio a variável que distinguiu os salários mais elevados foi a carga
horária dos sujeitos docentes. Entre os estatutários do ensino médio que responderam
trabalhar semanalmente de 30 a 40 horas e acima de 40 horas, 28,1% e 40,8%,

respectivamente declararam receber rendimentos superiores a 5 SM.
Para os que trabalham até 20 horas e 21 a 30 horas semarais na unidade, o vínculo

de trabalho apareceu como variável distintiva. Para a segunda faixa, a maior freqüência
dos que recebem de 3 a 4 SM foi encontrada para os respondentes estatutários, com 32,1%
dos casos. E na primeira faixa foram os T/S/D que apresentaram maior freqüência dos
que recebem de 1 a 2 SM.

Comparando-se as 3 etapas da educação básica, verificamos que na educação
infantil em nenhuma das variáveis os sujeitos apresentam freqüência mais alta nas faixas
de salário acima de 3 salários mínimos. No ensino fiiiidaincntal esta situação é observada

apenas para os sujeitos com vínculo estatutário, exercendo carga horária maior que 30
horas na unidade. No ensino médio, como se viu, apenas a Cfrga horária foi distintiva
para a presença de maior freqüência na faixa de salários acima de 5 salários mínimos,

situação igualmente observada no ensino fundamental, mas que se deveu também ao fato
do sujeito ser estatutário.

Em nenhuma das etapas o fato de ser professor ou outros não constituiu fator de
diferenciação salarial.
Os resultados permitem concluir que na educação infantil se encontram as
menores freqüências de rendimentos acima de 3 SM e que as políticas docentes deveriam

valorizar a formação como critério para dcEnir níveis mais elevados de remuneração para
o magistério público em todas as etapas da educação básica.
•

Piano de Carreira

Outras correlações devem ser também consideradas quanto aos aspectos

distintivos da remuneração dos sujeitos docentes, entre as quais ressaltamos o fato de ser
ou não contemplado em um plano de cargos e salários. IVIetade dos respondentes,
professores e outros, declararam não estar contemplados em plano de cargos e salários,
com uma freqüência de 49,9%.
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Na Tabela 3 mostramos as freqüências dos sujeitos docentes, de acordo com o

vínculo de trabalho, que declaram estar ou não contemplados em um plano de cargos e
salários.

Infomia-se que do total de respondentes da pesquisa 65% declararam ser
estatutários, 27,2% T/S/D,4,2% celetistas e 3.6% estagiários.

Tabela 4- Distribuição dos sujeitos docentes de acordo com o vínculo profissional
na unidade educacional e a contemplação em um plano de cargos e salários IMG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

Contemplado em piano de ca'gos e salários
Vínculo profissional
Estatutário
Celetista

Sim

Não

Tota

Freqüência

%

71,9

5.380

100,0

85

25,1

338

100,0

85,9

317

14,1

2.250

100,0

97,7

7

2,3

298

100,0

Freqüência

%

Freqüência

1.511

28,1

3.869

253

74,9

1.933

291

Temporário, substituto
ou designado

Estagiário

com

remuneração
Total

Fonte: Elalioração dos autores, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

Chama atenção o fato de que um terço dos estatutários não tenhatn declarado

possuírem plano de carreira. Isto nos indica que um dos aspectos necessários para a
valorização profissional, a existência de plano de carreira nas políticas docentes dos
diferentes entes federados, não estar sendo efetivado para os profissionais do magistério

público da educação básica nos sete estados pesquisados.
Quando buscamos verificar essa situação em relação ao tipo de instituição onde o
docente exerce o seu trabalho verificamos que é no âmbito do município que encontramos

a maior freqüência dos que declaram possuir plano de cargos e salários, conforme Tabela
5.

Tal resultado sugere que, embora seja elevado o percentual dos que não estão

contemplados em plano de cargos e salários nos municípios, os mesmos se aproximam
do disposto na legislação educacional neste quesito.
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Tabela 5- Distribuição dos sujeitos docentes de aeordo com o tipo de
instituição em que trabalham e a contemplação em um plano de cargos c
salários - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

Contem p ado em plano de cargos e salários

Tipo de instituição

Não

Sim

Tota

Freqüência

%

Freqüência

%

Freqüência

%

Municipal

1.798

42,5

2.429

57,5

4.227

100,0

Estadual

1.940

51,7

1.812

48,5

3.752

100,0

331

79,8

84

20,2

415

100,0

4.069

48,5

4.325

51,5

8.394

100,0

Conveniada
Total

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

•

Jornada de trabalho

A ampliação da jornada de trabalho pode ser analisada como um elemento que

resulta em intensificação do trabalho, seja por meio da extensão da jornada diária, seja
pela redução das porosidades na jornada de trabalho. Trata-se de um aumento das horas
e carga de trabalho sem qualquer remuneração. A porosidade na jornada de trabalho é um

conceito típico do fordismo, sendo considerada como buraco:, contidos na jornada de
trabalho que se referem aos momentos em que o trabalhador vai ao sanitário, os tempos
que conversa com um colega pelos corredores, o tempo de descanso, etc.
Considerando essa breve conceituação, a jornada de trtibalho formal do docente
foi analisada a partir de freqüências simples. Buscamos levantar a carga horária de
trabalho e o tempo que o sujeito tem disponível para realização das tarefas extraclasse -

planejamento e preparação de aulas, elaboração e/ou correção de provas, contabilização
da freqüência dos alunos, atualização pedagógica e tarefas realizadas fora da escola.

Os dados apontam que o docente, nos sete estados pesquisados, trabalha, em
média, 28 horas semanais na unidade educacional, apresentando uma moda de 40 horas

semanais, isto é, o valor mais apontado pelos respondentes. Analisando este dado por
faixas, vemos que os docentes trabalham, majoritariamente, en.re 15 e 20 e entre 30 e 40
horas semanais, o que é mostrado na Tabela 5.
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Gráfico 8- Distribuição dos sujeitos docentes de acordo com a carga horária
semanal na unidade educacional onde foram entrevistados —
MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 21)09-201 O

—
' *''' '—
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ou mais; 6,6%

.

; De 30 a

-5;7] El Sériel; De 26 a
29 horas; 16,5%

"rfirS'

Sériel; De 20 a
24 horas; 19,3%
0 Sériel; De 15 a
19 horas; 22,9%

Sériel; Até 14
horas; 8,4%

Fonte: Elaboração própria, com base nos ciados da pesquisa Trabalho Docente na
Educação Básica no Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

A LDB 9394/96 estabelece no inciso V, do artigo 67 que aos docentes do
magistério público deverá ser assegurado período reservado a estudos, planejamento e
avaliação, incluído na carga de trabalho. Levando-se em conta o disposto na legislação
que regulamenta o piso nacional salarial infere-se que esse período deve ser de 1/3 da

carga horária desse profissional, tendo sido estabelecido que, ro máximo, 2/3 do total da
carga horária deve ser reservada para o desempenho de ativicades de interação com os
educandos, conforme parágrafo quarto do artigo 2 da Lei n° 1.738/2008. No entanto,

metade dos entrevistados na pesquisa afirmou não ter, em sua carga horária semanal de
trabalho na unidade educacional tempo remunerado destinado às atividades extraclasse,
conforme Tabela 6.

38

39

Tabela 6 — Distribuição dos sujeitos docentes de acordo com o víiieulo profissional
na unidade educacional e a disposição de tempo remunerado para as atividades
extraclasses - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

Tempo remunerado para dedicar a atividades extraclasse

Vínculo profissional
Estatutário
Celetista

Sim

Não

Tota

Freqüência

%

Freqüência

%

Freqüência

%

2.313

47,1

2.597

52,9

4.910

100,0

180

56,1

141

43,9

321

100,0

1.143

52,4

1.039

47,6

2.182

100,0

188

76,7

57

23,3

245

100,0

3.824

49,9

3.834

50,1

7.658

100,0

Temporário, substituto
ou designado

Estagiário

com

remuneração
Total

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
5/fls//(Gestrado/UFMG, 2010).

As mais altas freqüências de resposta negativa à questão acima referida
encontradas para os celetistas e T/S/D podem ser entendidas pelo tipo de vínculo
trabalhista que não é regido pela legislação que regula o trabalho do magistério público

nos estados e municípios, mesmo antes da Lei do PSPN. Os estagiários são regidos por
outro tipo de vínculo e legislação que não se aplica especificamente ao magistério. E,
portanto, preocupante a constatação de que 47,1% dos estatutários não tenham declarado
ter tempo remunerado para atividades extraclasse.
Outra constatação da pesquisa é a de que o tempo médio de atividade dos docentes

em interação com seus alunos ultrapassa em, aproximadamente, quatro horas semanais o
tempo previsto na legislação.

Cerca de 44% dos entrevistados responderam que toda sua jornada de trabalho
semanal é destinada à atividade docente. Deste total, 30,6% afirmaram possuir tempo
remunerado para atividades extraclasse, com uma média semanal de, aproximadamente,

5 horas. Considerando os dados, inferimos que estes docentes passam,em média,23 horas
semanais em atividades de interação com seus alunos. Tendo em vista que estes docentes
cumprem uma Jornada de trabalho semanal de 28 horas, em média, observamos que o
tempo médio de atividade dos docentes em interação com seus alunos ultrapassa em,
aproximadamente, quatro horas semanais o tempo previsto na legislação.
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Observando a moda nestes casos, temos um quadro de maior discrepância entre a
legislação e o tempo real de atuação do docente em atividades de interação com os alunos.
Neste caso, a moda para a jornada semanal de trabalho é 40 horas, sendo que esta medida

para o tempo destinado às atividades extraclasse é de 4 horas, isio é, apenas 1/10 da carga
horária de trabalho semanal do indivíduo.

Tabela 7- Medidas descritivas da carga horária de trabailio semana! dos sujeitos
docentes, do tempo remunerado para desempenho de ativi dades extraclasse e do
tempo de atividades de interação com os alunos - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC 2009-2010

Carga horária de
trabalho semanal

Tempo remunerado para
desempenlio de atividades
extraclasse

Tempo de atividades de
interação com os alunos

Média

28,6 horas

5,2 horas

23,4 horas

Mediana

27,0 horas

4,0 horas

23,0 horas

Moda

40,0 horas

4,0 horas

36,0 horas

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Decente na Educação Básica no
Brasil(GestradoAJFMG, 2010).

De acordo com os resultados da pesquisa TDEBB,72% dos respondentes costuma
levar atividade do trabalho para ser realizada em casa sempre a freqüentemente. Destes,
45yo dedica 5 horas semanais a essas tarefas, e 26% dedica de 5 a 10 horas de trabalho

semanais em casa. Do total de sujeitos entrevistados (excetuando os voluntários e os que
não responderam)50 % não tem tempo remunerado para realÍ2;ar atividades extraclasse.
Tais situações podem engendrar insatisfação. Assim é (lue 59% dos respondentes
se declarou insatisfeito/a com o seu salário, por se tratar de lemuneração incompatível
com a sua dedicação ao trabalho.

Tomamos como indicador do tempo de trabalho extraclasse sem o reconhecimento
formal a freqüência que o docente leva trabalho para realizar em casa e a quantidade de
horas semanais dedicadas.

Aproximadamente 3/4 dos docentes afirmaram levar atividades para serem

realizadas em casa "sempre" ou "freqüentemente", sendo qre quase a metade indicou
levar "sempre". Os docentes dedicam-se a essas atividades, ern média, 7 horas semanais,
sendo que, o valor mais apontado por eles(a moda) foi de 10 horas semanais. Na Tabela
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8 pode-se visualizar as freqüências dos que levam tarefas para casa e o fato de contar com
tempo remunerado para o trabalho extraclasse.
Tabela 8- Distribuição dos su jeitos docentes de acordo a disponibilidade de tempo
remunerado para dedicação a atividades extraclasse e o fato de costumar levar
atividade do trabalho para realizar em casa - MG/PA/PR/'GO/ES/RN/SC — 20092010

Conta com tempo
remunerado para dedicar-se a

O

Costuma levar alguma atividade da seu trabalho
Total

•

atividades extraclasse

Sempre

Freqüentemente Raramente

Nunca

Freqüência

1.942

905

535

480

3.862

0/

/o

50,3

23,4

13,9

12,4

100,0

Freqüência

1.945

1.000

585

328

3.858

0/

/o

50,4

25,9

15,2

8,5

100,0

Freqüência

3.887

1.905

808

7.720

/o

50,4

24,7

10,5

100,0

Não

Sim

Total

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

Cruzando-se a freqüência dos que levam trabalhos para serem realizados em casa
com o fato de possuir ou não tempo remunerado para atividades extraclasse previsto na
jornada de trabalho, observamos que a maior parte dos sujeitos docentes que afirmaratn
possuir este tempo levam trabalho "sempre" ou "freqüentemente" para ser realizado em

casa. Isto nos permite supor que pode se tratar de um tempo insuficiente para suprir a
demanda do trabalho a ser realizada na escola, ou que este tempo é realizado em casa ou
em lugar fora da unidade educacional. Este público apre.sen;ou uma média de horas
semanais dedicadas em casa ao trabalho de 6hs e 54 min.

Dentre os indivíduos que allrmaram não possuir tenpo remunerado para se
dedicar às atividades extraclasse, observamos, também, um grande percentual de
docentes que afinnam levar trabalhos para serem realizados em casa ".sempre" ou

"freqüentemente". Estes docentes afirmaram dedicarem-se, em média, 7hs e 41 min.
semanais a estas atividades.

Quantidade de unidades educacionais eni que o sujeito docente trabalha

Outro fator indicativo dejornada ampliada de trabalho e intensificação do trabalho
refere-se ao número de unidades educacionais em que o sujeito docente trabalha.
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A intensificação do trabalho pode decorrer do crescimento da produção sem
alterações do efetivo ou na diminuição do efetivo sem haver mudança na produção. Mas,
é no âmbito da atividade que o processo de intensificação se expressa, pois cabe ao
trabalhador regular os efeitos da ampliação da complexidade o j aumento do número de

tarefas a serem realizadas na mesma unidade temporal por uma mesma pessoa ou equipe
(Melchior, 2008). A intensificação do trabalho que ocorre no interior da jornada
remunerada é bastante preocupante por se tratar, em geral, de estratégias mais sutis e
menos visíveis de exploração.

Para Assunção e Oliveira (2009) as mensurações não são suficientes para abarear
o processo de intensificação do trabalho. As autoras recorreir a Davezies (2007) para
enfatizar que o foco sobre as mudanças qualitativas deve ser privilegiado em detrimento
de análises puramente quantitativas, pois a intensificação diz respeito não somente à
expansão e ao acúmulo de constrangimentos de tempo durante a realização do trabalho,

mas também às transformações impingidas à qualidade do serviço, do produto e, de
maneira global, sobre o trabalho. Sob essa ótica, é possível analisar a intensificação tanto

em termos quantitativos relacionados ao volume de tarefas, quanto em tennos qualitativos
caracterizados pelas transformações da atividade sem o neces.sário suporte social para

acomodar as exigências do trabalho. Nesse processo observa-se um comprometimento do
trabalhador que faz com que assuma para si a responsabilirlade pelos resultados do

trabalho e da instituição, o que pode ser considerado processo de auto-intensificação do
trabalho. Tal fato é o que parece ocorrer com o magistério público no Brasil em grande
medida, sobretudo se consideramos a diversidade de condições encontradas na
multiplicidade de redes municipais e estaduais que comporta.
No caso brasileiro, a partir da década de 1990, sobretudo, observamos que os

modos de gestão da carreira centrados no indivíduo convivem com o estímulo ao trabalho
coletivo, à cooperação, à descentralização e autonomia local. Podemos observar
contradições entre o nível de centralização que as políticas educacionais apresentam no

que se refere a sua formulação e regulação, ainda que exercida pelo monitoramento à
distância, e o reforço dos níveis de controle dos sujeitos nas unidades educacionais.

Contradições desse tipo são reguladas por vezes, pelo tralialhador, em situação de

urgência incidindo sobre o modo operatório e degradando as condições de trabalho

(ASSUNÇÃO; OLIVEIRA,2009).
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Tendo sido tratada em alguns trabaiiios que tiveram como referência o contexto
europeu ou norte-americano (APPLE, 1997; HARGREAVES, 1996; CONTRERAS,
2002), na realidade latino-americana atual, e na brasileira em especial, a intensificação
do trabalho assume características específicas. Podemos observar a intensificação do
trabalho docente resultante de aumento da jornada de trabalho, que pode ocorrer de
diferentes maneiras, e do aumento considerável de responsab lidades que os docentes

tiveram com as refonnas mais recentes.(OLIVEIRA,2003; 2004; 2007; 2011).
Os trabalhadores docentes em muitos países latino-americanos estão sujeitos a
ampliação da jornada individual de trabalho em razão de assumir mais de um emprego
(OLIVEIRA, 2003; TENTI FANFANI, 2005). Apesar de ser uma minoria que assume
outro emprego que não a docência (TENTI FANFANI, 2005; CNTE, 2003), os

professores que trabalham em escolas públicas costumam a.ssunir mais de uma jornada
de trabalho como docente em diferentes unidades. Um mesmo docente leciona em dois

ou até três estabelecimentos distintos, em geral, por necessidade de complementação de
renda, tendo em vista que os salários docentes na América Latina são baixos
comparativamente a outras funções exigentes de formação profissional similar. Nesses
casos, o professor não se identifica com uma escola em particular, assume um número de
aulas que não lhe permite conhecer e gravar o nome da maioria de seus alunos e acaba

sem tempo para preparar aulas, estudar, atualizar-se, dedicando boa parte de seu fim de
semana a cuidar de suas questões pessoais sobre as quais se encontra impedido durante a
semana(NORONHA,2001).

Ainda em termos qualitativos, a intensificação pode decoiTcr da padronização dos
procedimentos. Formulários de registro de avaliação do aluno, quadros de freqüência,
caderneta de registro dos eventos envolvem procedimentos padionizados e são encarados

pelos professores muitas vezes como excesso de burocracia (NORONHA, 2001).
Importante salientar ainda o peso que recai sobre os professores quando o desempenho
de seus alunos é considerado abaixo do esperado nos exames externos.

Também nesse quesito — número de unidades educacionais em que o sujeito
docente trabalha - o pertencimento a determinada etapa de ensino se constituiu em um
dos fatores mais distintivos. Na educação infantil, e sobretudo na creche, encontramos a

freqüência mais alta entre os que trabalham em apenas uma unidade educacional: 81%
estão na creche,66% na pré-escola, 51% no ensino fundamental e 37% no ensino médio.
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Por outro lado, é no ensino médio que observamos a freqüência mais alta, 20,9%, dos que
trabalham em 3 ou mais unidades educacionais, conforme Tabela 9.

Tabela 9 — Distribuição dos sujeitos docentes de acordo tom a quantidade de
unidades educacionais eiii que trabalham e a etapa da educação básica —
MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-2010

Etapa da educ ação básica
em que trabalha

Educação Infantil

Eiiíino

Ensino médio

Funda nental

Apenas nesta unidade educacional

72,3%

50,7%

37,3%

Em 2 unidades educacionais

26,3%

41,1%

41,8%

Em 3 unidades educacionais

0,9%

6,0%

15,1%

Em 4 ou mais unidades educacionais

0,5%

2,1%

5,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UFMG, 2010).

Em relação ao vínculo de trabalho, os T/S/D e os estatutários foram os que

apresentaram freqüências superiores quanto ao fato de trabalhan;m em 2 ou mais unidades
educacionais, com os seguintes percentuais: 49% e 48%, respectivamente, confonue
Tabela 10.
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Tabela 10- Distribuição dos sujeitos doeentes de acordo com o vínculo profissional

e a <|uantidade de unidades em que trabalha - MG/PA/PR/GO/ES/RN/SC — 20092010

Vínculo profissional

Estatutário

Celetista

Temporário, substituto ou
designado

Estagiário com remuneração

Quantidade de unidades em que trabalha

%

Apenas nesta unidade educacional

52,1

2 unidades educacionais

38,3

3 unidades educacionais

7,1

4 ou mais unidades educacionais

2,5

Total

100,0

Apenas nesta unidade educacional

71,9

2 unidades educacionais

22,5

3 unidades educacionais

3,1

4 ou mais unidades educacionais

2,5

Total

100,0

Apenas nesta unidade educacional

51,2

2 unidades educacionais

39,3

3 unidades educacionais

6,6

4 ou mais unidades educacionais

2,9

Total

100,0

Apenas nesta unidade educacional

78,0

2 unidades educacionais

20,4

3 unidades educacionais

1,6

Total

100,0

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
Brasil(Gestrado/UPMG, 2010).

Também nas creches e pré-escoias situam-se os sujeitas que apresentam carga
horária semanal mais alta, exereida em apenas uma unidade educacional; 37% e 28%,

respectivamente, trabalham de 30 a 40 horas na semana na mesma unidade. Essa situação
também foi observada em relação à jornada de 20 a 30 horas semanais(42% e 41%). Não

foi o mesmo para os docentes do ensino fundamental e sobretudo do ensino médio. Entre
estes encontramos a maior freqüência na jornada semanal de até 20 horas na mesma

unidade: 34% e 42% respectivamente. Na creche, apenas l(i% informaram trabalhar
menos de 20 horas semanais, quase sempre exercendo a função de coordenação ou
supervisão.

Embora a freqüência geral quando se considera o conjunto das etapas situe os
sujeitos na jornada de 20 a 30 horas semanais na unidade educacional, verificou-se
correlativamente que são esses os sujeitos que informam com naior freqüência trabalhar
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em duas ou mais unidades,eomo também são esses que apresentaram mais alta freqüência
de licenças médicas.

Com efeito, um elemento indicativo do mal-estar docerte pode estar referido ao

fato do sujeito ter-se afastado do trabalho por motivo de licença médica. Em todas as
etapas da educação básica quase um quarto ou mais informou ter vivido essa situação no

período anterior de 24 meses da data de resposta ao questionái io, chegando a um terço

para os docentes do ensino fundamental. A menor freqüência, de 25%, foi informada
pelos sujeitos situados no ensino médio, o que parece indicar que outros elementos
presentes nas condições de trabalho, além do número de unidades em que se exerce a
docência e a carga horária semanal de trabalho, estão em jogo na produção do
adoecimento nas creches ou escolas.

O fato de mais da metade dos sujeitos em todas as etapas perceberem aumento das

exigências sobre seu trabalho em relação ao desempenho dos alunos, maior no ensino
fundamental eoin 64% de casos; de mais de 60% afirmarem que houve a incorporação de

novas funções e responsabilidades nas suas atividades, onde mais uma vez a maior
freqüência observada foi no ensino fundamental; de mais de 86% concordaretn que o

trabalho poderia ser mais eficiente se fosse planejado c execiitado em condições mais
favoráveis; de mais de 2/3 perceberem que houve mudança no perfil dos alunos, e que

mais de 70% (mais de 80% na educação infantil) consentirem que a manutenção da
disciplina em sala de aula exige muita energia, nos indica um quadro de tensões no
exercício da docência na educação básica brasileira que produz efeitos negativos sobre a
saúde dos indivíduos.

Considerações finais

A realidade desigual que o Brasil vive sustentada pela injusta distribuição de

riquezas resulta em diferenças regionais, sobretudo entre os seus 5.564 municípios,
refletindo diretamente na educação pública. Tais desigualdades se traduzem em

condições de trabalho mais precárias justamente na fase mais elementar da Educação
Básica, sendo ainda aquela que maior contingente congrega, sob termos assegurados na
Constituição Federal da República de 1988, que o Ensino Fundamental e a Educação
Infantil são prioridades do município.

Sendo assim, quase 90% da matrícula em educação básica encontram-se no setor
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público e a oferta deste nível de educação é de competência dos municípios e estados,
conforme mencionado acima, envolvendo cerca de dois milhões de docentes. Com a

concentração tributária que persiste no país, o que se observa é que boa parte dos
municípios brasileiros apresenta sérias dificuldades em garantir as condições adequadas
à necessária realização do trabalho doeente, resultando em uma educação injusta para os
que nela trabalham. As condições de trabalho na educação b.ísica apresentam grande
diversidade se consideramos as faixas salariais, os vínculos e os meios necessários à

realização da docência e que variam de município para município e, sobretudo, de estado

para estado. Não podemos considerar que no Brasil chegamos a atingir o ideal
republicano de escola pública em que a igualdade de acesso (e de permanência) foi
garantida. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), de 2007, apesar de promover maior equidade na

repartição dos recursos para a educação básica é insuficiente para resolver o grande
desequilíbrio entre estados e regiões do país.
A análise dos dados sobre a situação funcional dos profissionais da educação
básica nos indica um cenário preocupante em que urgem medidas que possam garantir as

condições necessárias ao pleno desenvolvimento da docência, Quando observamos os

dados envolvendo a questão salarial, percebemos que em algumas gestões municipais e
estaduais a remuneração tem sido vinculada ao desempenho dos alunos como resultado

da produtividade docente, traduzindo-se em premiação e bonificação aos trabalhadores,
o que põe em riscos garantias e direitos consolidados nos estatutos profissionais. Com a
obrigação de cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional, alguns estados e municípios
vêm reduzindo as promoções e garantias profissionais, anunciando para possível corrosão
das carreiras, maior flexibilização nas relações de emprego, por meio dos contratos

temporários que são formas já conhecidas e há muito praticadas, mas que na atualidade
podem representar uma maneira de burlar a legislação. O excessivo número de alunos por
turma e as prátieas impostas por uma organização e gestão mais coletiva do trabalho que

pressupõe a discussão com os pares e o acompanhamento individual do aluno conduz à
deterioração das condições de trabalho e tem sido fontç muitas vezes de sofrimento físico
e mental dos docentes.

Os resultados encontrados nos fazem supor que as condições de trabalho nos

aspectos relativos às relações de emprego e desenvolvimento do trabalho pedagógico

precisam ser melhoradas na educação básica brasileira, e que a valorização dos
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profissionais da educação - como o movimenlo docente conquistou na legislação
nacional - é indispensável à melhoria da educação nacional.
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3. PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS DOCENTES SOBRE A COMPETIÇÃO
ENTRE ESCOLAS

A competição entre as eseolas por melhores indicadores de qualidade tem sido um
dos reflexos decorrentes dos modelos pós-burocrátieos de governança na área da
Educação. Neste eontexto, a utilização de dados empírieos para idcntiílear o ponto de
vista dos professores, considerados os principais responsáveis pelo sistema educacional,

permite qualifiear o entendimento sobre o impacto prático das políticas vigentes. É nessa
linlia que o presente eapítulo se propõe a captar a percepção dos professores para: 1)
investigar se a competição entre eseolas se distinguiu ou não em função das característieas
das unidades educacionais; e 2) identificar os fatores do eotidiano das eseolas que se

encontraram associados à competição por indieadores de qualidade.
A busea das escolas por indicadores de qualidade eada vez mais satisfatórios está
diretamente relacionada ao processo de regulação vigente nas políticas educativas. Sobre

esses modos de regulação - feitos de forma institueional e sendo implantados pelas
autoridades edueativas -, Maroy (2008, p. 1) elucida que "podem ser eonsiderados eomo
o eonjunto dos mecanismos de orientação, de coordenação, de eontrole das ações dos
estabeleeimentos. dos profissionais ou das famílias no seio do sistema educativo". Como
parte da governança do Estado, esse processo de regulação desempenlia o papel de

financiador e de garantidor do cumprimento dos serviços,sendo empregados mecanismos
de orientação, de coordenação e de controle dos atores envolvidos, sendo direcionados e
institucionalizados por meio de dispositivos materiais, legais e técnicos(MAROY,2008,

p. 3). Busca-se, dessa forma, a governabilidade pelos estados, relacionada à capacidade
dos governantes de atender às exigências dos cidadãos sobre os serviços públicos.
O modelo educativo, anteriormente, estava calcado na burocracia, em que o

regime burocrátieo-profissional preponderava nas relações entre Estado, escola e
sociedade civil. Além disso a dominação racional-legal imperava na "forma

organizacional burocrática da escola, dela fazendo uma organização e uma instituição"

(MAROY, 2008, p. 4). Nos dias atuais, muitas modificações ocorreram na forma de
atuação ou de intervenção do Estado, cujo o processo de mudança foi explicado por
Oliveira (2005, p. 763):
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As novas fornias de gestão e financiamento da educação que tiveram
sua emergência na década passada, nos anos de 1990, constituem
medidas políticas e administrativas de regulíição dos sistemas escolares.
Na realidade, tais medidas, implantadas em contexto de reformas que
muitas vezes extrapolam o setor educacional, surgem como supostas
soluções técnicas e políticas para a resolução de problemas de
ineficiência administrativa dos sistemas escolares ou da busca por
racionalização dos recursos existentes para a ampliação do
atendimento, vindo ainda acompanhadas da idéia de transparência

(prestação de contas e demonstração de resultados) e de participação
local. De uma maneira, têm acompanhado a tendência de retirar cada
vez mais do Estado seu papel executor e transferir para a sociedade esta muitas vezes traduzida de forma simplificada como o mercado — a

responsabilidade pela gestão executora dos serviços, alterando a relação
com o público atendido.

Tais mudanças favoreceram o surgimento de modelos de regulação dos poderes

públicos no sistema escolar que se opõem ao regime burocrático-profissional - os
modelos de governança "pós-burocráticos" - e que buscarn se adaptar ao contexto da
ineficiência do Estado, respotidendo à demanda do público por transparência e por maior

participação. Aí se enquadram os modelos do "quase-mercado" e do "Estado avaliador".
Sobreo modelo de "quase-mercado", Maroy (2008, p. 8) aponta que o Estado
assume o papel de atribuir aos estabelecimentos a autonomia para escolherem os meios
adequados para atingir seus objetivos. Não significa dizer, contudo, que sua atuação

desaparece, uma vez que continua a definir os objetivos do sistema e o conteúdo do
currículo de ensino. O lado do mercado se revela quando o Estado disponibiliza aos

usuários/clientes as informações sobre as performances, a e Icácia e a eficiência dos
diferentes estabelecimentos. Tal fato permite a livre escolha da escola pelo público de
forma que passam a exercer pressão .sobre as equipes escolares locais para, em tese,
melhoria do funcionamento. Realiza-se, então, o financiamento das escolas em relação

com o público estudantil acolhido.

O modelo do "Estado avaliador", ou "governança por resultados", é caracterizado

por Maroy (2008, p. 9), em alguns aspectos, da mesma forma como o modelo anterior,
sendo que os objetivos e programas do si.stema de ensino são definidos de maneira eentral
e as unidades de ensino possuem grande autonomia de gestão pedagógica ou Imanceira.
Contudo, existe a contratualização das escolas, submetendo-as a objetivos e metas

específicas. Além disso, lança-se mão dos sistemas de avaliação externa das
performanees dos estabelecimentos e de um sistema de encorajamento simbólico ou
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materiais. Inclusive a aplicação de sanções, visando favorecer a melhoria da performance
e do respeito ao "contrato', pactuado entre Estado e estabelecimentos de ensino.

A diversidade dos contextos locais e as mudanças da política educacional vigentes

recaem em diferentes arquétipos de regulação*^. Conforme apontou Oliveira (2005, p.
764), "não se pode pensar em uma única orientação na regulação das políticas
educacionais hoje em todo o mundo'".

Ao analisar o conjunto de mudanças provocadas pelos modelos pós-

burocráticos'", verifica-se a centralidade dada à realização per ódica das avaliações em
larga escala. Essa posição ficou evidenciada no estudo de Maroy (2008, p. 15), tendo
enfatizado que
certos traços de um Estado avaliador se inpiantam e assiste-se a um
reforço da vontade de avaliação, de controle, de acompanhamento dos
Estados sobre os 'produtores' (sobretudo as estabelecimentos e seus
agentes) e os 'produtos' de seus sistemas educacionais (as aquisições
dos alunos), especialmente por instrumentos de avaliação.

O perfil avaliador tem sido inserido no aspecto evolutivo das políticas públicas do
setor, sendo alegado que a transferência de gastos em educação para as instituições locais

não implica em perda de poder do Estado. Ao contrário, Derouet(2010, p. 1004) reforçou
que a "obrigação de resultados leva à implementação de dis|)ositivos que reforçam o

poder dos Estados, mesmo se desloca seus lugares de exercícios ao passar, nos países de
tradição centralizada, do controle a priori à avaliação aposíeriorr.

No Brasil, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) vem
materializar a fonna de regulação voltada à avaliação dos estabelecimentos educacionais

e do sistema escolar. O Idcb é o principal indicador da educação no país, sendo aferido

'
Sobre essa mescla de modelos de regulação no setor educacional, três eleitos nas políticas voltadas ao
setor são apontados a partir de estudos feitos nos Estados Unidos, no Canadá,em diferentes países europeus
e na Austrália: efeito contaminação, efeito hibridismo e efeito mosaico(Barioso, 2003 apud Oliveira, 2005,
p. 765-766).

Em seu estudo sobre a atual regulação das políticas educativas na América Eatina e suas conseqüências
sobre os trabalhadores docentes. Oliveira(2005, p. 768) identifica nas reformas educacionais mais recentes
desses países a centralidade que os programas de reforma têm atribuído à administração escolar, elegendo
a escola como núcleo do planejamento e da gestão; o financiamento per cojnícr. a regularidade e ampliação
dos exatnes nacionais de avaliação; a avaliação institucional e de desempenho; e outros mecanismos de
gestão escolares que insistem na participação da comunidade, bem como a proliferação de conselhos com
funções consultivas.
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por ineio de avaliação em larga escala que considera o fluxo escolar(com os dados sobre

aprovação escolar extraídos do Censo Escolar)e as médias de desempenho dos estudantes
nas avaliações(com os dados obtidos a partir da média de desempenho no Saeb e na Prova
Brasil).

A importância desse índice para as políticas educaciorais se torna explícita ao
considerar que
[o] Ideb é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como condutor
de política pública pela melhoria da qualidade da educação, tanto no
âmbito nacional, como nos estados, irunicípios e escolas. Sua
composição possibilita não apenas o diagnóstico atualizado da situação
educacional em todas essas esferas, mas também a projeção de metas
individuais intermediárias rumo ao incremento da qualidade do ensino.
(INEP, 2013).

Toda esta importância atribuída ao Ideb, em que o Estado o coloca como
ferramenta de acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, faz coin
que, obviamente, o indicador obtido pelas unidades se torne referencial para a proposição

de políticas e ações. E explicitado que, para as redes e escolas com piores indicadores,
"as metas preveem um esforço mais concentrado, para que elas melhorem mais
rapidamente, diminuindo assim a desigualdade entre esferas'"(INEP, 2013).

É preciso pontuar que a introdução de avaliações de larga escala pode induzir as
unidades e seus profissionais, sobretudo aquelas com indicadores mais baixos, a um

círculo vicioso, cujo cenário pode se tornar ainda pior. Tal fato pode ser vislumbrado
quando se verifica que os critérios para distribuição de recursos pelo Estado se encontram

atrelados à quantidade de matrículas. Dessa forma, quando uma escola registra nível

precário do Ideb, a publicidade desses resultados pode fazer com que a comunidade
busque outras unidades com maiores conceitos do indicador de qualidade. Por sua vez,
essa baixa na quantidade de alunos vai implicar em menos recursos financeiros para a

escola que conta com baixos indicadores e que necessita superar esse quadro
desfavorável. O Ministério da Educação vem, então, intervir especificamente nessas

unidades, contudo, em relação aos efeitos adversos dessa atuação, podem aparecer a

estigmatização dessas escolas e ao aumento das exigências às direções e aos professores.
Fica evidente, portanto, que nem sempre a regulação consegue estabelecer a

ordem e o ajustamento frente seus problemas e falhas,em que "pode também ser geradora
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de desordem e de contradições"(MAROY,2008, p.3), sobretudo quando se consideram

os mecanismos de regulação, as diferentes instâncias de governança e a multiplicidade de
atores envolvidos.

Dessa forma, como as escolas possuem metas diferenciadas, explorar suas

características demográfico-administrativas permite analisar a e>LÍstência ou não de algum
elemento que implique em maior competição por melhores índices de qualidade entre as
unidades. São consideradas na análise aqui proposta as etapas da educação básica em que
os docentes atuam, o estado em que as escolas se encontram, bem como sua dependência
administrativa. Entretanto, fica claro que escolas de todos os níveis de qualidade são
submetidas a metas de melhorias, em que as que não possuem indicador satisfatório
devem buscá-lo e aquelas que possuem, deverão melhorar ainda mais.

Complementannente, identificar os fatores que se associam em maior grau à

competição entre escolas para conseguir melhores índices de qualidade podem elucidar
os reflexos no cotidiano escolar dos professores. As análises englobam ações práticas
associadas ao desempenho docente, considerando características que denotam a
intensificação de seu trabalho, o aumento do controle e das exigências sobre suas
atividades e também sobre formas de gestão nas escolas.

Ambos os objetivos são atingidos a partir da análise da percepção de professores.
Desse modo, passa-se primeiro a destacar a importância de se abordar esse público

específico para compreender o impacto prático resultante da competição entre escolas por
melhores indicadores. Posteriormente, passa-se, então, a cumprir aos dois objetivos
propostos pelo estudo.
3.1. Os professores como alvo de análise do efeito da regulação das políticas
educativas

Direcionar os olhares aos professores, buscando compreender as mudanças

proporcionadas pelos modelos atuais de regulação das políiicas educativas, permite
mensurar os efeitos práticos na atividade docente. Quando se atribui a esses profissionais

o papel principal de garantir o desempenho satisfatório dos alunos, da escola e do sistema,
toma-se imprescindível a análise de dados empíricos em que os orofessores figurem como

objeto central de pesquisa. Sem dúvidas, necessárias para o aprimoramento das políticas
públicas voltadas para o setor.
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O reflexo da regulação sobre os docentes é verificado, primeiramente, nas

transformações significativas ocasionadas no cotidiano de trabalho, cujas reformas
"atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema, repercutindo em mudanças

profundas na natureza do trabalho escolar" (Oliveira, 2004, p. 1 128). Sobre a natureza
dessas mudanças, a autora (p. 1 130) enfatiza que
Essa nova regulação repercute diretamente na composição, estrutura e
gestão das redes públicas de ensino. Trazem medidas que alteram a
configuração das redes nos seus aspectos físicos e organizacionais e que
têm se assentado nos conceitos de produtividade, eficácia, excelência e
eficiência, importando, mais uma vez, das teorias administrativas as
orientações para o campo pedagógico.

Conforme assinalado, alem de fortalecer o conceito de produtividade, que sob a

ótiea do mereado significa obter a melhor relação entre volume produzido e recursos
consumidos, chegou também ao campo pedagógico. Maroy (2(108, p. 5) deixa claro que
o próprio modus operandi dos professores careceu de ser alterado,
levando-se em conta a complexidade das tarefas educativas a se

cumprir, essas características burocráticas sempre foram associadas a
uma ampla autonomia individual e coletiva dos professores, autonomia
fundada sobre sua especialização e seu5 salieres profissionais. Os
professores se viram dotados de uma margem de manobra importante
na conduta individual da atividade de ensino, especialmente para
enfrentar as "incertezas" de seu trabalho.

De fomia geral, tem-se que o panorama atual da regulação do sistema educativo
pode colidir sobre a rotina dos docentes, resultando cm intensificação e até mesmo
precarização de suas condições de trabalho. Ou seja, passa-se a aumentar a produção sem

que exista o aumento do quantitativo de professores para tais atividades e, ainda, as
condições estruturais necessárias para a adequação das novas demandas nem sempre são

adequadas. Nessa linha. Oliveira(2005, p. 769) afirma que
diante desse quadro, os professores veem-se, muitas vezes,
constrangidos a responsabilizarem-se ptdo êxito ou insucesso dos
programas de reforma, bem como a se vitimarem diante das precárias
condições objetivas para a realiziição das suas novas tarefas.

Colocar os professores como protagonistas do sistema educacional é, então,
necessário para que se obtenha o panorama das mudanças etnpreendidas pelos novos
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modelos de regulação, sobretudo quando se eonsidera a competição entre escolas por
indicadores de qualidade. Desse modo,foram utilizados dados e npírieos provenientes da

pesquisa "Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil"", desenvolvida pelo Grupo
de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Faculdade de Educação da

Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/FaE/ÜFMG), junto a sujeitos

docentes de sete estados da federação'^. Ela constituiu em um sut-vey realizado no ano de
2009 junto a 8.795 sujeitos docentes das redes municipal, estadual e eonveniada e
abrangeu profissionais de todas as etapas de atendimento da educação básica.
3.2. A ótica dos professores sobre a competição entre escolas: existe diferença entre
unidades educacionais distintas?

A competição entre escolas por melhores indicadores de qualidade é uma das
conseqüências dos modelos pós-buroerátieos de regulação do sistema educacional. Nesse
cenário, Maroy (2008, p. 13) traz o caso da Comunidade Francesa da Bélgica, em que os
dispositivos de avaliação externa implantados apresentam seus resultados apenas a nível
do 'sistema', sem ser desmembrados ao nível das redes ou dos estabelecimentos. O

motivo é que existe o "receio de alimentar a concorrência entre eles e assim, favorecer a

lógica de mercado,em que os diferentes partidos e atores chaves concordam em denunciar
retoricamente"(2008, p. 13).
Considerando a abrangência territorial da governabilidade e governança dos
Estados, Oliveira(2005, p. 756)enfatiza que as "tradicionais instituições de poder sofrem
pressões no sentido de desterritorializarem", em que a nova acomodação de poder dá
lugar a formas pluricentradas de formulação e decisão políticas. .lá Derouet (2010, p.
1011) defende que mesmo um "projeto político forte não implica a centralização nem a
uniformização dos estabelecimentos".

Agora, em relação ao contexto dos sete estados bras leiros pesquisados, passa
a ser veriílcado se a bu.sea por índices mais altos atinge a todos os tipos de unidades
educacionais com a mesma intensidade ou se existem caracteristicas dessas escolas que

influenciam nessa competição. São consideradas na análise a influência da etapa da
" Um do.s objetivos da referida pesquisa foi justamente investigar em que medida as mudanças trazidas
pela nova regulação educativa impactam na constituição das identidades e dos perfis dos profissionais de
educação básica, identificando estratégias desenvolvidas pelos docentes para responder a novas e.xigências.
Os estados pesquisados foram: Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás. Paraná
e Santa Catarina.
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educação básica das instituições em que os docentes atuam, bem como sua dependência
administrativa e, ainda, o estado da federação em que estão lotados.
A análise pretendida é feita por meio da utilização da técnica estatística
conhecida como Regressão Logística que consiste em verificar se as variáveis
independentes influeneiam na variável resposta. Os modelos i.le regressão constituem
técnicas de análise de dados que permitem descrever a relação c itre a variável resposta e
uma ou mais variáveis explicativas (Mosmer; Lemeshow, 1989). A Regressão Logística
constitui, então, o tipo de regressão quando é encontrada a especificidade de apresentar
variável resposta do tipo binária, em nosso caso, a existência de competição entre as
escolas para conseguir melhor índice de qualidade.

É estabelecido, dessa forma, o seguinte modelo de Regressão I.ogística:
Y = Po + Pii Educação Infantil[0-3] + Pij Educação Infantil[4-

5]+Pik Ensino Fundamental[1-5] ^ [41 Ensino Fundamental[69] + Psm Ensino Médio ^ fcmEstado da fede.-ação + fl?,,
Dependência administrativa + f
Em que:
Y: variável resposta indicadora referente à existência de competição entre as
escolas para conseguir melhor índice de qualidade (O = Não; 1 = Sim)
Po: constante
Pii,(i = O, 1): coeficiente de regressão da variável Educação Infantil[O a 3 anos]
(O = Não; 1 = Sim)

P2j,0 = 0, 1): coeficiente de regressão da variável Educação Infantil[4 a 5 anos]
(O = Não; 1 = Sim)

P^k ,(k = O, I): coeficiente de regressão da variável Ensino Fundamental fl"ao 5"
ano](O = Não; I = Sim)
P41 ,(1 = 0, 1): coeficiente de regressão da variável Ensaio Fundamental[6° ao 9"
ano](O = Não; I = Sim)

Psm ,(m = O, I): coeficiente de regressão da variável Ensino Médio[I"ao 5"ano]
(O = Não; I = Sim)

Pfin ,(n = O, I, ..., 7): coeficiente de regressão da variá\'el Estado da federação (O
= Espírito Santo [referência]; 1 = Goiás; 2 = Minas Gerais; 3 = Pará; 4 = Paraná;
5 = Rio Grande do Norte; 6 = Santa Catarina)
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(37o ,(o = O, 1): coeficiente de regressão da variável Dependência adtninisíraliva
(O = Municipal [referência]; 1 = Estadual; 2 = Conveniada)
E = termo de erro associado

A interpretação do modelo de Regressão Logística é feita por meio da razão de
desigualdade, também conhecida como razão de chances ou od:ls-raíio, que consiste na
comparação da probabilidade de um evento acontecer com a piobabilidade de o evento
não acontecer(HAIR eí ai, 2009, p. 223). B importante destacar que esta estatística não

se trata de uma probabilidade de ocorrência. Para melhor exemplificar, fazendo uso da
variável dependência adminisiraliva, a razão de chances foi calculada dividindo a chance

dos sujeitos docentes de instituições estaduais afirmarem que existe competição entre as

escolas pela chance daqueles sujeitos de instituições municipais (categoria de referência)
também responderem afirmativamente à existência de competiç^ão entre as escolas para
conseguir índice de qualidade. Quando o resultado dessa razão for igual a um, descarta-

se a associação entre a dependência administrativa da escola a que pertencem e a

existência de competição entre as escolas. Mas se o resultado for maior que um, não só a
associação se confirma, como também infere-se que o fato de envolver sujeitos docentes
de instituições estaduais aumenta as chances de perceberem a competição escolar. Já
quando o resultado for menor que um, conclui-se que há associação e que o fato de
envolver sujeitos docentes de instituição estadual faz com que a chance destes afirmarem
que existe a competição seja menor que quando envolve sujeitos de instituições
municipais.

Os resultados do modelo de Regressão Logística para verificar a influência de
características demográfico-administrativas das escolas na competição por melhores

indicadores de qualidade são, então, apresentados pela tab. 1 1.
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Tabela 11 - Modelo de regressão logística para a existência de competição entre
escolas por melhores índices de qualidade de acordo com a etapa de atendimento, o
estado e a dependência administrativa dos sujeitos docentesMG/PA/PR/GO/ES/RN/SC - 2009-201(1

B

Erro-padrão

Exp(B)

Sig.

Educação Infantil (0 a 3 anos)
Educação infantil(4 e 5 anos)

-0,592

0,101

0,553

0,000

0,013

0,075

1,014

0,857

Ensino Fundamental(T ao 5° ano)

0,214

0,064

1,239

0,001

Ensino Fundamental (6° ao 9° ano)

-0,157

0,055

0,854

0,004

Ensino Médio

0,159

0,078

1,173

0,042

Goiás

0,389

0,087

1,475

0,000

Minas Gerais

0,529

0,084

1,698

0,000

Pará

-0,207

0,086

0,813

0,016

Paraná

0,035

0,089

1,036

0,693

Rio Grande do Norte

0,168

0,090

1,183

0,062

Santa Catarina

-0,212

0,090

0,809

0,019

Variáveis

Estado

0,000

Espírito Santo

Dependência administrativa
Municipal

0,802

Estadual

-0,018

0,076

0,982

0,816

Conveniada

0,071

0,118

1,073

0,551

Constante

-0,610

0,083

0,544

0,000

Fonte: Fílaboração própria, cotn base nos dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no
5/av//(Gestrado/UFMG, 2010).

A tab. 11 mostra que a existência de competiçrto entre as escolas por melhores

índices de qualidade não é percebida com a mesma intensidade entre os professores de
unidades educacionais com características demográfico-administrativas distintas. Tal fato

é comprovado pela existência de relacionamentos estatisticamente significativos {sig. <
0,05) entre quase todas as etapas de atendimento (exceção de educação infantil de 4 a 5
anos) e também entre os estados da federação dos docentes com o fato de haver
competição entre as escolas.

Os sujeitos docentes do ensino fundamental do T ao 5" ano são aqueles que mais

percebem a existência de competição entre as escolas por melhores indicadores de
qualidade. Os resultados mostram que a chance de um sujeito clesta etapa de atendimento
afirmar que existe essa competição é aproximadamente 24% maior(OR = 1,239) que a
dos sujeitos de outras etapas. Aqueles que trabalham no ensino médio também possuem
chance maior de constatar a competição entre escolas(OR = 1,173) do que os que são de
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outras etapas. Já os profissionais que atuam no ensino fundamental do 6° ao 9" ano

apresentam chances inferiores(OR = 0,854)de perceber essa competição em comparação
com aqueles das demais etapas de atendimento. E o grupo mais distante de perceber a
competição é o dos sujeitos da educação infantil de O a 3 anos, que possuem chance 44,7%
menor(OR = 0,553) que os outros sujeitos de apontar a existência dessa competição.

A competição entre escolas, como já visto, é decorrente da forma de governança
entre os diversos níveis de abrangência das políticas (nacional, estadual e municipal) que,

por sua vez, vivenciam transformações em ritmos diferenciados. É o que ocorre entre os
sete estados considerados no estudo, cujos professores apresentam chances diferentes de

constatar a competição entre as escolas por melhores indicadoras de qualidade. Se, por
um lado, verificam-se os estados de Goiás e Minas Gerais com chances mais altas de se

verificar a existência dessa competição em comparação ao Espírito Santo, por outro, Pará
e Santa Catarina apresentam chances mais baixas. Em termos numéricos, a chance de um

sujeito docente de Goiás afirmar que existe competição entre as e.scolas para conseguir
melhor índice de qualidade é 47,5% superior(OR = 1,475)que a de um sujeito do Espírito
Santo fazer tal afirmação. De forma análoga, os docentes de Minas Gerais apresentam
chances cerca de 70% superior(OR = 1,698), os do Pará 18,7"/) inferior(OR = 0,813)e
os de Santa Catarina I9,l"^ inferior(OR = 0,809) dos professores do estado capixaba.
3.3. A competição por melhores iiulicadores de qualidade entre as escolas e as
situações práticas associadas

Os reflexos dos modelos pós-buroeráticos de regulação na área educacional
aparecem diretamente no cotidiano dos professores, exigindc» deles novos arranjos e
estratégias para que consigam dar conta do trabalho que lhes é imposto. Nessa linha.
Oliveira (2005, p. 771) coloca que
O trabalho docente não pode mais ser definido apenas como atividade
em sala de aula, ele agora compreende a gestão da escola, no que se
refere á dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de
projetos, à discussão coletiva do currículo e da avaliação.

Percebe-se um aumento das atribuições dos professores, que aeabam por

incorporar novas funções e responsabilidades além da docência, como é o caso de
participar de reuniões, conselhos, colegiados, comissões, entre outras atividades. Ainda,
recai sobre eles maior supervisão e controle de suas atividades, uma vez que "as reformas
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em curso tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da

concepção e organização de seu trabalho"(OLIVEIRA, 2004, p. 1132).

Diferentes traços da intensificação do trabaiiio podem ser observados na rotina

dos professores, como é o caso do aumento no número de aiiinos na saia de aula, a
aumento das exigências sobre o desempenho dos alunos e intervalos insuficiente para
lanche e descanso.

Como conseqüência ainda aparece a inserção de parcerias com a esfera privada e

fundações que têm definido novas formas de organização e gestão do trabalfio nas
unidades educacionais. Além das escolas passarem a realizar convênios com os órgãos

públicos, que liberam recursos para desenvolver programas especiais.

A questão que se impõe é identificar quais são os fatores vivenciados pelos
professores que mais se relacionam ao fato de haver existência de competição entre as
escolas por melhores indicadores de qualidade. Consideram-se tanto fatores relacionados
à intensificação do trabalho, como aqueles relacionados ao maior controle e supervisão
das atividades dos professores e, ainda, os que relacionam a parcerias com instituições
públicas ou privadas.

Cumprir este objetivo se torna possível a partir da utilizrção da técnica estatística

de Análise de Clusters ou de Agrupamentos, que examina relações de interdependência'-^
entre todo o conjunto de variáveis. Seu olijetivo principal é classificar casos ou variáveis,
como é o presente caso, em grupos relativamente homogêneos em que os ot-)jetos em um

grupo são relativamente semelhantes em termos dessas variáveis e diferentes de objetos
de outros grupos(MALHOTRA,2006).

Na aplicação da Análise de Clusters foi utilizado o procedimento hierárquico que
pennite revelar grupos (clusters) de um conjunto de dados, a partir do agrupamento das
variáveis. Esta técnica inicia separando cada variável em um grupo separado e, a cada

etapa de análise, cada objeto é relacionado ao grupo mais s milar, fazendo isso a até
considerar todo o conjunto de variáveis. Feito isso, variáveis que são próximas ficam no
mesmo grupo, ao passo que aquelas que são distantes ficam en grupos diferentes.

Significa dizer que não existe distinção entre variáveis dependentes e independentes.
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As variáveis, que representam situações vivenciadas pe os professores em suas
rotinas de trabalho, consideradas no estudo são:

1- Competição entre as escolas para conseguir melhor índice de qualidade.
2- Aumento do número de alunos/crianças na(s) tumia(s).
3 — Mudança no perfil dos alunos.
4- Maior supervisão/controle de suas atividades.

5 - Aumento das exigências sobre seu trabalho em relação ao desempenho dos
alunos.

6- Maior autonomia na deílnição e desempenho de suas atividades.
7- Ampliação da jornada de trabalho.

8- Incorporação de novas funções e responsabilidades (participação em reuniões,
conselhos, colegiados, comissões, etc.).
9- Maior apoio na realização de suas atividades.
10- Intervalos insuficientes para lanche/descanso.

11 - Realização de parcerias com fundações, ONGs e empresas que tem definido
novas formas de organização e gestão do trabalho na unidade educacional.

12 - Realização de convênios com as secretarias ou ministérios, por meio de
programas especiais, que tem trazido mais recursos para a unidade educacional.
Os resultados da Análise de Clusters para as variáveis que caracterizam as

situações vivenciadas pelos professores em seu cotidiano são apresentados pelo GRAF.
9.
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Gráfico 9- Dciidrograma''' para o agrupamento de variáveis referentes às
situações vivenciadas no cotidiano de trabalho docente
Dendrogram using Average Linkage (Between Clroups)
Rescaled CHstance Cluster Combine
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Fonte: Banco de dados da pesquisa "Trabalho Docente na Fxiucação Básica no Brasil"
- GESTRADO/UFMG,2009.

O foco central consiste em verificar a associação de fatores junto ao fato dos

professores perceberem a competição entre escolas para consiíguirem melhores índices
de qualidade. Dessa forma, embora o dendrograma apresenie as associações entre o

conjunto de fatores incluídos no modelo, no momento não discute-se sobre elas.
Então, para a competição entre escolas, as variáveis associadas verificadas foram
a realização de parcerias com fundações, ONGs e empresas que tem definido novas

formas de organização e gestão do trabalho na unidade educacional; e a realização de
convênios com as secretarias ou ministérios, por meio de programas especiais, que tem

trazido mais recursos para a unidade educacional. Dito de outra forma, a percepção dos

''' De acordo com Hair d al. (2009, p. 428), dendrograma é a representação gráfica (gráfico em árvore) dos
resultados de um procedimento hierárquico no qual cada olijeto é colocado em um eixo e o outro eixo
representa os passos no procedimento hierárquico. Começando com cada objeto representado como um
agrupamento separado, o dendrograma mostra grallcamente como os agrupamentos são combinados em
cada passo do procedimento até que todos estejam contidos em um único agrupamento.
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professores da educação básica pesquisados associa'^ a competição entre escolas por
melhores indicadores da qualidade à inserção da iniciativa privada para oferecerem

projetos ou pacotes de gestão para as unidades e à participação dos órgãos públicos que
financiam programas especiais nessas escolas.
Cabe ainda pontuar que não verificaram-se associações entre a competição entre

escolas por melhores índices de qualidade e questões como o controle e supervisão das
atividades dos docentes; o aumento das exigências sobre seu trabalho em relação ao

desempenho dos alunos; e a autonomia na definição e desempenho de suas atividades.
Considerações Unais

Os dois propósitos do estudo foram cumpridos. O primeiro mostrou que a visão

dos professores sobre a competição por melhores indicadores de qualidade não é idêntica
para todos os tipos de escolas. Verificou-se que ela é maior entre aquelas unidades do
ensino fundamental do 1° ao 5° ano e do ensino médio e, também, que essa visão é
diferenciada para cada um dos sete estados da federação anal sados. .lá em relação ao
outro objetivo, foram identificados a realização de parcerias com instituições privadas e
convênios com instituições públicas como sendo os fatores verificados no cotidiano

escolar que mais se associam à busca por melhores indicadores de qualidade pelas
escolas.

Em estudos futuros, cabe analisar se a competição en re as eseolas ocorre em

maior intensidade naquelas com Ideb mais alto ou junto aquelas que possuem índices
mais baixos. Entretanto, sabe-se que a pressão ocorre ras escolas com piores

desempenhos, em que se busca reverter seu quadro de insuficiência, bem como naquelas
que possuem desempenho elevado, cujo esforço se volta para que se sustentem esses
resultados.

" É importante frisar que n<ão se trata de relação de causalidade entre os fatores, ou seja, um fator não vem
influenciar na característica de outro. Significa apenas que existe associação entre eles (interdependência).
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1. APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa ""Trabalho Docente na Educação
Básica no Brasil: Fase U" (TDEBB), empreendida em cinco estados brasileiros (Goiás,
Minas Gerais, Pará, Paraná e Pernambuco), que teve como público-alvo os docentes das

unidades de educação básica (creches e escolas públicas municipais e estaduais).
A pesquisa contou com o apoio do Ministério da Educação por meio da Secretaria de

Educação Básica, viabilizado por um Plano de Cooperação Técnica. O objeto da Cooperação

foi a realização da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil (Fase II), que
teve como objetivo geral ""analisar o trabalho docente nas suas dimensões constitutivas,

identificando seus atores, o que fazem e em que condições .se realiza o trabalho nas escolas

de Educação Básica, com a finalidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas no
Brasil."

O Plano de Cooperação foi organizado em três grandes metas. Este relatório apresenta,
especificamente, os resultados da Meta 2 que buscou conhecer a organização e gestão escolar

na Educação Básica, bem como suas conseqüências para o perfil e a condição do gestor
educacional. Para tanto foram realizadas as seguintes açóes; realização de entrevistas

semiestruturadas com diretores/as, levantamento de dados estatísticos disponíveis sobre
direção escolar e os pressupostos normativos que orientam a gestão educacional nos estados e

municípios amostrados. Análise de entrevistas semiestruturadas, dos preceitos normativos que
orientam a gestão educacional e análise aprofundada das informações coletadas na pesquisa
documental nas redes de ensino envolvidas, legislação corcernente à gestão, programas
específicos, etc. Além de estudo da gestão educado lal na literatura acadêmica

compreendendo a revisão de literatura sobre o tema gestão e.scolar por meio da seleção de
categorias para análise do material coletado.
Espera-se, com os resultados, subsidiar a elaboração de instrumentos mais afinados

para uso em pesquisas sobre a organização e gestão escolar na educação básica brasileira e

oferecer contribuições ancoradas em pesquisa científica ao debate sobre políticas públicas
para a educação básica, particularmente aquelas destinadas à valorização do trabalho docente
no contexto da construção de uma escola pública democrática e inclusiva.
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2. PERFIL DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO liASICA
Esta meta esteve orientada à compreensão da gestão da educação básica. A primeira

tarefa foi traçar, a partir dos dados oficiais disponibilizados pelo Inep, um perfil médio dos
sujeitos que realizam a gestão nas unidades de educação básica no Brasil. Em seguida,

buscou-se confrontar o peiTil obtido com os dados do Inep com aquele resultante de um
recorte amostrai desta investigação, evidenciando as cinco Unidades da Federação
pesquisadas na segunda fase. Em outro momento, procurou-se compreender as relações entre
avaliação e gestão, colocando em foco a gestão por resultados que tem sido estabelecida em
algumas redes públicas de ensino nos últimos anos, inclusive em algumas contempladas nesta

pesquisa, sob a perspectiva dos diferentes sujeitos que trabalham nas unidades educacionais
dos contextos aqui pesquisados.

Assim sendo, a primeira seção apresentará um apanhado geral dos dados
demográficos, socioeconômicos, de formação e aspectos profissionais do(a) diretor(a) escolar
gerados a partir do questionário aplicado a esses indivíduos na Prova Brasil de 2013, último

ano da realização da avaliação nacional que teve sua base de dados disponibilizada pelo Inep
(2013). Na segunda seção, serão analisados os dados coletados nos grupos focais e nas
entrevistas com os(as) diretores(as) de escola no âmbito da pesquisa, totalizando 25
entrevistas, bem como de literatura pertinente ao tema, para discutir a relação entre avaliação

e gestão por resultados. Cabe destacar, contudo, que essa discussão não pretende esgotar as
análises dos dados obtidos na pesquisa sobre a gestão escolar pretendidas pela referida
pesquisa, ainda estão em processo outros tratamentos dos dados que deverão gerar novas
análises e produtos.

2.1.

Perfil da gestão no Ensino Fundainentai

Aplicada a cada dois anos desde 1990, a Prova Brasi integra o Saeb, cujo principal
objetivo, segundo o Inep (2013), é avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das
redes públicas de ensino fundamental. Além de testes padronizados de Língua Portuguesa e

Matemática aplicados censitariamente a estudantes de 5° e 9" anos do Ensino Fundamental
regular de escolas públicas localizadas nas zonas urbanas e rurais do país e, de forma
amostrai, a estudantes também de 5° e 9° anos do ensino fundamental da rede privada de
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ensino e da 3" série do Ensino Médio, o Saeb/Prova Firasil coleta dados socioeconômicos de

alunos, diretores e professores dos estabelecimentos de ensino participantes. O estudo aqui
apresentado baseia-se nos dados oriundos dos questionários socioeconômicos respondidos
pelos(as) diretores(as) das unidades educacionais participantes da pesquisa censitária do Saeb,

isto é, dizem respeito aos diretores(as) que atuam em estabelecimentos de ensino que ofertam
o ensino fundamental e tinham, conforme a metodologia da avaliação, um número superior a
20 alunos matriculados no 5° e 9° anos do ensino fundamental'. Tais dados nos munem de

informações sobre o perfil sociodemográílco desses sujeitos, bem como sobre formação,
rendimento e perfil profissional, dentre outros.
Em 2013, a Prova Brasil avaliou todas as escolas com, no mínimo, 20 alunos

matriculados no 5" e 9° anos do ensino fundamental regular de escolas públicas localizadas
nas zonas urbanas e rurais do país. No total, foram avaliadas 56.737 unidades educacionais,
sendo 183 vinculadas à rede federal de ensino, 20.176 às redes estaduais e 34.387 às redes

municipais. Outros 1.991 estabelecimentos de ensino, embora não sejam objeto da pesquisa
censitária do Saeb, constam nos microdados da Prova Brasil como provenientes da rede
privada de ensino. O recorte aqui proposto refere-se aos dados socioeconômicos dos(as)
diretores(as) das unidades educacionais das redes estaduais e iiiunicipais de ensino localizadas
em zonas urbanas, universo investigado pela pesquisa TDEBB. Assim, temos um total de

45.185 estabelecimentos de ensino pesquisados, sendo 58,5% atrelados às redes municipais.

2.2.

Perfil sociodeniográfico e formação

O perill sociodemográílco dos(as) diretores(as) que at iam nas unidades educacionais
que ofertam o ensino fundamental nas zonas urbanas do país aponta para um indivíduo, cm
sua maioria, do sexo feminino (81,3%), autodeclarados brancos (52,6%) e com idade entre 40
e 49 anos (44,5%). O mesmo perfil é encontrado quando considerado o conjunto dos cinco

estados investigados, com destaque apenas para uma proporção de diretores(as)
autodeclarados(as) negros(as)(pretos - 6,6% e pardos ~ 40,8"/;.).
No que tange à formação, destaca-se que a gestão das escolas é realizada, sobretudo,
por diretores(as) com formação em nível superior (97,1%), majoritariamente graduados em

'Res.salta-se que as análises em queslão se restringem à pe.sqnisa censitária do Saeb uma vez que os dados
referentes à sua etapa amostrai, contemplando os profissionais que atuai i nos estabelecimentos de ensino que
ofertam o ensino médio, não foram disponibilizados.
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cursos de formação de professores, com 91% dos entrevistados afirmando ter concluído
pedagogia, normal superior ou alguma licenciatura.

Gráfico 1 - Distribuição dos(as) diretores(as) de acordíi com a formação no ensino
superior
Ensino Siçerior - Outras áreas

6,0%

Ensino Siçerior - Outras Licenciaturas

23,5%

Ensino Siçerior - Licenciatura em Letras

13,0%

Ensino Stçerior - Licenciatura em Matemática

7,1%

Ensino Siçerior - Curso Normal Stçerior
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|
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Fonte: INEP,2013.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Aproximadamente 60% dos entrevistados afirmam ter concluído a graduação há, no
máximo, 14 anos, em cursos presenciais ofertados por instituições de ensino superior da rede

privada de ensino. Dentre os(as) diretores(as) que afirmaram ter concluído o ensino superior,
86,3% indicaram ter realizado algum curso de pós-graduação, a maioria

em nível de

especialização.

A formação continuada também é destacada no questionário socioeconômico aplicado
na Prova Brasil (INEP, 2013). Cerca de nove em 10 diretores(as) entrevistados(as), tanto no
país como um todo quanto no recorte da pesquisa, participaram de algum tipo de atividade de
desenvolvimento profissional entre os anos de 2011 e 2013. Com relação à avaliação desses
cursos, 76% dos entrevistados consideram ser um tipo de formação efetiva, a qual
proporcionou um impacto "grande" ou "moderado" sobre suas atividades profissionais.

2.3.

Perfil profissional e econômico
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A gestão escolar nos estabelecimentos que ofertam o ensino fundamental nas zonas

urbanas do país é feita, especialmente, por profissionais que possuem uma experiência na área

educacional de mais de 15 anos. Destaca-se que mais da metade desses profissionais (51.3%)
tem tempo de trabalho suficiente, ou aproximado, para requerer aposentadoria por tempo de
serviço, uma vez que a legislação previdenciária garante aos profissionais da educação básica

um tempo de contribuição mínimo de 25 e 30 anos. para professoras e professores que
exerçam função de diretor(a) de escola, respectivamente, para sua efetivação.

Gráfico 2- Distribuição dos(as) diretores(as) de acordo com o tempo de trabalho em
educação

51^*/.
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80%
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Fonte; INEP, 2013.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Do total de diretores(as) entrevistados(as), 62.6% informaram ter um tempo de
atuação na função de direção de até cinco anos. Para 3/4 dos(as) diretores(as), esse mesmo
intervalo representava sua atuação na mesma unidade educacional.

Formas consideradas como "mais democráticas" para inserção na função foram

apontadas por pouco mais de 1/3 dos entrevistados como Ci processo pelo qual assumiu a
direção da unidade educacional: 22.7% informaram que passaram apenas por processo

eleitoral, ao passo que, para chegar à função de diretor(a) escolar, 13,5% dos entrevistados

passaram por algum tipo de processo seletivo seguido por e eições. Por outro lado. a forma
conhecida por "indicações" foi apontada como a mais presente nos processos de nomeação
para diretores(as)(41 %).

Gráfico 3- Distribuição dos(as) diretores(as) de acordo com a forma pela qual
assumiu a função na gestão escolar
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Fonte: INEP, 2013.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

Contudo, o recorte utilizado na pesquisa TDEBB aporita para um cenário distinto no
conjunto dos cinco estados investigados. Para 54.8% dos(as) diretores(as) entrevistados(as)
nessas unidades federativas, a inserção em sua função se deu via eleições ou por meio de
processo seletivo acompanhado de eleições. Nesse universo, c modelo de inserção na função

de diretor(a) escolar via "indicação" foi experimentado por 34,9% dos entrevistados.
Cabe destacar, ainda, que este cenário em que formas conhecidamente como "mais
democráticas" para seleção de diretores(as) escolares são majoritárias apresentam uma relação
direta com a dependência administrativa na qual o estabelecimento de ensino encontra-se

vinculado. Segundo os dados da Prova Brasil (INEP, 2013). cenários em que imperam
modelos por "indicação" foram encontrados em maior grau nas redes municipais de ensino
em comparação com as unidades educacionais sob jurisdição dos estados: 54.3% dos(as)

diretores(as) de escolas vinculadas aos municípios afirmaram ter assumido sua função por
meio de indicação. Em compensação, nas redes estaduais, esse modelo foi utilizado para

determinar o ingresso de 22,1% dos(as) diretores)as) entrevistados(as). O mesmo resultado
também pode ser percebido quando analisado apenas o universo da pesquisa TDEBB.
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A Meta 19 do Piano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (Lei n. 13.005/2014)
visa assegurar, em um prazo de dois anos, condições para efetivação da gestão democrática da

educação, associando-a, dentre outros aspectos tais como critérios técnicos, à consulta pública
à comunidade escolar. Essa Meta reflete a importância atribuída na agenda política atual ao
papel desempenhado pelos diretores escolares, ao buscar regular, por meio de um mecanismo

nacional de prova técnica, aqueles que ocuparão tal função nos milhares de estabelecimentos

escolares brasileiros. Ao mesmo tempo, observa-se o grande número de diretores que chegam
a esse posto por outros meios que não passam pela escolha da comunidade, o que permite

constatar que se trata de um propósito cujo alcance depende de grande esforço por parte da
gestão pública, dado o contexto de grande percentual de diretores(as) que se inserem na
função mediante formas questionáveis do ponto de vista da proposta de uma gestão
democrática (mais de 50% nos estados são por indicação polític:a).
Com relação à renda, destacamos que os ganhos monetários dos(as) diretores(as)
provêm, basicamente, de seu trabalho na gestão escolar. Cerca de 3/4 dos entrevistados

informaram não manter nenhum outro tipo de atividade remunerada. Dentre aqueles que
informaram complementar sua renda com outra atividade, a maior parte afirma ainda
desempenhar funções na área da educação.
Cerca de metade dos entrevistados afirma ter um rend mento mensal bruto na função

de diretor(a) superior a quatro salários mínimos^ (acima de R$ 2.713,00), sendo que 63,7yo
informaram ter uma jornada de trabalho de 40 horas semanais(para 31% dos entrevistados, no
entanto, essa jornada ultrapassa esse valor).

2.4.

Os preceitos normativos que orientam a gestão educacional

Para realizar a análise das informações sobre os preceitos normativos que orientam a
gestão educacional foi realizado um amplo levantamento da legislação concernente à gestão e
programas específicos, tanto em nível do governo federal, como nos estados e capitais
integrantes da pesquisa; Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná e Pernambuco. A análise das
informações coletadas na pesquisa documental, nas redes de ensino envolvidas, refere-se ao
período de 2003 a 2014. Os deseritores que orientaram o levantamento documental estão

expostos no Quadro 1:

Em 2013, o valor do salário mínimo era de RS 678,00.
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Quadro 1 - Descriíorcs e subdescritores do Icvaiita iiieiito documental
DESCRITORES
Gestão

Educacional

SUBDESCRirORES

Órgãos e instâncias estaduais e municipais da gestão: Secretarias de educação; Conselhos

Estaduais e Municipais de educação; Programas e ações relacionadas à gestão (próprios);
Programas e ações do MEC,em desenvolvimento na rede de ensino; Sistema

Estadual/Municipal de Avaliação externa (se possui); Bonificações e Prêmios (se possui).
Gestão Escolar

Projeto Político-Pedagógico da escola; Colegiado escolar/Conselho Escolar; Ideb: como é

administrado pela gestão escolar; Sistema de avaliação rio estado/município; Ações e
atividades específicas da gestão escolar.
Direção Escolar

Formas de escolha para composição do cargo (seleção, eleição, nomeação, certificação,
concurso, assembléia escolar, duração do mandato, critérios de participação no processo
seletivo)-Vice- direção /direção adjunta.Jornada de trabalho.
Cargo, atribuições e competências.

Organização
Escolar

Administração

Regimento escolar, etapas da educação básica, cursos, horários, calendários escolares,
regime de trabalho dos professores.
Administração escolar

Escolar

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015,

Foram pesquisados sites e portais institucionais em busca dos documentos sobre

gestão educacional, tendo sido encontrados 290 ao lodo. A tabela I apresenta os documentos
encontrados por ente federativo.
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Tabela 1 - Legislação e doeiimentos em âmbito iiaeioiial, estadual e miinieipal sobre
gestão educacional
Número de documentos por ente federativo
(Estado/Capital)

N" de documentos

pesquisados

União

62

Pernambuco

35

Recife

15

Paraná

94

Curitiba

8

Pará

13

Belém

5

Minas Gerais

22

Belo Horizonte

12

Goiás

24

Goiânia^

-

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015.

2.5.

A gestão educacional na legislação federal

A gestão do ensino público é inserida, como princípio, no artigo 206 da Constituição
Federal de 1988, que a estabelece cotno democrática, na forma da lei. Está também inserida
como princípio do ensino público na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),

Lei n° 9.394/96, em seu artigo terceiro, inciso VIII, nos mesmos termos da CF/1988, embora a

referida lei registre a expressão: "/to.v termos desta lei, e da legislação dos sistemas de ensino.
Portanto, a LDB/9.394/96 estabelece que leis específicas deverão dispor sobre a gestão
democrática do ensino público.
O PNE 2014-2024, Lei n" 13.005/2015, também estabelece diretrizes sobre a gestão

escolar. No inciso VI do artigo segundo, que detlne os princípios da educação, está prevista
nos seguintes termos; ''promoção da gestão democrática da educação pública". O artigo 9°
da mesma Lei prevê: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis
especificas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação
Foram realizados vários contatos por telefone e e-mail com a Secretarif Municipal de Ediicaçcão de Goiânia,
com o propósito de ter acesso à legislação sobre Gestão educacional, mas as informações demandadas não nos
foram enviadas. Foi também enviada correspondência postal para a Secretaria de Educação Municipal de
Goiânia, Conselho Municipal de Educação e Câmara Municipal, mas jamais tivemos respostas e por esta razão
não foi possível obter informação sobre a documentação referente à gestão educacional em Goiânia.
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pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contados da

publicação desta Lei, adequando, quandofor o caso, a legislação localjá adotada com essa
finalidade.

A Meta 19 do PNE, Lei n° 13.005/2014, conforme já referida, trata da gestão
democrática da educação, assegura condições e define, como no artigo 9°, o prazo de dois

anos para a sua efetivação no âmbito das escolas públicas e prevê recursos e apoio técnico da
União aos demais entes federados para tanto. A estratégia 19.1 da referida Meta prioriza o
repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados
que tenham aprovado legislação específica regulamentando a gestão democrática da

educação, na área de sua abrangência, respeitada a legislação nacional. Informa ainda, nessa
estratégia, que devem ser considerados para a nomeação dos diretores e diretoras de escola
critérios técnicos de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar. De acordo
com o PNE, a regulamentação da gestão democrática da educação é competência dos entes

federados (estados, distrito federal e municípios), no âmbito dos seus sistemas de ensino.
A LDB n° 9.394/96 considera a gestão escolar como função do magistério, assim
expressa no §2° do artigo 67; são consideradas funções de magistério as exercidas por

professores e e.specialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de

coordenação e assessoramento pedagógico, se exercida em estabelecimento de educação
básica em seus diversos niveis e modalidades.

Dessa forma, conforme previsto no art. 60 do Ato des Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), modificado pela Emenda Constitucional n° 53/2006, a gestão e.scolar é
definida como uma função de magistério. A Lei n" 12.014 de 2009, que regulamentou o artigo
61 da LDB, considera como profissionais da educação escolar básica aqueles que, nela
estando em exercício, são: professores habilitados em nível médio ou síiperior que atuam em
todas as etapas da educação básica: trabalhadores da educação,formados em pedagogia,
habilitados em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação escolar e os
portadores de diploma em cursos técnicos em área pedagógico ou afim.
Os diretores escolares, de modo geral, podem ser, segundo os documentos que se

referem aos parâmetros da gestão educacional: os professores que atuam nas diversas etapas
da educação básica, nas dependências que .são oferecidas pela instituição escolar, e
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especialistas em educação, enquadrando-se, portanto, nessa categoria, professores e
especialistas.

É importante observar que conforme o artigo 12 da LDB as competências e
responsabilidades das instituições de ensino da educação básica são;

I - Elaborar e executar a proposta pedagógica da escola:

II - Administrar pessoal e recursos materiais efinanceiros;
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e lioras-aula estabelecidas;
IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola.

Essas competências e responsabilidades são exercidas pelo conjunto dos profissionais

que integram o quadro da escola, em especial o(a) diretor(a) escolar, a quem cabe, nos termos
da legislação educacional, planejar, dirigir, coordenar e ava iar as atribuições inerentes à
instituição escolar, de uma forma plural, no próprio contexto escolar. Configura-se. dessa
forma, o exercício da profissão do gestor escolar nas atribuições do estabelecimento de

ensino. É o conjunto das suas atribuições, associadas às dos demais profissionais da escola,
que permite o desenvolvimento da ação educativa, no ensino regular na educação básica.

2.6.

Programas do Ministério de Educação que envolvem a Gestão escolar

O MEC desenvolve programas que têm como objetivo melhorar a educação básica no
país, enfatizando a formação profissional dos diretores de escola e a gestão escolar. Entre os
programas em curso, destacam-se alguns descritos a seguir, que têm como objetivos a
formação profissional dos diretores de escola e a melhoria da gestão escolar no desempenho
das suas funções.

2.6.1. Plano de Desenvolvimento da Educação
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O Plano de Desenvolvimento da Edueação (PDE)"', ap esentado pelo Ministério da
Edueação, foi instituído pelo üeereto n" 6.094, de 24 de abril de 2007. Coloea, segundo o
portal do MEC (BRASIL, 2015), à disposição dos estados, dos munieípios e do Distrito
Federal, instrumentos efieazes de avaliação e implementação de políticas de melhoria da
qualidade da educação, sobretudo da educação básica pública.

O Decreto n. 6.094/07 dispõe sobre o Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação. Esse Plano contempla 28 diretrizes a serem seguidas i^elos estados. Distrito Federal

e municípios com a participação das demais entidades e instituições da sociedade, conforme
definido no capítulo primeiro. O capítulo 11 dispõe sobre o Ideb; o capítulo 111 define o termo
de adesão "voluntária" dos municípios e estados; e, por fim, o capítulo IV estabelece o Plano
de Ações Articuladas (PAR) como requisito para obter apoio íéenico e financeiro da União
(BRASIL,2007).

Ainda segundo a mesma descrição, o "Plano de Meias Compromisso Todos pela
Educação" é um programa estratégico do PDE. Ele inaugura, conforme apresentado, um novo
regime

de colaboração, conciliando

a atuação

dos cites federados, envolvendo

primordialmente a decisão política, a ação técnica e o atendimento da demanda educacional,

visando à melhoria dos indicadores educacionais. No PAR, configuram-se os eixos: Gestão
Educacional; Formação de Profissionais de Educação; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e
Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. Está também previsto um instrumento diagnóstico
composto por indicadores que revelam a situação educacional de cada sistema de ensino. A

partir do diagnóstico construído com esses indicadores, é proposto ao ente federado um

conjunto de ações e subações. É por meio do PAR que o Ministério da Educação presta
assistência técnica e financeira aos entes federados.

2.6.2. Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública

O programa de formação de gestores^ integrante, segurdo o portal do MEC,das ações
do PDE, surgiu da necessidade de se construir processos de gestão escolar compatíveis com a
proposta e a concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna

administração pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de

'' BRASIL. Ministério da Educação. O plano de desenvolvimenio da Educação: razões, princípios e programas.
43 p.

^ BRASIL. Ministério da Educação. Escola de Gestores da Educação Básica: apresentação. 2015. Disponível
em: <http://portai.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica>. Acesso em: 14 out. 2015.
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ensino. Seu principal objetivo é qualificar os gestores das escolas da educação básica pública,
a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. A formação dos gestores é feita
por uma rede de universidades públicas em parceira com o MEC. Os cursos estão sob a
responsabilidade de 31 instituições públicas de ensino siipericr. atendendo a totalidade dos
estados. Seus objetivos gerais são: formar, em nível de especialização {lato sensii), gestores
educacionais efetivos das escolas públicas da educação básica, incluídos aqueles de educação

de jovens e adultos, de educação especial e de educação profissional, e contribuir com a
qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito
à educação escolar com qualidade social.

2.6.3. Programa Dinheiro Direto na Escola

Visando à melhoria da estrutura física e pedagógica das escolas públicas de educação
básica, bem como das escolas privadas de educação especial mantidas por entidade privada

sem fins lucrativos, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)'' destina recursos
financeiros, de forma suplementar, diretamente para as escolas, para serem empregados na
aquisição de material permanente e de consumo, na realização de pequenos reparos e ainda no
desenvolvimento de atividades educacionais complemenlares. O PDDE tem como objetivo

reforçar a autogestão escolar e o controle social, mediante a decisão participativa
descentralizada sobre o emprego dos recursos. A partir de 2013, os valores repassados às
escolas foram incrementados devido às mudanças implementadas na fórmula de cálculo
desses valores. Na nova fórmula, há o acréscimo de um valor fixo, para escolas que possuem
Unidades Executoras Próprias, e um valor variável, calculado de acordo com número de
alunos, localidade da escola e modalidade de ensino.

2.6.4. Plano de Desenvolvimento da Escola

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola)^ trata-se de um programa de
apoio interativo à gestão escolar, baseado no planejamento participativo, e destina-se a
auxiliar a escola pública de educação básica a melhorar a sua gestão. O MEC repassa recursos
® BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PDDE: apresentação. 2012. Disponível em: <
littp://www.fnde.gov.bi7programas/dinlieiro-direto-escola/dinheiro-direto-e.scola-apresentacao>. Acesso em: 14
out. 2015.

^ BRASIL. Ministério da Educação. Conheça o PDE Escola e o PDDE inicralivo. Disponível em:
<http://pdeescola.mec.gov.br/>. Acesso em: 14 out. 2015.
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financeiros às escolas visando apoiar a execução de parte ou de todo o planejamento eseolar.

A ferramenta de gestão desse programa é o PDDE interativo, que todas as eseolas que
integram o programa podem utilizar.

2.6.5. Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação

O Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Iklucação (PRADIME)" é uma
parceria do MEC com a União Nacional dos Dirigentes Municipais(UNDIME),criado com o

objetivo de fortalecer e apoiar os dirigentes da educação municipal na gestão dos sistemas de
ensino e das políticas educacionais. Dessa maneira, ele procura contribuir para o avanço em
relação às metas e aos compromissos do PNE e do PDE. O programa visa oferecer aos
dirigentes municipais de educação e equipes técnicas que atuam na gestão da educação e do

sistema municipal um espaço permanente de formação, troca de experiências, acesso a

informações sistematizadas e à legislação pertinente, que ajucem a promover a qualidade da
edueação básica nos sistemas públicos municipais de ensino, focando as diversas dimensões
da gestão educacional.

2.6.6. Programa Diretor Principal

O MEC lançou em fevereiro e março de 2015, ainda sob a gestão do ministro Cid

Gomes, um programa denominado Diretor Principal^. Por meio da internet, promoveu
consulta pública com o propósito de saber o que a população brasileira pensa sobre a função
do diretor nas eseolas públicas de educação básica. O programa Diretor Principal tem como
objetivo aumentar a valorização desses profissionais, dada a diversidade de suas atribuições e
a importâcia do seu desempenho junto à comunidade escolar, na oferta da educação pública
de qualidade social.

A população brasileira poderia opinar sobre a função do diretor nas escolas públicas
de Educação Básica, via internet. A consulta foi composta por duas perguntas:
a)

Como você avalia a imporianela de um diretor de escola de educação básica?

BRASIL. Ministério da Educação. Pradime: apresentação. 2015. Disponív;! etn:

<littp://portal.mec.gov.br/index.plip?option=com content&view=article&id^^2l9:pradiiTieapresentacao&catid=]49:pradime&itemid=447>. Acesso ein: 14 out. 2015.

DIRETOR Principal. Sile de internei. Disponível em: <http://diretorprinci|-al.com.br/>. Acesso em: 14 out.
2015.

27

b)

Como você enlemie que pode ser valorizado o pape! do diretor de escola de

educação básica?

De acordo com o MEC, o resultado da consulta seria utilizado para a criação de um
programa de valorização de diretores de escolas públicas de ensino básico municipais,

estaduais e federais de todo o país. Segundo o portal do MEC,foram recebidas mais de 45 mil
propostas. Por meio do programa, diretores de escolas federeis, estaduais ou municipais do
ensino básico terão direito a um curso de qualificação e, em contrapartida, receberão uma
bonificação oferecida mensalmente pelo MEC.

Segundo notícia publicada no jornal on-line CGC Comunicação em Educação,'" em
três de setembro de 2015, o MEC retomou o programa com o objetivo de avaliar os diretores
das escolas públicas de todo o país.

2.7.

A Legislação sobre Gestão Educacional, por estado c capital integrante da
pes(]iiisa

2.7.1. Goiás

Em Goiás, o levantamento focalizou os portais da Assembléia Legislativa, da
Secretaria Estadual de Educação e Conselho Estadual de Educação. Cada unidade apresenta
demandas funcionais importantes que devem ser realizadas pela equipe gestora tendo como

foco toda a comunidade escolar, sendo elas: a elaboração do Projeto Político-Pedagógico
(PPP) e o regimento escolar; estruturação da grade curricular dos cursos ministrados pela
escola; elaboração do calendário escolar a partir das orientações da Secretaria fistadual de

Educação (SEDUC); elaboração, execução, monitoramenio e avaliação da proposta
pedagógica e das atividades pedagógicas a serem realizadas dentro e fora do espaço escolar. A
equipe gestora da unidade escolar é composta, de acordo com a Portaria SEDUC n" 5.052

/20I I, de um diretor, um vice-diretor, um secretário, coordenadores pedagógicos,
representante do conselho escolar e do grêmio estudantil.

Com relação às especificidades do diretor escolar, o documento(GOIÁS,2009)dispõe
sobre os requisitos para o cargo, suas atribuições e disponibilidide para o exercício da função.
Sendo assim, ao que corresponde aos requisitos básicos para o diretor, destacam-se os
CGC Comunicação em educação. Site on-line. Disponível em: <http://cgceducacao.com.br/>. Acesso em: 4
dez. 2015.
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seguintes pontos: ser professor efetivo e estável; estar no exercício da função de magistério
há, no mínimo, três anos consecutivos; estar lotado na escola há, no mínimo, um ano; ser

habilitado em nível superior, com licenciatura plena; ser capaz de mediar e administrar
conflitos entre os alunos, entre alunos e docentes, e entre a comunidade escolar e local; ser
dinâmico e criativo; respeitar e valorizar a individualidade dos alunos e dos trabalhadores da

escola; ser disponível para lidar com o atendimento ao público; ter um bom relacionamento

com a equipe de trabalho, com os alunos e seus familiares; e ter disposição e habilidades para
desenvolver as tarefas inerentes ao cargo/função. Outros requisitos para o exercício da função
de diretor escolar, a saber: estar, no mínimo, dois anos consecutivos ou não nas funções de

professor, coordenador pedagógico, diretor ou vice-direior de uma escola; possuir,
preferencialmente, especialização ou aperfeiçoamento em gestão escolar. Dentre as suas
atribuições, destacam-se:

•

Verificar o cumprimento das funções dos trabalhadores que atuam na escola,
incluindo aqueles da rede de apoio à inclusão;

•

Garantir a gestão democrática na escola;

•

Ser responsável pela qualidade acadêmica da escola, coordenando e acompanhando
os trabalhos da equipe pedagógica;

•

Acompanhar o desempenho dos docentes, dos agentes administrativos educacionais
e dos alunos;

•

Coordenar a elaboração, a implantação, o monitoranento e a avaliação do PPP, do
Regimento Escolar e do PDE;

•

Estimular a prática da avaliação, como instrumento gerencial;

•

Prestar contas de todos os recursos recebidos, dentro do prazo legal, mantendo uma
cópia no mural da escola, em local visível e de fácil acesso;

•

Cumprir a legislação vigente e as orientações advindas da mantenedora - SEDUC.

Quanto ao ingresso no cargo de diretor escolar, retoma-se a Portaria da SEDUC n"

4.072/2010, que destaca que o processo de escolha ocorre mediante cinco etapas, a saber: I participação em curso de formação continuada de gestores da educação pública; 2- avaliação
de conhecimento sobre a gestão escolar; 3 - elaboração e apresentação do plano de trabalho; 4
- escolha pela comunidade escolar, pelo voto direto, secreto e facultativo, obedecendo aos
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seguintes critérios: o professor deverá ser concursado, lotado e/ou efetivo no exercício de sua

atividade na escola c 5 - adesão ao curso dc especialização para gestores de educação pública.

Ressaltando que as duas primeiras etapas são de caráter eliminatório (GOIÁS, 201 1). O
tempo dc mandato do diretor e do vice-diretor é de 35 meses, sendo autorizada a participação
no próximo processo seletivo. No entanto, cabe ressaltar que, passados dois mandatos

consecutivos, o servidor não poderá se candidatar ao processo de seleção para a função.
A gestão democrática deve ocorrer no estado de Goiás, com vistas a garantir a

autonomia pedagógica e administrativa da escola, bem cono na aplicação dos recursos
financeiros; transparência nas práticas pedagógicas, administrativas e financeiras; formação
crítica para a cidadania; valorização dos trabalhadores da educação; valorização da escola

como espaço privilegiado do processo educacional; pluralismo de idéias e concepções

pedagógicas; organização livre dos segmentos que compõem a comunidade escolar; e, por
fim, participação efetiva da comunidade nos colegiados e processos decisórios da escola

(GOIÁS,2009).
A legislação aponta também as competências do conselho escolar, que é um espaço
em que são consultadas, deliberadas e fiscalizadas as ações pedagógicas e a ele compete a
criação de mecanismos para se efetivar a participação dc tada a comunidade escolar no
processo de construção da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento do PPP.
Em relação aos programas direcionados à gestão escolar, dentre os documentos
levantados, foram encontrados o Programa Reconhecer e o seu desdobramento intitulado

Prêmio Escola. O Programa Reconhecer foi criado em 20I I e apresenta como objetivo
central premiar os professores regentes pelo compromisso con os seus alunos e assiduidade

na escola. Em 2012, esse programa foi ampliado pelo governo do estado de Goiás, passando a

abranger além dos professores regentes, os coordenadores pe^dagógicos, tutores e a equipe
gestora (diretor, vice-diretor e secretário-gcral). O valor do prêmio no ano da ampliação do
programa era de até R$2.000,00 para servidores com carga horária de quarenta horas
semanais, sendo aplicada a proporcionalidade às demais cargas horárias. O pagamento do
prêmio é realizado em duas parcelas, sendo a primeira no mês de julho e a segunda em

dezembro, e é condicionado à assiduidade dos servidores. No caso do grupo gestor, a
avaliação para recebimento do prêmio é, confonric o documento do programa, o percentual de
alcance de um índice de gestão, estabelecido pela SEDUC.
O Prêmio Escola é, segundo a legislação que o institui, o reconhecimento do

desempenho satisfatório das escolas da rede estadual, que, por realizarem um trabalho
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qualificado, recebem uma quantia em dinheiro para ser aplicado na própria escola, pois parte
do valor do Prêmio é destinado às escolas.

No caso das escolas de ensino fundamental, o prêmio é condicionado ao alto
desempenho no Ideb e, no caso do ensino médio, condiciorado à avaliação do 3° ano no

índice de desempenho dos alunos do ensino médio no estado de Goiás no índice de
Desenvolvimento da Educação Goiana(IDEGO). í'ela legislação que o institui, as escolas
precisam alcançar as notas estabelecidas pela SEDUC no Ideb e também afixar na entrada da

eseola, em loeal visível e de fàeil acesso, a placa com o Ideb até a data estipulada; e manter o
registro atualizado das faltas dos alunos no Sistema de Gestão (SIGE).
2.7.2. Paraná

Para o levantamento documental no Paraná foram consultados os sites da Secretaria

Estadual de Educação do Paraná e da Assembléia Legislativa co Estado do Paraná, tendo sido
estudados, principalmente, três documentos:

• Lei 15.329 - 15 de dezembro de 2006 - que dispõe sobre consulta para designação
de Diretores e Diretores Auxiliares dos estabeleeime itos de ensino;

• Lei 14.231 - 26 de novembro de 2003 - que define critérios de escolha, mediante
consulta á Comunidade Escolar, para designação de Diretores e Diretores
Auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná;

• Resolução SEED 5.390 - 07 de outubro de 2014 - que regulamenta o Processo de
Consulta á Comunidade Escolar, para designação de Diretores e Diretores

Auxiliares das Instituições de Ensino da Rede Estadual de Educação Básica do
Paraná.

Pela análise dos documentos, foi possível concluir ijue o processo de eleição de
diretores na rede estadual de ensino do Paraná, regulamentado pela Lei 14.231, de 26 de

novembro de 2003, define uma consulta para a designação de diretores na rede estadual,
realizada de três em três anos, através do voto direto, secreto e facultativo dos membros da

comunidade escolar. Podem votar professores, funcionários, responsável perante a escola pelo
aluno menor de 16 anos, alunos matriculados no ensino médio e alunos com, no mínimo, 16
anos completos até a data das eleições.

A comissão eleitoral é formada por dois representantes dos pais de alunos, quatro
representantes dos professores, sendo dois da equipe pedagógica e dois docentes, dois
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representantes de funcionários e dois representantes de alunos. Todos eles devem ser eleitos

pelos seus pares. É função da comissão eleitoral a condução do processo de eleição.
São requisitos para a inscrição de chapas: - pertencer ao Quadro Próprio do
Magistério; possuir curso superior com licenciatura; ter, no mínimo, 90 dias interruptos de
exercício no Estabelecimento de Ensino; ter disponibilidade legal para assumir a função; não

ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal nos últimos dois anos; não ter sido
condenado, nos últimos três anos, ao cumprimento de penalidade administrativa de suspensão
de 45 dias ou mais, multa, destituição da função, demissão e cassação de aposentadoria. Os
servidores readaptados podem participar do Processo de Consulta para designação de
Diretores e Diretores Auxiliares. Contudo, a inscrição será condicionada à apresentação de

laudo. As chapas devem apresentar Proposta de Plano de Ação para a Escola, para os três
anos de mandato.

O quórum mínimo de comparecimento para homologar o processo de consulta será de
pelo menos 35% dos constantes da lista de aptos a votar. O mandato do diretor tem duração
de 3 anos, sendo admitidas duas reconduções consecutivas.

Segundo a Lei Complementar 103 - 15 de março de 2004, que trata do Plano de
Carreira, as gratificações são proporcionais à jornada de trabalho. Para 20 horas semanais,
como diretor, é de 50% sobre o vencimento inicial da Carreira do Professor, correspondente
ao Nível I, Classe I. O Professor em exercício da função de Diretor Auxiliar de

Estabelecimento de Ensino perceberá gratificação equivalente a 90% da gratificação
percebida pelo Professor em exercício da função de Diretor.
Dentre as várias políticas que estão sendo implementadas pela Secretaria de Estado da
Educação (SEED) desde 201 1, destaca-se o Sistema de Avaliação da Educação Básica do
Paraná (SAEP), que é uma avaliação externa realizada com alunos do Ensino Fundamental,

Ensino Médio Regular e da Educação Profissional Integrada. Por meio do SAEP, busca-se

obter informações sobre o desempenho escolar (testes) e dos fatores que se associam a esse
desempenho (questionário.s), com a intenção de realizar o monitoramento e a formulação de

políticas educacionais mais focalizadas para cada um dos ciclos. Os objetivos do SAEP,

dentre outros, é subsidiar a prática docente a partir do diagnóstico do estágio de aprendizagem
dos alunos e definir ações prioritárias de intervenções voltadas para o processo de melhoria da
educação.

2.7.2.1.

Ciiriíiha
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Quanto ao município de Curitiba, a busca foi realizada nos sites da Câmara Municipal
de Curitiba e da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba.
Foram analisados os seguintes documentos: Lei n" 14.328, de 20 de outubro de 2014,

que dispõe sobre a eleição de diretores e vice - diretores das escolas municipais de Curitiba;

Lei n" 12.090, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização do Sistema
Municipal de Educação (SISMLN); I>ei n" 14.544, de 1 1 de ncivembro de 2004, que institui o
Plano de Carreira do Profissional do Magistério em Curitiba; e decreto n° 1.104, que dispõe
sobre a escolha, mediante eleição direta, de diretores e vice-diretores das unidades escolares

da rede municipal de ensino e dá outras providências. Foi também analisado o Decreto n°

1.292, que aprova o regulamento da Lei n" 8.280/1993, alterada pela Lei n° 9.717, que dispõe
sobre a escolha, mediante eleição direta, de diretores e vice-diretores das unidades escolares
da rede municipal de ensino e dá outras providências.

A direção das escolas será exercida pelo Diretor e Vice-Diretor, escolhidos entre
candidatos previamente registrados, na forma de eleição direta, uninominal, através do voto
secreto, sendo vedado o voto por representação. As escolas :om menos de 300 estudantes

elegerão somente Diretor. As escolas municipais com mais de 1500 estudantes e eom
funcionamento em três turnos elegerão um diretor e dois vice-diretores. Para se candidatar ao

cargo, é necessário ser do quadro próprio do magistério, ter concluído o estágio probatório até

a data de lançamento da candidatura, ter disponibilidade para eumprir 40 horas semanais de
trabalho, sendo que deverão atender a escola no horário de funcionamento (manhã e tarde). O

mandato do diretor e do vice-diretor é de três anos, com irício em T de janeiro do ano

subsequente àquele no qual ocorreu a eleição. É permitida somente uma reeleição para o
mandato.

Poderão votar os profissionais do Quadro Próprio do Magistério em efetivo na escola,

sendo provisórios ou não, além dos proUssionais da educação não docentes, responsáveis
legais por estudante menor de 16 anos e estudantes eom 16 anos ou mais, regularmente
matriculados.

Lm relação à existêneia de colegiados, a Lei 12.090, de 19 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre a organização do sistema municipal de educação do município, diz. em seu
capítulo III "Da Gestão Democrática do Ensino Público Municipal", artigo n" 25, que a gestão
democrática será exercida com a observância dos seguintes princípios "II- participação das
comunidades escolar e local em órgãos colegiados; [...] iV- liberdade de organização dos
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segmentos da comunidade escolar em coiegiados, associações, grêmios estudantis, ou outras
formas de organização." O artigo n" 26 ainda diz que "as instituições municipais de educação
e de ensino contam, na sua estrutura e organização, com órgãos coiegiados dos quais
participam o diretor como presidente e representantes das comunidades escolar e local".
A rede municipal de Curitiba possui o Sistema Municipal de Avaliação de Rendimento

Escolar de Curitiba (SIMARE/Curitiba), que avalia o desempenho escolar dos estudantes
além de aplicar questionários contextuais para professores, pedagogos, diretores, equipe
pedagógica e conselho de escola.
As ações de formação continuada são realizadas no Címtro de Formação Continuada,

que atende a demanda de cursos aos profissionais da Secretaria Municipal da Educação
(SME). Além do Centro, os gestores também podem realizar cursos de formação continuada

oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Anualmente é lançado o "Plano de
Formação Continuada da SME", que possui os cursos "Diretores Iniciantes nos Centros

Municipais de Educação Infantil (CMEIs)", "Diretores de Centros de Educação Infantil
(CEIs)", "As múltiplas facetas da gestão da escola pública", "Gestão democrática e os

princípios da BOA ESCOLA", "Conhecendo o Sistema de Gestão Educacional (GED)
/pedagogos" e "Implantação do sistema fundo rotativo de repasses de recursos financeiros
descentralizados para unidades da SME".

2.7.3. Minas Gerais

O levantamento documental sobre Gestão Escolar no Estado de Minas Gerais foi feito

em sites institucionais como o da Assembléia Legislativa e o da Secretaria de Educação do
Estado de Minas Gerais(SEE/MG).

Em Minas Gerias, é de competência da Superintendência de Recursos Flumanos da

Secretaria de Estado de Educação o planejamento, a coordenação, a implementação e a

avaliação das ações voltadas à gestão escolar. É também de competência dessa
Superintendência a definição, a coordenação e execução das ações da política de capacitação
dos educadores e diretores da rede pública de ensino estadual, observadas as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais(SEPLAG/MG). Fica
a cargo da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Seividores Administrativos e de

Certificação Ocupacional o gerenciamento do processo de provimento de cargo em comissão

de Diretor e da função de Vice-Diretor de escola estadual; a orientação e a execução de ações
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pertinentes aos atos de nomeação, de designação, de exoneração e dispensa de Diretor e ViceDiretor de escola estadual; a orientação e acompanhamento da atuação do Diretor e Vice-

Diretor de escola estadual; a orientação, a organização e acompanhamento da atuação dos
Colegiados Escolares; e, por fim, a promoção, orientação e o acompanhamento da capacitação
dos gestores das escolas estaduais de educação básica.

Além disso, no que se refere à formação no estado de Minas Gerais, em 2004, a

SEE/MG, durante o governo de Aécio Neves, substituiu o Programa de Capacitação de

Dirigentes Escolares (PROCAD) pelo Programa de Capacitcção a Distância para Gestores
Escolares (PROGESTAO). Este último foi concebido por um consórcio de secretarias de
educação, com o apoio do Conselho Nacional de Secretários da Educação(CONSED).
O Plano decenal de Educação do estado que contém as diretrizes e as metas da

educação para o período de 201 1 a 2020 foi estabelecido pela Lei 19.481, de 12/01/201 1.

Institui ações estratégicas para a gestão como a implt^nentação dos princípios de
democratização e descentralização, por meio do fortalecimento dos órgãos colegiados das
escolas públicas e do aperfeiçoamento do processo de participação dos pais e da comunidade

na gestão das escolas. O Plano ainda prescreve a necessidade de aprovação, em até quatro
anos, de todos os diretores de escolas públicas de ensino fundamental e de ensino médio em

exame de certificação ocupacional e a consolidação e aperfeiçoamento do processo de escolha

democrática dos diretores das escolas públicas (eleições com participação da comunidade e da
escola).

A carreira do Diretor de Escola em Minas Gerais foi estabelecida pela Lei 15.293, de
05/08/2004, que decreta carga horária de quarenta horas semanais para serem exercidas em

regime de dedicação exclusiva, por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica. A referida lei prescreve
também o exercício da função de Vice-diretor que é restrito a ocupante de cargo das carreiras

de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica. Esse servidor cumpre
carga horária de vinte e quatro horas semanais.

As regulamentações referentes ao Colegiado Escolar estão presentes no Decreto
45.085, de 08/04/2009, e o define como órgão representativo da comunidade nas escolas
estaduais de educação básica, com funções deliberativa, coisultiva, de monitoramento e

avaliação dos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira. O

Colegiado E.scolar é presidido pelo diretor da escola ou pelo coordenador de escola, no caso

de unidades que não comportem o cargo de diretor. Na ausência do diretor, a presidência é
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exercida por membro do Colegiado Escolar da categoria de profissionais em exereício na
escola, escolhido pelos demais membros. Os membros do Colegiado Escolar, titulares e
suplentes, são eseolhidos pelos seus pares da eomunidade escolar, para exercerem mandato de
dois anos, mediante processo de eleição.

A SEE/MG possui programas que visam melhorar a gestão escolar, tais como o
projeto "Escolas em Rede", que oferece laboratórios de informática conectados à Internet nas
escolas estaduais de Minas Gerais. O objetivo é contribuir para a redução das desigualdades
regionais por meio do desenvolvimento da eultura do trabalho em rede nas eseolas públicas e
da incorporação das novas tecnologias ao trabalho educativo. O projeto inclui a instalação do
sistema informatizado de gestão eseolar.
O proeesso de eleição dos membros dos eolegiados das escolas estaduais de Minas

Gerais, segundo a Lei n" 18.354, de 26 de agosto de 2009 e Decreto n" 43.602, de 19 de

setembro de 2003, estabeleee que os mesmos, titulares e suplentes, sejam indicados pela
eomunidade eseolar mediante processo de eleição, para exereerem mandato de dois anos. A
definição do número de membros do Colegiado Escolar deve observar: I - escolas com até
250 alunos: quatro membros titulares e quatro suplentes; II - escolas com 251 a 1.400 alunos:

oito membros titulares e oito suplentes; III - escolas com mais de 1.400 alunos: 12 membros

titulares e 12 suplentes. Podem candidatar-se professores, alunos de idade superior a 14 anos,
pais e responsáveis pelos alunos menores de 14 anos.
Quanto à política de resultados em educação, na rede e:;tadual, esteve vigente, à época
da pesquisa, o programa de governo "Choque de CJestão", que na área educacional estabelecia

uma política de vinculação de premiações, aumentos salariais e progressão nas carreiras

profissionais vinculados aos resultados escolares obtidos em sistema de avaliação em larga
escala, do próprio estado, denominado Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública

(SIMAVE). A Lei n" 17.600, de 2009, definia a forma de avaliação de desempenho dos
gestores e professores e estabeleeia um prêmio de produtividade anual e proporcional ao
desempenho alcançado e às freqüências dos servidores, chamaco Bônus de Produtividade.

2.7.3.1.

Belo Horizonte

O sistema municipal de educação de Belo I lorizonte é constituído de acordo com a Lei

n° 7.543, de 30 de junho de 1998, que cria também o Conselho Municipal de Educação
(CME).
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Os cargos públicos de provimento em comissão de Diretor de Estabelecimento de
Ensino, de Secretário de Estabelecimento de Ensino e a fun(,ão pública de Vice-Diretor de
Estabelecimento de Ensino são segmentados nas classes I, II, III, IV e V, e recebem uma

gratificação de dedicação exclusiva. O decreto n° 15.750/14 regulamenta o processo eleitoral
para a escolha de Diretores e Vice-diretores das Unidades Escolares da Rede Municipal de

Educação de Belo Horizonte, sendo a escolha dos ocupantes dos cargos em comissão de
Diretor de Estabelecimento de Ensino e das funções públicas de vice-diretor de
Estabelecimento de Ensino feita em eleição direta e secreta, com a participação de todos os
segmentos da comunidade escolar. Podem votar os servidores da escola, os alunos maiores de
18 anos e os pais ou representantes dos alunos legalmente matr culados.

O decreto n° 15.750/14, que regulamenta o processo eleitoral para a escolha de
Diretores e Vice-diretores das Unidades Escolares da Rede IVimicipal de Educação de Belo
I lorizonte, define que podem candidatar-se ao cargo de direto ■ de estabelecimento de ensino

ou à função pública de vice-diretor de estabelecimento de ensino os ocupantes dos cargos

públicos efetivos de professor municipal, técnico superior de educação (supervisor
pedagógico/orientador educacional) e pedagogo. O mandato é de três anos, permitida uma
recondução consecutiva. A jornada de trabalho do diretor é de '^•0 horas semanais.

As escolas da rede municipal de ensino elaboram o seu Projeto Político- Pedagógico,
que é aprovado pelo Colegiado Escolar. O Colegiado Escolar é órgão de caráter consultivo,

normativo, deliberativo, nos assuntos referentes à vida escolar e às relações entre os sujeitos
que a compõem, respeitados os âmbitos de competência do Sistema Municipal de Ensino, da

direção escolar, da assembléia escolar e observada a legislação educacional vigente. A sua

instalação e funcionamento tem caráter obrigatório em todas as escolas da Rede Municipal de
Educação.

Os diretores têm, entre outras, as seguintes atribuições: presidir as atividades do
Colegiado da escola; executar as decisões da Assembléia Escolar e do Colegiado, bem como
coordenar e dirigir as atividades escolares; promover em conjunto à comunidade escolar o

desenvolvimento do projeto pedagógico da escola, observada a proposta político pedagógica
da Rede Municipal de Educação; promover, coopcrativamente. a integração da escola com a
comunidade; presidir a Caixa Escolar e prestar contas dos recursos públicos a ela destinados;
fazer cumprir o Regimento Escolar, aprovado pelos órgãos competentes do Sistema de

Ensino; responsabilizar-se pelo patrimônio da escola e pela conservação de seu espaço.

37

A rede municipal de educação de Belo Horizonte, segundo o decreto n° 15.750/14, tem
um sistema de avaliação da gestão escolar, pela comunidade, pela Gerência Regional de

Educação e pela Secretaria Municipal de Educação (SMEÜ/Bl I). A avaliação da gestão tem o
objetivo de contribuir para o cumprimento do plano de metas celebrado, visando garantir a
eficiência e a qualidade do funcionamento da unidade de ensino, e terá, pelo decreto, como
foco o termo de compromisso da gestão e o plano de m:tas assinados pelos gestores,
conforme dispuser regulamento próprio.
A SMED/Bl 1 normatiza os critérios da avaliação da gestão e a Gerência Regional de

Educação deve acompanhar a gestão de cada unidade de ensino de sua regional, zelando pelo
cumprimento do Plano de Metas.

A avaliação da gestão escolar deverá considerar as metas pactuadas para garantia da
eficiência e da qualidade do funcionamento das unidades de ensino do Município de Belo

Horizonte e ocorrerá mediante reuniões semestrais dos responsáveis pelo monitoramento da
gestão, na forma como dispuser o regulamento.
A gestão escolar cujo desempenho for avaliado como insatisfatório, com base nos
princípios da Administração Pública, deverá ser encaminhada para a Comissão de Avaliação

da Gestão Escolar, instituída pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, para análise,
conclusão e encaminhamento das providências cabíveis. A rede municipal de ensino contava
no momento de levantamento dos dados desta pesquisa com o projeto Avalia-BH, gerenciado

pela SMED/BH, que tem como propósito coordenar a política de avaliação dos resultados
educacionais nos exames externos à escola. Esse projeto integra o Programa BH Metas e
Resultados, implementado em 2009. Propõe em seu arcabouço distribuir as políticas e ações
da prefeitura em 12 áreas estratégicas de resultados e 40 projetos sustentadores, sendo uma
dessas áreas a Educação Municipal. A implementação do Plano de Trabalho pelos gestores,
após a eleição, representou, na verdade, a implementação de uma nova política na gestão

escolar da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME/BH). A partir do pleito de
2011, a exigência de um plano de trabalho estratégico, para a inscrição das chapas à eleição
de Diretores e Vice-diretores da RME/BH, sinalizou a intenção da SMED/BH de alinhar a

gestão educacional do município à política da PBH descri a no Programa BH Metas e
Resultados.

Constata-se que não há no âmbito da SMED/BH uma oolítica de formação inicial de

gestores para a RME/BH que subsidie a escrita do Plano de Trabalho (exigência para a

candidatura a partir do pleito de 201 1) e que as formações continuadas, em especial no
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período de 2009-2013, aconteceram por meio de reuniões e fóruns. Entretanto, a formação
docente foi expandida em 201! com a implantação do curso de Mestrado Profissional para
gestores da educação com o Centro de Apoio à Educação a Distância (CAEd) da
Universidade de .luiz de Fora.

2.7.4. Pará

Os arquivos consultados e que melhor respaldam o levantamento documental na rede
estadual de ensino do Pará foram a l.ei n° 7.855, de 12 de maio de 2014, e a do Regimento
Escolar, formalizado através da Resolução n° 436/2004. No Pará, o sistema de educação
estadual é gerido pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Os diretores são eleitos e

a Lei n" 7.855, de 12 de maio de 2014, delimita as regras para eleição de diretor escolar. Para
a realização de eleições de diretores, a SFÍDUC determina cono organização a existência de

conselho escolar regulamentado e a existência de Projeto Político-Pedagógico.
Através da assembléia escolar, são definidos cinco membros da Comissão Eleitoral e

as funções que exercerão, ou seja, coordenar o processo eleitoral e elaboração do Regime
Eleitoral. Após a escolha pela comunidade escolar, os diretores e vice-diretores serão
designados pela SEDUC.

Para o processo de Eleição da Direção, poderão concorrer; pedagogos, licenciados e

profissionais graduados ou pós-graduados em educação. A comunidade escolar participa do
processo de votação para o diretor, sendo ela, magistério docente, magistério técnico, apoio
administrativo, alunos e pais/responsáveis.
O Diretor deve se inscrever no curso de capacitação específico para Diretores de
escolas da rede SEDUC, promovido pelo Governo Estadual, no prazo máximo de um ano,
contados a partir da publicação da portaria que os designaram para as respectivas funções. A

periodicidade do mandado será de três anos a contar da data de publicação da Portaria no
Diário Oficial do Estado do Pará. A jornada de trabalho do Di'etor e Vice-Diretor será de 40

horas semanais. As suas principais atribuições descritas em lei são: responder, legalmente,
perante os órgãos públicos competentes, pelo funcionamento da unidade de ensino;

implementar atividades de capacitação de recursos humanos; presidir reuniões administrativas
e/ou pedagógicas na unidade de ensino, bem como incentivar a? categorias para a composição
do conselho escolar; prestar contas ao conselho escolar das atividades de cunho financeiro,

desenvolvidas na unidade de ensino, convocar reuniões periódicas para di.scutir questões
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fundamentais à unidade de ensino; realizar reformas e ampliações aprovadas pela Secretaria
de Estado da Educação; enviar relatório anual de aproveitamento final dos alunos ao setor

competente. As escolas têm conselho escolar, que são organismos consultivos, deliberativos e
fiscalizadores vinculados às escolas públicas do Estado do Pará e que atuam em regime de
cogestão participativa junto às unidades de ensino. Têm ccmo finalidade a interação da

comunidade escolar através da prática democrática e consolidar uma educação com diálogo,
buscando a socialização e as decisões diante das propostas educativas escolares.
O conselho escolar é constituído por especialistas em educação: diretor, vice-diretor,
supervisor educacional, orientador educacional e técnico; professores; alunos; funcionários de
apoio administrativo e operacional; pais e/ou responsáveis dos alunos; comunidade externa:

representantes da comunidade civil organizada. Com base no artigo 42 da Resolução n°
436/2004 (PARA, 2005), compete ao conselho escolar participar da construção,
acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico da escola; fixar as diretrizes para o
processo eleitoral de gestores das unidades de ensino, com base na legislação e normas
próprias vigentes; encaminhar o resultado do processo eleitoral dos gestores à Secretaria

Executiva de Educação, juntamente com a documentação comprobatória do pleito,
respeitando os dispositivos legais e as normas administrativas da Secretaria Executiva de

Educação; dirimir sobre questões graves que surgirem na comunidade escolar, de interesse
coletivo ou de uma categoria em particular, encaminhando relatório à Secretaria Executiva de

Educação; deliberar a utilização dos recursos financeiros, através de um plano de aplicação,
de acordo com as necessidades levantadas pela comunidade escolar e posterior prestação de

contas; apreciar recursos encaminhados pelas categorias que se sintam prejudicadas em seus

direitos; apreciar e deliberar sobre aplicação, na escola, de projetos educacionais; propor
programas especiais para a escola; fazer cumprir os princípios da gestão democrática do
ensino.

2.7.4.1.

Belém

Na rede municipal de ensino de Belém, os diretores de escola são escolhidos pela
comunidade escolar, segundo a legislação consultada, que se constitui das seguintes normas:

resolução n" 34- CME de 03 de dezembro de 2014, que estabelece normas para a composição
e eleição dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Educação de Belém e resolução n°

34 - CME, de 03 de dezembro de 2014, que estabelece normas para a estruturação,
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composição e eleição dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Educação de Belém. O
processo de eleição ocorre em duas fases, sendo uma ligada ao processo de habilitação e a

segunda à escolha pela comunidade escolar. Podem concorrer ao cargo os candidatos que
pertencerem ao quadro efetivo do magistério da Rede Municipal de Educação de Belém, que
devem comprovar habilitação em Pedagogia ou Licenciatura Plena com pós-graduação em

curso especialmente e.struturado para os fms previstos no art. 64 da LDB e art. 14 da
Resolução CNE/CP 1/2006. Os escolhidos não podem exercei o cargo de diretor, senão por
dois mandatos consecutivos, em período imediatamente anterior ao presente processo
eleitoral, em qualquer das Unidades Escolares do Município. Os membros da Comissão
Eleitoral serão indicados pelo Conselho Escolar, após votação em assembléia geral, com
posterior comunicação à Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). O processo da eleição
é realizado pela Comissão Eleitoral da escola, que terá as atribuições de: elaborar Regimento

Eleitoral, com base na presente Portaria; divulgar a eleição; acompanhar a campanha dos

candidatos, exercendo poder de fiscalização; executar os trabalhos inerentes à mesa receptora
e apuradora; elaborar a lista dos eleitos.

A eleição para Diretor de Escola far-se-á mediante voto secreto e universal. No

processo eleitoral, terá direito a voto: servidores da escola, pais ou responsáveis e discentes
maiores de 16 anos, e a nomeação ocorre por portaria municipal, após a divulgação dos
resultados. O Diretor escolar tem uma jornada de 40 horas semanais, não podendo exercer a
regência na mesma escola.

O Conselho Escolar é o órgão normativo que delibera, fiscaliza e articula a
comunidade escolar. E um espaço democrático, de articulação e debate, e, fundamentado no
PPP, promove a constituição do cotidiano escolar. Com base no artigo 3 da Resolução n" 34 -

CME, de 03 de dezembro de 2014, é de sua competência: convocar assembléias gerais da
comunidade escolar ou reuniões de seus segmentos; pi'omover a participação das
comunidades escolar e local na definição do PPP do estabelecimento de ensino; promover
discussões junto aos segmentos escolares e propor, em decorrência do debate instaurado, ao
órgão diretivo do estabelecimento de ensino, medidas que venham a resolver problemas e/ou

melhorar as condições do ensino ofertado, respeitadas a legislação e as normas em vigor;
estimular relações pedagógicas que favoreçam o respeito ao saber do educando e valorizem a

cultura da comunidade local; zelar pelo cumprimento do calendário escolar; acompanhar a
evolução dos indicadores educacionais de aprendizagem, abandono escolar e aprovação, entre
outros, propondo ao órgão diretivo do estabelecimento de ensino, quando se fizerem
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necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas socioediicativas, visando à melhoria da

qualidade social da educação escolar; deliberar e acompanhar o Plano de Aplicação dos
Recursos Financeiros recebidos pelo estabelecimento de ensino e apresentar a eompetente

prestação de contas, observadas a legislação e as normas em vigor. O Conselho Escolar é
constituído pela comunidade escolar compreendendo: quairo pais ou responsáveis de

educandos regularmente matriculados; dois representantes do corpo docente em regência; um
representante do corpo discente.

2.7.5. Periiaiiibiico

A pesquisa documental sobre a gestão escolar no estado de Pernambuco foi
realizada nos sites institucionais da Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de
Educação e da Assembléia Legislativa. Os diretores das escolas estaduais são escolhidos por

um sistema que ocorre a cada dois anos pronogáveis por igual período. O processo é

composto em três etapas, sendo as duas primeiras - seletiva e ibrmativa - partes eonstituintes
do Programa de Formação de Gestão Eseolar (PROGEPE), e uma terceira etapa consultiva à
comunidade escolar. Posteriormente ocorre a nomeação pele Governador do Estado, após

formação de lista tríplice. Todos os candidatos devem concluir o Curso de Aperfeiçoamento
em Gestão Escolar, realizado em parceria com a Universidade de Pernambuco, e obter

a certificação por meio de prova de conhecimentos sobre a gestão escolar e assiduidade.
Trata-se de um curso de especialização e mestrado profissional, que objetiva "promover

atualização, aprofundamento, complementação e ampliação de conhecimentos indispensáveis
ao exercício da função de diretor escolar e diretor adjunto, necessários ao desenvolvimento de

novas competências em gestão, monitoramento e avaliação educacional". Na etapa consultiva,

o processo de escolha é feito pela comunidade escolar - conjunto formado pelos estudantes
matriculados na escola, com freqüência comprovada, seus respectivos pais ou responsáveis,
professores e demais servidores integrantes do Quadro do Magistério Público Estadual, em
efetivo exercício.

Para concorrer à última etapa do processo de seleção ao cargo de diretor escolar, o

participante deve fazer parte do quadro da carreira do Magisiério Público Estadual com, no
mínimo, cinco anos de experiência comprovada na Rede Pública ou Privada de ensino. Deve
também

ter

realizado três

anos

de

estágio

probatório, possuir formação

para

o

magistério(com Licenciatura Plena em qualquer área da Educação Básica). Como facilitador
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no processo de inserção no ambiente escolar e na proposição do Plano de Gestão Escolar,

pautado nos indicadores de resultados: Ideb, índice de Desenvolvimento da Educação de
Pernambuco (IDEPE) e Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE), o

concorrente ao cargo deve estar em exercício, preferencialmente, na escola para a qual
pretende exereer a função.

Após a nomeação do diretor, a Secretaria de Edi cação o apoia na escola, na

elaboração e na implementação de sua Proposta Pedagógica, processo acompanhado
pelo Conselho Escolar, deílnido como órgão colegiado, responsável por representar a
comunidade escolar e por acompanhar o desenvolvimento da prática educativa do processo
ensino-aprendizagem.

O sistema de avaliação dos professores e diretores da rede estadual é feito pela
Secretaria Estadual de Educação através do SAEPE e do IDEPE, que são os índices utilizados
na composição do Bônus de Desempenho Educacional (BDE), que diz respeito à premiação

financeira aos funcionários lotados nas respectivas escolas. O SAEPE consiste na aplicação de
provas anuais de Matemática e Português para os alunos do 5° e 9° anos do Ensino

fundamental e do 3° ano do Ensino Médio. As médias das provas aplicadas
no SAEPE multiplicadas pela taxa de aprovação dos alunos da rede estadual compõem os
índices do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE).

2.7.5.1.

Recife

O Sistema Municipal de Ensino do Recife (SMER^ é composto pela Secretaria

Municipal de Educação (SME), o Con.selho Municipal de Educação (CME) e pelas escolas
municipais. Na rede municipal de Recife, ocorre processo de escolha do Diretor e do vice-

diretor, que é dividido, conforme a Lei Ordinária 17.950/2013, em três etapas: participação
dos candidatos no Curso de Gestão Escolar, de 40 horas, oferecido pela Secretaria Municipal
de Educação; produção e validação de Plano de Gestão EscoLr; e, por último, eleição direta
pela comunidade escolar.
A produção do Plano de Gestão Escolar, referente ao mandato de três anos, deve ser

pautada no Projeto Político-Pedagógico de cada escola municipal, amparado nos resultados do
Saeb e no SAEPE. Esse plano deve ser apresentado à comissão constituída pelo corpo docente
do Curso de Gestão Escolar e, se aprovado, apresentado à Comunidade Escolar. O processo
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eleitoral ocorre mediante a existência de funcionamento efetivo do Conselho Escolar, através

do sufrágio facultativo e com a participação de todos os setores da Comunidade Escolar.
Podem candidatar aos cargos de Diretor e Vice-Diretor das escolas públicas
municipais os professores que possuam formação de Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Licenciatura Plena nas áreas específicas com especialização em Gestão Escolar e que

necessariamente atendam aos seguintes requisitos: tenham cumprido estágio probatório;
estejam, há pelo menos três anos, lotados e em exercício do magistério na Rede Municipal e
que apresentem, no ato da inscrição, a certificação de conclusão do curso de Gestão Escolar e
o Plano de Gestão Escolar validado.

2.8.

Algumas considerações sobre o levantamento documental

A partir da análise das informações constantes do levantamento documental, observase que, nas legislações federais, o governo (União) define os princípios da gestão educacional
como democráticos, tanto na Constituição Federal, como na LDB - Lei n° 9.394/96 e no PNE
- Lei n" 13.005/2014; entretanto, são os demais entes federados - estados, distrito federal e

municípios - que devem regulamentar ou detalhar em leis próprias os procedimentos para a

sua implementação. O PNE é bastante explícito quanto a esse ponto em sua Meta 19, uma vez
que define o prazo de 2 anos para o seu cumprimento. Destacam-se algumas contradições
presentes nos procedimentos definidos na Meta 19 sobre a gestão escolar,já que ela é definida
como gestão democrática - o que pressupõe a participação dos integrantes da comunidade

escolar - mas, ao mesmo tempo, deverá ser baseada em critérios de mérito e desempenho,
conforme a meta estabelece, aferidos em provas. A contradição fica entre a compatibilização
da gestão baseada em mérito por desempenho com a participação popular da comunidade
escolar.

Na análise das descrições da gestão escolar nos estados e suas capitais que integraram
a pesquisa, o Quadro 2, a seguir, apresenta um posicionamento quanto aos itens que compõem
os descritores deste levantamento:
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Quadro 2 - Descritores e subdescritores
~

Secretarias de

Educação.
Conselhos Estaduais

e/ou Municipais
de Educação

Sistema próprio de

Projeto

Avaliação Externa.

Político-

escolar /

São previstas
bonificações e prêmios

Pedagógico

Conselho

na escola

escolar

Sim

SAEP

SIMARE/Curitiba

Colegiado

Formas de escolha para
composição do cargo de diretor

Programas e ações próprios
relacionados à gestão

Sim

Escolha pela comunidade escolar,
após aprovação em curso de
formação para gestores

Curso de formação continuada de
gestores da educação pública

Sim

Sim

Consulta comunidade escolar.

Sim

Sim

Eleição direta, de diretores
escolares da rede municipal de

Programa
Goiás

Sim

Reconhecer/Prêmio
Escola/IDEGO

Paraná

Curitiba

Sim

Sim

'

ensino

Pará

Sim

-

Sim

Sim

Processo de escolha pela
comunidade escolar

Belém

.Minas Gerais

Sim

Sim

-

Sim

SIMAVE e Prêmio de
Produtividade

Sim

Sim

Processo de escolha pela
comunidade escolar, após curso de
capacitação
Escolha pela comunidade escolar
após certificação em prova
específica

."ixrolii Rl-I /

Bc!o
Horizonte

Sim

Sim

BH Metas e Resultados

Sim

Sim

Escolha pela comunidade escolar

-

Plano de Formação Continuada da
SME

Curso de capacitação Diretores de
escolas rede SEDUC, Governo
Estadual,

Curso de capacitação Diretores de
escolas rede SEDUC, Governo

municipal
PROGESTÃO/CONSED e Escolas
em Rede

VIestrado Profissional para
gestores com o C.A.Ed da
Universidade de Juiz de Fora.

Pernambuco

Sim

SAEPE e BDE

Sim

Sim

Processo em três etapas, as duas
primeiras - seletiva e formativa Formação de Gestão Escolar
(PROGEPE), e terceira etapa

Formação de Gestão Escolar
PROGEPE, UFPE

consultiva à comunidade escolar.
Recife

Sim

-

Fonte; Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015.

Sim

Sim

Consulta à comunidade escolar

Curso de formação de gestores

Como se observa, os estados e capitais amostrados nesta pesquisa cumprem as
determinações da legislação nacional sobre a gestão educacional, uma vez que têm órgãos
municipais ou estaduais de educação, secretarias, conselhos es:aduais ou municipais de
educação, e as suas escolas elaboram o projeto pedagógico. Além disso, todas as escolas
das redes pesquisadas têm Colegiado/Conselho Escolar, composto por integrantes da

comunidade escolar. Das nove redes pesquisadas, seis delas têir um programa próprio de
avaliação dos resultados escolares, além do nacional (Saeb e Ideb).

Dentre os estados e capitais pesquisados, três têm sistema de bonificação aos
professores e escolas. A forma de e.scolha do cargo de direttir escolar é a consulta à

comunidade escolar, antecedida, em muitos casos, de aprovação em curso de capacitação
profissional.

2.9.

Revisão de literatura sobre Gestão Educacional e Gestão Escolar no Brasil

As mudanças no cenário da administração dos sistemas ce ensino têm evoluído de

uma posição mais centralizada e regulamentadora, prevalecente da década de 1970, para
uma forma de administração com um enfoque gerencial, com maior flexibilidade quanto
aos processos locais e maior interesse nos resultados. As transformações das políticas
educativas, decorrentes das políticas econômicas, interferem nos sistemas escolares,
passando a gestão escolar a ser compreendida como uma função central, o que repercute cm
mudanças no perfil, na prática e na atuação de quem a exerce. Os sistemas de ensino vêm
adotando formas de gestão baseadas em modelos empresariais que ressaltam o
gerencialismo como norma na busca da melhoria da qualidade da educação. Assim, a
gestão escolar vê-se como uma função central no contexto escolar, tendo que exercer o
papel mediador e assumindo a responsabilidade pelos resultados escolares.
A gestão escolar vem sendo reestruturada e assumindo contornos que a aproximam
da gestão em empresas privadas, o que demonstra a necessidade de estudos que, sobretudo,
busquem compreender os riscos e conseqüências que es.sas mudanças podem ter em médio
e longo prazo.
Com esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura no âmbito desta pesquisa
com a finalidade de possibilitar uma análise sobre o desenvolvimento da Gestão Escolar, no

período de 2000 a 2015.
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F'ara isso, foi realizado um levantamento das produções acadêmicas envolvendo
artigos em periódicos científicos, teses e dissertações, lendo em vista identificar as

mudanças pelas quais têm passado os sistemas de ensino e as transformações que vêm
ocorrendo na gestão escolar.
Os objetivos deste trabalho de revisão de literatura foram;

•

Identificar e compreender as mudanças pelas quais têm passado os sistemas de
ensino e as transformações que vêm ocorrendo na gestão escolar.

•

Identificar quais os novos desenhos da gestão escolar em tal contexto de
mudanças.

2.9.1. Procedimentos realizados para a revisão da literatura sobre Gestão Escolar

O planejamento para a realização do estudo abrangia, além da definição dos
deseritores para a busca dos artigos, teses, dissertações e demais trabalhos, a definição das

bases a serem consultadas e o recorte temporal da produção acadêmica, que seria objeto de
busca.

Considerando revisão anterior realizada por Oliveira (2002) e outros existentes

sobre a temática da administração e gestão escolar, cujos resultados estivessem disponíveis
em periódicos, sob a forma de artigos acadêmicos, foram definidos os procedimentos para a
atualização dessa literatura. Dentre os textos encontrados e disponíveis para consulta,
foram consultados os seguintes:
• OLIVEIRA, Dalila Andrade. Mudanças na organização e na gestão do
trabalho na escola. //?; OLIVEIRA, D.; ROSAR, M.(org.). Política e gestão
da educação. Belo I lorizonte: Autêntica, 2002.

• OLIVEIRA, Dalila Andrade. BICAEHO, Gustavo Bruno. A gestão
democrática da educação e o trabalho do diretor escolar. In: V Encontro de

Pesquisa em Educação da Região Sudeste, 2002, Águas de Lindóia. Pós
graduação e pesquisa em educação no Brasil Região Sudeste: tendências e
desafios. Rio de .laneiro: ANPED, 2002. v. I.

• OLIVEIRA, Dalila Andrade. Da Administração Escolar à Gestão
Edueacional no Brasil: uma falsa polêmica entre a técnica e a política.
Administração Educacional, Universidade de Lisboa, v. 4, p. 66-78, 2004.
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• ABDIAN, Maia Graziela Zambão. As publicações da ANPAE e a trajetória
do conhecimento em administração da educação no Brasil. RBPAE, v. 24,
n.l, p. 31-50, Jan./abr. 2008.

• SOUZA, Ângelo Ricardo. Os caminhos da produção científica sobre gestão
escolar no Brasil. RBPAE, v. 22, n. I. p. 13-39,jan./jun. 2006.
• PEDROTTI, Neila Drabach; LONDERO, Mousq jer Maria Elizabete. Dos
primeiros escritos sobre administração escolar no brasil aos escritos sobre
gestão escolar:
mudanças e continuidades. 2008. Disponível em:
<www.curriculosemfronteiras.org>. Acesso em: IC out. 2015.
• SISSON, Marta Luz de Castro; WERLE, FIávia Obino Corrêa. Estado do

Conhecimento em Administração da Educação: uma análise dos artigos
publicados em periódicos nacionais 1982-2000. Ensaio: aval. pol. públicas
Educ., Rio de Janeiro, V.12, n.45, p. 1045-1064, out./dez. 2004.

• MARTINS, Ângela Maria (org.) Estado da Arte. (je.stão, autonomia escolar
e órgãos colegiados (2000 a 2008). Brasília: Líber Livro, 201 1.
O trabalho de revisão de literatura foi iniciado em 2013 e passou por alterações em
seu percurso, buscando sua atualização, tanto das bases a serem pesquisadas, como dos
descritores e do recorte temporal. Ocorreram mudanças no foco e nos objetivos desse
levantamento. Considerando os levantamentos bibliográficos disponíveis sobre as
mudanças na gestão escolar, decorrentes das reformas educacionais, abrangendo períodos
mais antigos (década de setenta ao ano 2000), nesse levantamento da produção
bibliográfica sobre gestão escolar, optou-se por concentrar em u n período mais recente, a
partir dos anos 2001, e definir o que hoje apontam os estudos sobre gestão escolar, em
função das novas regulações educativas, das políticas de avaliação de resultados escolares
em larga escala, das exigências de melhorias de resultados e do novo desempenho da gestão
escolar. Enfim, buscar os efeitos das políticas de resultados sobre a gestão escolar, quais as
mudanças no perfil, nas atribuições, no desempenho e na percepção dos diretores de escola,
sobre a função, na contemporaneidade.
Essa revisão tornou possível o mapeamento das produções acadêmicas, permitindo
uma seleção e classificação dos assuntos estudados. A análise quantitativa dos dados
levantados, a partir da organização em gráficos e tabelas, está apresentada considerando o
número de referências encontradas em cada grupo de palavras-chaves e período de tempo

48

em que foram localizados. Analisando os dados encontrados nesses períodos, podemos
verificar um grande cre.scimento da produção acadêmica sobre o tema, a começar da
segunda metade da primeira década do século vinte. Esse fato pode estar relacionado a um
crescimento da influência internacional sobre a gestão dos sistemas de ensino e número de

experiências realizadas a partir dessa década, além da ênfase dada à gestão pelos
Organismos Internacionais nos documentos sobre educação básica.

Foram definidos, pela equipe da pesqui.sa, os descritores a seguir:

A) Gestão escolar/ gestor escolar e outros termos que se refiram à gestão, tais
como gestão da escola, gestão e escola, etc.

B) Gestão Educacional/gestor educacional e, da mesma forma, outros termos que
signifiquem o descritor, tais como gestão e educação pública, etc.
C) Direção Escolar/diretor escolar.

Quanto ao recorte temporal, foi definido que seria a partir dos anos 2001 até a

atualidade. As bases definidas foram: 'le.ses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Base Çualis/Capes para o estudo
dos periódicos nacionais na área de educação.
Foi elaborada uma planilha no Excel, em que constavam: fonte de consulta, título do

trabalho, autor, periódico consultado, referência, data da publicação, resumo do texto,

palavras-chave e descritor buscado.

Além desses dados, na Base Qualis/Capes, foi

acrescentado o endereço eletrônico do periódico a ser bu.scado e, na base de Teses e

Dissertações, o tipo de trabalho (dissertação ou tese), a instituição universitária, a data. o
orientador (a), resumo, palavras-chave e descritores.

A revisão de literatura teve os seguintes resultados: entre reses e dissertações, foram

pesquisados 390 no total, sendo 106 teses e 284 dissertações. Na Base Qualis/Capes,
consultaram-se 30 periódicos da área de educação, em um total de 391 artigos, sendo a
classificação dos periódicos a seguinte:

Qualis Al:9(30%)
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QiialisA2: 10(33,5%)

QuaiisBi:5(i6,5%)
•

QiiaiisB2: 6(20%)

A Tabela 2 siimariza o levantamento de teses, dissertações e artigos acadêmicos
sobre Gestão Escolar realizado.

Tabela 2 - Revisão de literatura sobre Gestão Educacioiial/E scolar: bases de dados

pesquisadas
N° de trabalhos do levantamento

BASES PESQUISADAS

(teses, dissertações e artigos acadêmicos)
TESES

DISSERTAÇÕES

TOTAL

Base Capes teses e dissertações

38

157

195

Biblioteca digital UFMG

20

36

56

Biblioteca digital ÜSP

28

39

67

Biblioteca digital Unicamp

5

16

21

Biblioteca Digital UFPR

2

3

5

Biblioteca digital PUC/SP

13

24

37

9

9

284

390

Biblioteca digital UnB

Base Qualis Capes artigos acadêmicos
Artigos em periódicos Base Qualis Capes

-

106
-

-

391

Fonte: Elaborado por GESTRADO/IJFMG. 2015.

2.9.1.1.

Banco de Tese.s e Di.ssertaçõe.s Cape.s

O Banco de Teses e Dissertações da Capes passava por revisão à época da pesquisa
e só estavam disponíveis trabalhos defendidos entre 201 1 e 2012. Dessa forma, ficou

também acertado que deveriam ser consultadas bases de dados de algumas universidades,
compreendendo o período em questão, que estivessem disponíveis em sítios eletrônicos,
nos portais das universidades. Deveriam ser pesquisados programas de Pós-Gradnação em
Educação com notas cinco, seis e sete na Capes. Foram assim selecionadas as instituições
universitárias para o levantamento das teses e dis.sertações: Universidade de São Paulo
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(USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Paraná (UFPr), Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Universidade de Brasília (UnB)e Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP).

Após a pesquisa dos bancos digitais das universidades, foi feita uma consulta de

verificação (checagem) junto à base Capes, com a finalidade de evitar duplicações,
eliminando as existentes. Cada banco digital de teses e dissertações das diversas
universidades apresenta especiflcidades para consulta. Portanto, há necessidade de
padronização e, como a busca é feita por descritor, a planilha deve ser idêntica em todas as
bases, tendo a mesma quantidade de informações.
Após o levantamento de teses e dissertações, foi realizada uma busca mais refinada,

tendo em vista alcançar melhor compreensão dos efeitos das políticas de regulação pelos
resultados sobre a gestão escolar, tendo sido essa segunda busca realizada sobre o banco de

dados já existente, produto do levantamento realizado. Foram pesquisados, então, os
descritores:

1. Regulação educacional - papel das avaliações de resultados escolares, cobrança de
resultados escolares, políticas de bonillcação e desempenho associado aos
resultados escolares;

2. Gerencialismo na Edueação Pública. Eficiência/Eficácia escolar.

A Tabela 3 demonstra com mais detalhes os resultados obtidos sobre o banco de

teses e dissertações, defendidas a partir dos anos 2000. e que abordam a gestão educacional
e escolar.

Tabela 3- Teses e

)issertações sobre Gestão Eseoíar(a partir cie 2001)
ETAPA INICIAL:

SEGUNDA E TAPA

PRIMEIROS DESCRITORES

REFINADA:

BASKS PKSQlilSAI)A.S
Gestão escolar/

Direção escolar/

Descritores específicos da

Gestão educacional

diretor escolar

contemporaneidade

Base Capes

190

5

38

Biblioteca digital UFMG

53

3

14

51

Biblioteca digital USP

67

Biblioteca digital Unicamp

18

3

2

Biblioteca digital UFPr

4

1

2

Biblioteca digital PUC/SP

33

4

8

9

-

1

Biblioteca digital UnB
TOTAIS

374

-

16

6

71

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG.2015.
Nota: Descritores específicos da contemporaneidade: a) Regulaçcão educacional b) Geiencialismo na
educação pública /eficiência/eficácia.

Analisando a Tabela 3, é possível observar que é expressiva a quantidade de
trabalhos acadêmicos empregando as palavras-chave 'Gestão Escolar" e 'Gestão
Educacional". São ao todo 374 trabalhos do total de 390. Por outro lado, o número de

trabalhos acadêmicos com o uso do descritor 'Direção Escolar' é pequeno, apenas 16, o
emprego desse segundo termo, em teses e dissertações defendidas considerando tal data, é
mais reduzido, conforme já observado por Oliveira (2002).

A partir das leituras dos resumos, foram encontradas 71 ocorrências entre teses e
dissertações que tratam das políticas de regulação educacional e gerencialismo na gestão
escolar, descritores da etapa 2, sendo bem expressivo o percentual, 19%. Essas 71 teses e
dissertações foram objeto de uma análise mais especíllca com o aropósito de buscar maior
compreensão do seu conteúdo. Foram analisados os resumos, as palavras-chave e os
sumários. Em alguns trabalhos, foi ainda incluída a introdução.
Destacam-se algumas concepções referentes à regulação educacional nos 71
trabalhos acadêmicos analisados:

•

A Gestão Escolar é muitas vezes associada à performance das instituições escolares
na Prova Brasil.

•

Têm ocorrido mudanças do papel do gestor eseolar: de um modelo burocrático ao
foco nos resultados em uma visão mais gerencialista e empresarial.

•

Quanto aos resultados das avaliações em larga escala: a qualidade dos indicadores
(melhorperformance da escola) é associada à eficácia e eliciência da gestão e.seolar.
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•

Os sistemas de avaliação institiieional têm eontribuídc para a implantação da
administração gerencial nas escolas públicas.

•

A liderança escolar e a gestão estão muitas vezes orientadas para resultados
mensuráveis. O papel mediador do gestor escolar.

•

A gestão escolar e a regulação pelos resultados - o mode o empresarial em prol da
eficiência, eficácia e produtividade nas escolas públicas.

•

Os sistemas de avaliação em larga escala e a qualidade na educação. De que
qualidade se fala?

•

A regulação educativa e os trabalhadores docentes. Repercussão das mudanças nos
sistemas de ensino sobre o papel do gestor escolar.

2.9.1.2.

O levaniamcnio dos periódicos na Base Quali.s/Capes.

Os principais periódicos da área educacional da Base Qua is/ Capes foram objeto de

um levantamento de artigos, em busca dos descritores específicos sobre Gestão
Educacional/ Escolar, tendo em vista o foco da pesquisa de icvi.são de literatura atual. Es.se

trabalho foi realizado da seguinte forma: a busca foi feita por descritor, por título do

pei-iódieo, por resumo e por palavras-chave dos artigos, dos periódicos mais em destaque na
área da educação, procurando os que se enquadravam nos descritores.
Conforme já mencionado, foram consultados 30 periódicos, considerados como os
mais expressivos em publicações sobre política educacional.

O Sistema de periódicos Qualis/Capes apresenta a relação dos periódicos

classificados por área do conhecimento. Qualis é, segundo o portal, o conjunto de
procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção
intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas
por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista com a
classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-grr.duação para a divulgação
da sua produção. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa
por processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos
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da qualidade, sendo Al, o mais elevado, seguido pelos demais: A2; 131; B2; B3; B4; B5; C
- com peso zero.

Foram encontrados e analisados 391 artigos nos 30 periódicos selecionados com os
descritores definidos nessa revisão, conforme os gráficos a seguir. A base Capes de

Periódicos consiste, conforme descreve em seu portal, de uma biblioteca virtual que reúne e
disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica
nacional e internacional. O portal disponibiliza o título, o ISSN do periódico e sua
classificação e, em alguns periódicos, o acesso ao conteúdo. Eun outros periódicos, foi
necessário acessar outras bases, sendo a Scieiitific Electronic LAbrary Online (Scielo) a
mais comumente pesquisada.

A base Scielo constituiu-se em uma importante fonte de busca, uma vez que muitos
dos periódicos classificados no Qualis/Capes .são pe.squisados em tal fonte. Trata-se de uma
biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros. O objetivo dessa fonte de consulta, segundo informação constante em .seu

portal, é implementar uma biblioteca eletrônica que possa proporcionar um amplo acesso a
coleções de periódicos como um todo, aos fascículos de cada título de periódico, assim
como aos textos completos dos artigos. O acesso aos títulos dos periódicos e aos artigos
pode ser feito através de índices e de formulários.
Esse trabalho constituiu-se em várias etapas, tendo sido realizadas buscas nas bases
e diversas comparações entre os resultados encontrados, no sentido de evitar duplicação de
informações, bem como deixar de considerar artigos referentes à temática. Observa-se pelo
gráfico a seguir que é expressiva a quantidade de periódicos Qua is Al e A2, que publicam
artigos sobre o tema Gestão Escolar, sendo 307 do total de 391 artigos. Nas classificações

BI e B2, foram analisados 84 artigos sobre o tema do levaniainento. Dos 391 artigos
selecionados, a distribuição por periódico se deu da .seguinte forma:

•

192 estão publicados em periódicos Qualis A1;

•

1 15 trabalhos em periódicos Qualis A2;

•

37 em periódicos Qualis B1;

•

47 em periódicos Qualis B2.
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Gráfico 4- Distribuição dos artigos de acordo com a classificação dos
periódicos
250

200

192

100

47
37

50

Qualis Al

Qualis A2

Qualis BI

Qualis B2

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG.2015.

O trabalho realizado identificou, como foi dito, 391 artigos acadêmicos, distribuídos
entre os descritores, da seguinte forma:

•

Gestão escolar: 186 trabalhos

•

Gestão educacional: 176 trabalhos

•

Direção escolar: 29 trabalhos
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Gráfico 5- Distribuição dos artigos encontrados de acordo com o
descritor e a classificação dos periódicos
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31
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21

5

1

2

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG. 2015.

Outro aspecto analisado e que está representado no Gráfico 6 é referente ao ano de

publicação dos artigos. Pode-se observar, à primeira vista no gráfico, que, a partir de 2007,
a quantidade de artigos sobre gestão escolar/educacional cresceu de forma significativa até
2012. (22 em 2008, 46 em 2009, 42 em 2010. 40 em 2011, 48 em 2012 e 43 em 2013). O

período de 2008 a 2013 concentra 61% da produção acadêmica sobre o tema. O gráfico
registra também as produções por descritor, podendo ser observada, como nos demais
demonstrativos, a proeminência dos descritores gestão escolar e gestão educacional.
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Gráfico 6- Distribuição dos artigos encontrados de acordo com o descritor e o ano da
publicação
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Fonte; Elaborado por GESTRADO/UFMG, 2015.

O quadro a seguir apresenta a relação nominal dos periódicos por classificação

Qualis, a quantidade de artigos neles publicados sobre gestão escolar/educacional,
separados por descritor, nas etapas desta pesquisa bibliográfica, na Base Qualis/Capes,
sendo 186 sobre o descritor Gestão Escolar, 176 sobre o descritor Gestão Educacional e 29

sobre o descritor Direção Escolar. Assim como em teses e dissertações, esse último
descritor é que tem quantidade menor de publicações. Dentre cs periódicos, destacam-se
alguns com um percentual mais significativo de publicações sob-e a temática, podendo ser
citados: Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Educação e Pesquisa da DSP,
Educação e Sociedade CEDES, Educar em Revista da UFPr e a Revista Brasileira de

Administração da Educação, da Associação Nacional de Política e Administração da
Educação (ANPAE), esta última com 57 artigos publicados sobre gestão, a partir de 2001.
Merece destaque, na Tabela 5, a superioridade em número de publicações sobre
gestão, nos periódicos classificados como Al e A2, sobre os demais, os periódicos
classificados como BI e B2, excetuando-se três periódicos incluídos nessas classificações:
Linhas Críticas da UnB, Retratos da Escola da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE) e Política e Gestão Educacional da UNESP.
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Tabela 4 - Relação dos periódicos Qualis/Capes de acordo eoni a classificação e
descritor

i'i;Riói)it()

DESCRIIOR

CLASSIFICAÇÃO

TOTAL

Capes

ARIIGOS

Ge stão

Gestão

Direção

escolar

educacional

escolar

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas)

Al

38

14

22

2

Educação em Revista(UFMG)

Al

17

7

8

2

Educação e Pesquisa(USP)

Al

31

6

II

14

Educação e Realidade

Al

4

2

1

1

Educação & Sociedade

Al

32

13

19

Educar em Revista(UFPr)

Al

46

21

24

1

Ensaio (Fundação Cesgranrio)

Al

9

6

3

-

Pró-Posiçõcs (t Inicamp)

Al

4

1

3

Revista Brasileira de Educação (ANPF.d)

Al

II

4

6

1

Revista dc tistudos em Avaliação líducacional

A2

9

7

2

-

Cadernos CEDES

A2

3

2

1

Cadernos de Educação(UFPel)

A2

12

8

4

-

Currículo sem Fronteiras

A2

16

8

8

-

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências

A2

3

3

-

Perspectiva(UFSC)

A2

3

2

1

-

Práxis Educativa

A2

4

1

3

Revista Brasileira de Política e Administração da
Educação(ANPAE)

A2

57

28

24

Revista de Educação Pública(UFM E)

A2

3

2

1

-

Revista Educação em Questão(tlFRN)

A2

5

2

3

-

Revista Contrapontos

BI

'1

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

1

Educação Pública (UFSM)

BI

4

3

Educação Unisitios

BI

6

1

5

-

Linhas Críticas (IJtiB)

BI

17

14

3

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
RBEP-lnep

BI

5

3

1

Em aberto

BI

9

2

7

-

Política e Gestão Educacional(UNESP)

B2

19

12

7

-

Retratos da Escola

B2

14

9

4

Revista Brasileira de Políticas Públicas

B2

1

1

Revi.sta Eletrônica de Educação(São Carlos)

B2

5

4

Revista Etiucação etn Perspectiva(UEV)

B2

TOTAL

.

Fonte: Elaborado por CiESTRADO/lJFMG. 2015.

-

1

1

-

-

1

-

3

2

1

.391

186

176

-

29
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2.9.2. Análise qualitativa da temática Gestão Educacional e Gestão Escolar

Considerando que existem levantamentos de literatura disponíveis sobre as
mudanças na gestão escolar decorrentes das reformas educacionais, abrangendo períodos
mais antigos (década de setenta ao ano 2000), este levantamento da produção acadêmica

sobre gestão escolar pesquisou, a partir dos anos 2001 até a atualidade, como já foi
afirmado, as mudanças na gestão educacional e escolar segundo os efeitos das políticas de
resultados, em busca da melhoria da qualidade em educação, frocurou-se observar, por
meio dessa revisão, quais são as mudanças nas atribuições dos gestores e como vêm

ocorrendo, quais as repercussões sobre o seu desempenho e qual a percepção dos diretores
de escola sobre a função que exercem. Procurou-se, portanto, realizar um estudo que possa
contribuir na compreensão da gestão dos sistemas de ensino na contemporaneidade
brasileira.

A análise da produção acadêmica sobre gestão escolar/educacional concentrou-se,
por isso, em período mais recente e o foco do estudo foram as transformações ocorridas na
função, decorrentes dos novos modos de regulação dos sistemas de ensino. Foram lidos e
analisados inicialmente os resumos dos 391 artigos. Constatou-se que grande parte dos 391
trabalhos se concentrava em temas mais gerais relacionados à gestão escolar e educacional,
tais como "Gestão escolar e formas de ensino","Gestão escolar e didática","Gestão escolar

e a história da educação" "Gestão escolar e a diversidade", "Gestão escolar e a formação
docente" e outros mais amplos e que se distanciavam, de forma relativa, do principal foco
da pesquisa.

Para a escolha dos artigos que mais se enquadravam no foco desta revisão, segundo
os

descritores

mais

específicos, conforme

mencionado

na

base

de

teses

e

dissertações/Capes, foram buscados, por periódico, aqueles mais vinculados à questão
proposta. As mudanças na gestão escolar decorrentes das políticas de accouniahiliíily foram
o principal alvo, considerando que trazem a figura do diretor como gerente escolar, a visão
do diretor escolar como uma figura da liderança escolar. Além dis.so, apresentam a
centralização do poder nas esferas governamentais com o surgimento da avaliação,
materializando-a como um mecanismo instituído em busca da qualidade da educação,
porém com forte papel de regulação do trabalho docente .sob o en foque gerencial.
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Dessa forma, foram lidos e analisados os artigos cujo escopo se enquadrava no

campo específico da pesquisa sobre gestão escolar. Foram selecionados 38 artigos segundo
esses descritores, em 14 periódicos, conforme a Tabela 5.

Tabela 5- Produção acadêmica do período 2001 a 2015 sobre as transformações da
Número de artigos
PERIÓDICOS

analisados com os novos
descritores

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas)

3

Currículo sem Fronteiras

2

Educação e Pesquisa(USP)

1

Educação em revista (IJFMG)

3

Educação e Sociedade(CEDES)

4

Educar em Revista(UFPr)

1

Revista Ensaio (Fundação Cesgranrio)

2

Linhas Críticas(UnB)

1

Política e Gestão da Educação

3

Retratos da Escola(CNTE)

4

Revista Brasileira de Educação(ANPEd)

3

Revista Estudos em Avaliação educacional

1

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos(Inep)

2

Revista Brasileira de Política e Administração da Educação

8

(ANPAE)
TOTAL

38

Fonte; Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015.

Nota: Novos descritores: I) Regulação educacional, abrangendo o papel das avaliações de
resultados escolares, a cobrança de resultados escolares, as políticas de bonificação e
desempenho associado aos resultados escolares; 2) Gerencialismo na Educação Pública.
Eficiência/Eficácia escolar.

Esses artigos foram analisados por conteúdo, segundo os descritores. A partir da sua
leitura, pôde-se chegar a definir três períodos da história da gestão educacional/ escolar no
Brasil.

O primeiro período, conforme os textos, refere-se à época anterior à Constituição
Federal de 1988. Trata-se do momento em que a gestão escolar é vista como uina função
mais técnica, dentro dos preceitos da escola da administração, tendo como funções a
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coordenação, o controle, a organização, a direção e a avaliação das ações da escola. O
segundo período é marcado pelos movimentos democráticos do final da década de 1980,

época dos congressos nacionais de educação, sendo a gestão democrática pauta dos
movimentos sociais, como os realizados no país, culminando com a sua definição como

gestão democrática, como princípio, enquanto gestão escolar pública, tanto na Constituição
Federal de 1988, como na LDB - Lei n" 9.394/96.

A partir da década de 1990, ganha ímpeto no país um movimento sob a influência

dos pressupostos do gerencialismo (Nova Gestão Pública - NGP)e da qualidade total eomo
forma de gestão que vem acompanhado das reformas neoliberais que se generalizaram na
região latino-americana no período. As transformações que vên a ocorrer no mundo do
trabalho e a ênfase na flexibilidade das relações trabalhistas acabam por influenciar a
gestão

pública. Os escritos sobre gestão escolar da década de

noventa são

predominantemente de crítica e resistência a essas reformas. O terceiro período, que se
consuma a partir do século vinte e um, é de pesquisas e estudos que refletem sobre as
pressões e exigências sofridas e exercidas pela gestão escolai por melhores resultados
acadêmicos, tendo a avaliação como principal instrumento de controle, com a utilização dos
indicadores educacionais para medir esses resultados.
No mundo acadêmico, surge uma forte crítica à visão empreendedora da gestão e à

qualidade total em educação, que dá ensejo aos Congressos Nrcionais de Educação, que
defenderam e ainda defendem a prerrogativa de uma gestão escolar mais participativa e que
contemple os movimentos sociais. E a gestão democrática, aspiração bem antiga de vários

.segmentos da área educacional, a efetivação do princípio de igualdade social e política."
A produção acadêmica sobre liderança e gestão escolar tem se revelado extensa,
como demonstra um levantamento realizado sobre o termo "leadershii?", a partir de
relatórios e documentos dos organismos internacionais e que foi analisado nesta revisão de
literatura. Conforme planilha anexa, foram pesquisados 16 relatórios de organismos
internacionais, sendo:

Após 1996, quando ocorreu o I Congresso Nacional de Educação- I Coned, forani realizados outros quatro
Congressos: o 11 em 1997, também em Belo Horizonte, quando foi sistematizada uma proposta de Plano
Nacional de Educação. O III na cidade de Porto Alegre cm 1998, o IV em Sã.i Paulo em 2002 e o V em 2004
na cidade do Recife.
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•

Organisolionfor Economic Co-operation and Devidopmcnt(OCCD)- 1

•

Banco Mundial - I 1

•

Oficina Regional de Edneação para a América Latina e Caribe(OREALC)-

4

A planilha contém a relação dos organismos internacionais pesquisados, o título do

relatório e o Hnk para consulta do mesmo. A consulta ao Hnk^^ de um dos relatórios,
exatamente o da OECD. denominado linproving scliool leadership-Home, informa que são

22 os países participantes e a pretensão do siíe é dar suporte na implementação das políticas
sobre scliool leadership. aos países integrantes. A school leaaership é vista como uma

ferramenta chave, efetiva para o incremento de reformas educacionais que pretendam
transformar os seus sistemas educacionais, com o objetivo de alcançar melhores
desempenhos dos estudantes em exames de avaliação.

O crescimento dos estudos sobre liderança na gestão escolar motivou a criação na

conjuntura da comunidade europeia, em 201 I, de uma rede de pesquisa a "Ewopean Policv
Network on School Leadership"', com o objetivo de identificar e mapear as diferentes

experiências de school leadership nos diferentes países da comunidade europeia, bem como
convencer os parceiros a sustentar inovações sobre a temática e oferecer recursos a tais
implementações.

A noção de leadership pode então assumir diferentes signiUcados, destacando-se o

da obrigação de resultados e o da democracia local. De qualquer forma, torna-se um tema
que deve ser objeto de pe.squisas no campo da gestão educacional em diferentes contextos.

2.9.3. Resultado das entrevistas: aspectos relacionados ao trabalho do(a) diretor(a)
escolar

Conforme observamos por meio dos dados do Saeb/Prova Brasil (INEP, 2013), os
estabelecimentos de ensino das redes públicas de ensino fundamental contam com um perfil
profissional de gestão em que se destaca a predominância de profissionais com formação
IMPROVING school leadership-Home. 2015. Disponível em: <www.oecd.org/edu/schoolleadership>.
Acesso em: IO out. 2015.
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compatível e de alto nível, com formação inicial e continuada específica para o campo e um
percentual elevado de indivíduos, a maioria, com formação ein nível de pós-graduação.
Contudo, observamos, por meio das entrevistas semiestruturadas realizadas nas unidades
educacionais, um discurso recorrente demonstrando que. mais que uma formação no
sentido escolar, os conhecimentos adquiridos no exercíeio da função são determinantes, ou
seja, o conhecimento adquirido na experiência parece ser fundamental:
Você se sente preparada para o exercício da direção? Entrevistador.
Eu costumo dizer que eu me preparo a cada dia. porque questão de gestão,
saia de aula, mexer com o ser humano, trabalhar com o outro no coletivo,

é sempre uma experiência nova. Então eu es:ou me preparando, eu entrei
pra mim, eu não estava preparada, mas eu busquei, estou sempre
buscando melhorar, e a cada dia é um novo d a. Então eu estou sempre em
preparação. Diretora escolar no estado de G( iàs.

Apesar de considerarem ter uma formação especíllea para o exercício da função e
essa formação no trabalho ser crucial para o bom desempenho do diretor, é recorrente a
manifestação de certo grau de dificuldade no que diz respe to à gestão dos recursos

financeiros que chegam às instituições, tanto no que tange à demanda de trabalho que esse
tema impõe ao(à) diretor(a). quanto no que se refere ao modo como as verbas chegam às
escolas e aos fins a que elas .são destinadas. De acordo com os cados do Saeb/Prova Brasil

(INEP, 2013), 50,6% dos(as) diretores(as) entrevistados! as) informaram

que o

funcionamento de sua unidade educacional em algum momento foi dificultado devido à
carência de pessoal de apoio administrativo. Tal dificuldade fica evidenciada no discurso da

diretora expresso abaixo, no qual ressalta o déficit desse tipo cie profissional de apoio na
escola de tempo integral, o que a obriga muitas vezes a deseinolver outras estratégias de
sobrevivência institucional:

Você conta com algum apoio da gestão da unidade educacional da escola,
existe algum núcleo gestor? Entrevistador.
Na escola integral não tem adjunto, só tem t gestor. E a equipe gestora da

escola seria a gestora, a coordenadora pedagógica e a secretária. Só que na
nossa secretaria nós não temos secretária. Então se resume a mim e à

coordenadora pedagógica. E o apoio [informal] dos professores (grifo
nosso). Diretora escolar no estado de Pernambuco.

Em Belém/PA, a diretora entrevistada demonstra algum tipo de estratégia usada na

gestão de sua unidade educacional diante do problema de escassez de pessoal especializado
para o suporte das demandas cotidianas da instituição:
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E você conta com um apoio para realizar a gestão aqui da escola?
Entrevistador.

Olha, seria só mesmo o coordenador pedagógico, recebemos uma vicediretora que ainda faz parte, ainda é vice-dire ora de uma outra escola, ela

"tá" aqui nos apoiando de certa forma, no caso, ela não está aqui, então
ela se afastou da outra escola e como ela não tinha pra onde ir, ela ficou
aguardando aqui [...] e que por sinal ela está de férias, ela só retorna das
férias no final do ano. Mas aqui nós temos também uma auxiliar

operacional que é pedagoga e que a gente ap oveitou pra nos ajudar e ela
tem muito contribuído no nosso trabalho, ela ajuda bastante né. Diretora
escolar no estado do Pará.

Contudo, ainda que as atividades da gestão flqiem, em certa medida,
comprometidas pela falta de apoio administrativo, o grande entrave na gestão dos recursos

financeiros para os(as) diretores(as) reside no fato de as verbas chegarem aos
estabelecimentos de ensino "amarradas", isto é, com percentuais de aplicação pré-definidos
em determinadas áreas:

Quais são as maiores dificuldades na gestão financeira daqui da escola?
Que você percebe, que você sente. Entrevistador.

Olha, a gente tem um sério problema porque ao mesmo tempo em que a
gente recebe esses recursos, eles vêm preestabelecidos no que podem ser
gastos. Então, muitas vezes, algumas das necessidades, quase sempre as
necessidades da escola, não podem ser atendidas livremente com esses
recursos. Então isso dificulta. Eu, por exemplo, se preciso pintar a escola
e contratar alguém, eu preciso ter uma verba específica para serviços.
Então eu não posso usar a verba de consumo. Eu sei que isso tem o
propósito de facilitar até mesmo a gestão dos recursos, mas muitas vezes
isso acaba atrapalhando o trabalho do gestor, que acaba tendo diílculdade
para lidar com essas situações. Diretor escolar no estado do Paraná.

Para esses gestores escolares, a autonomia preconizada na orientação para uma
gestão dita "mais democrática" esbarra nesse empecilho, tornando-a limitada ou mesmo
nula.

Eu acho que a maior dificuldade é realmente a gente não ter essa
autonomia para você investir no que realmente precisa, sabe? Porque tudo
a gente tem que estar pedindo autorização, tem que perguntar se pode, ou
que se eu preciso pintar uma parede, eu preciso que o dinheiro me dê um
ok, se eu preciso trocar o cano, eu preciso que o dinheiro vem, sabe
assim? Essa autonomia a gente não tem, tudo você depende da
autorização da secretaria. Diretora escolar no estado do Paraná.

2.9.4. O papel da avaliação e a gestão por resultados
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Nas últimas décadas, vimos crescer no Brasil, bem como na América Latina, as

exigências e influências dos organismos internacionais no que se refere à eficácia escolar'^
dos sistemas de ensino, conduzindo e orientando as políticas educativas nacionais,
conforme demonstrado na revisão de literatura realizada. Tais mudanças enquadram-se em
um contexto de nova regulação desses sistemas que vêm reorientando a concepção da
educação nesses contextos. Esse novo modelo de regulação encaixa-se em um quadro de
racionalidade produzida pela chamada Nova Gestão Pública (NGP), em que a busca pela
melhoria dos resultados educacionais, como meio de reduzir a desigualdade social e
promover maior justiça, tem estimulado a adoção da lógica empresarial na gestão da escola
pública, muitas vezes contrariando os Uns a que ela se destina.

A Meta 7 do PNE (Lei n" 13.005/2014) evidencia a centralidade tomada pela
avaliação no contexto da NGFL estabelecendo os resultados apurados no Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e no Ideb como parâmetros de qualidade
para os sistemas de ensino.
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb até 2021.
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas
avaliações da aprendizagem no PISA, tomado como instrumento externo
de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com

as

seguintes projeções:
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o
desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da
direção e da comunidade escolar.

A pesquisa TDEBB Fases I e II tratou desse tema procurando conhecer a percepção
dos docentes sobre suas funções e responsabilidades nesses contextos de reformas que
enfatizam os resultados educacionais. Pode-se saber que os docentes percebem um aumento

de responsabilidades e de atividades que buscam responder às exigências de uma gestão
democrática na escola, bem como àquelas relacionadas ao desempenho escolar dos alunos.

O incremento do seu trabalho é percebido como ocorrendo na mesma jornada de trabalho.
Por "eficácia escolar", entende-se a capacidade das instituições escolares de interferir positivamente, por

meio de políticas e práticas educativas, no desempenho dos alunos. Ou ainda, segundo Brooke (2010), o
termo expressa o grau em que tais instituições cumprem suas funções mediante a satisfação dos objetivos e
metas fixados a ela. Difere-se da "eficiência", a qual se refere ao custo e volume dos insumos e produtos.
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com mesmo número de horas na semana. Não ocorre extensão formal da jornada de
trabalho e remuneração concernente. Esta situação coaduna-se com uma das hipóteses
orientadoras da pesquisa. A percepção é que o trabalho foi aumentado, na mesma Jornada,
sem as condições necessárias para melhor desempenho das tarefas docentes. Essa situação é
vista como grave, sobretudo em contextos nos quais os recursos existentes .são muito
escassos e o grau de vulnerabilidade social dos alunos é mais evicente.

Os gráficos a seguir mostram a freqüência de respostas relacionadas ao tema
coletadas no sun'ey em dois momentos. Em 2009, em sete estados, conforme se informou
anteriormente e, em 2013, em Pernambuco.
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Gráfico 7- Distribuição dos docentes de acordo com a percepção em relação a
aspectos relativos a eventos que têm ocorrido no cotidiano de trabalho
Aumento do número de alunos/crianças em sua(s)
turma(s)

" 44,6»/o
Competição entre as escolas para conseguir meibor

I 46,4®^

fndke de qualidade

37.4»/c

Aumento das suas atividades na sua jornada de trabalho

I 49,9»/o
Incctporação de novas ftaições e responsabilidades

(participaçSo em reimiões, conselhos/colegiados,

62,4•/•

comissões, etc.)

67,3»/»

Maior supervisão/controle de suas atividades
64,7*/o
564»%

Mixlança no perfil dos ahmos/crianças
654®/*
72,6«/o

Aumento das exigências sobre seu trabalho em relação
71,1%
60,8%

ao desenqtenho dos alunos

OH

I Pernambuco

20%

40%

60%

80%

100%

□ TDEBB - Fase 1

Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010. 2013.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFIVIG, 2015.

O desempenho dos alunos nos testes é visto como rt;sultado dos esforços dos

docentes, mas na percepção destes faltam importantes fatores para garantir as condições de
aprendizagem, por exemplo, o apoio dos pais e da direção escolar, tempo para trabalho
coletivo, entre outros.
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Gráfico 8 - Distribuição dos entrevistados de acordo com a percepção em
relação aos aspectos relativos à organização e gestão da unidade educacional
em que atuam

A direção dessa unidade
educacional passa maior parte de
seu tempo resolvendo problemas

56,1%
65,5%

administrativos

Os pais de alunos são
participativos e contribuem na
gestão dos problemas cotidianos

18,8%
■ TDEBB-Fasel

88,0% □Pernambuco

desta unidade educacicnal

70,7%

O tempo disponível para fazer
trabalho coletivo é pequeno

78,3«'i

0%

20%

40%
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010. 2013.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

Quando aprofundamos essa discussão com os docentes participantes dos grupos
focais, constatamos que, na percepção deles, a avaliação surge como uma imposição vinda
"de cima para baixo" sem que, no entanto, releve-se em que condições o trabalho de
ensino-aprendizagem vem se desenvolvendo nas unidades educacionais. Segundo os
professores, é gerada aí uma "cadeia de cobranças" que parte das secretarias de educação e
chega, enfim, aos docentes:
A secretaria cobra da diretora, a diretora passa pra coordenação, às vezes,
a própria secretaria cobra da coordenação, né, era uma rede, (...) a
coordenação cobra dos professores [...]. Docente dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, Minas Genais.

Para os docentes, seu trabalho perde o significado e se reduz única e exclusivamente
ao cumprimento de metas definidas pelos números, pelas estatísticas de desempenho
medidas pelas avaliações em larga escala:
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Nós tivemos uma gestão de muitas imposições e que pretendem apenas
gerar números, então lioje o meu trabaliio parece que gira em torno da
geração de números, eu tenlio que gerar dois números para a nossa escola.
Então isso deixa a desejar a qualidade, a qualidade da aprendizagem, a
qualidade dos laboratórios, do meu salário, o que importa é gerar
números. Então a gente está vivendo isso agora com o projeto de
intensificação da aprendizagem que a subsecretária nos colocou há menos
de duas semanas. Nós viemos de uma greve, professores fragilizados,

alunos fragilizados, conteúdos corridos para fecharmos. Então já que a
situação não está muito boa, espera-se que a gente favoreça a
subsecretária aprovando os alunos de qualquer forma, num projeto
relâmpago para gerar aprovações, aprovações, aprovações, e o ano fechar
bem para a subsecretária. Professor do Ensino Médio, Goiás.

Conseqüência desta política centrada na avaliação, conforme anunciamos no início

desta seção, podem levar a um desencontro entre os triodos de gestão aplicados, centrados
de sobremodo na lógica da administração empresarial, e os fins a que a escola pública se
destina, colocando ern xeque, por exemplo, a democratização da educação.
No plano de análise sobre os atores que fazem a gestão nos estabelecimentos de

ensino, a partir das análises prévias do material coletado nas entrevistas com os diretores,
bem como sob o prisma que nos aponta a literatura sobre gestão escolar mais recente,

buscamos reconhecer características que são identiílcadas entre os gestores que têm
participado de ttianeira mais ativa nos processos de gestão por resultados. Podemos
destacar que o perfil predominante nas escolas que melhor se adaptam aos processos de
concorrência através dos testes foi de diretores jovens, com alguma formação profissional
no campo da administração e que se apoiam em discursos motivacionais para justificar suas
ações. Observamos ainda que esses diretores ignoram ou atribuem pouco valor às razões
que levaram à recente expansão do direito à educação no país.
Eu desenvolvo aqui um papel de admin stradora e a avaliação tem
impacto no meu trabalho e no da escola. Por exemplo, os resultados que
nós tivemos no último exame foram muito baixos, um dos piores do
Brasil. Eu penso que falta transparência para preparar os alunos de forma
adequada para os exames, eles são preparados para aquele momento
particular, mas não deveria ser só assim, pois esse resultado que é
momentâneo não é a qualidade da escola. Eu acho que quando o aluno
recebe esse monitoramento, ele tem um bom desempenho na competição e
conseguimos o resultado esperado que nós queremos. Acho que por que
não fazer este trabalho? Então, eu tenho conversado com os professores
para dar mais assistência aos estudantes, especialmente agora, com as
classes que serão avaliadas. Diretora de Escola, Fará.
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Sob a perspectiva da política, observamos que, na ausência de um compromisso
político-ideológico que guie a atuação do diretor e sustente sia ação rumo a objetivos
definidos e assumidos coletivamente, a gestão é tomada como um processo que deve ser
orientado a responder com eficiência técnica às expectativas depositadas neles com base na
produção de indicadores previamente definidos e que geram evidências estatísticas.
Nesse contexto, a relação com o corpo docente torna-se cimílituosa. Se por um lado

o(a) diretor(a) concebe a prática de maneira relativamente positiva, por outro, na
perspectiva dos professores, a lógica da NGP assume um caráter impositivo de regulação de
seu trabalho, voltando-o, sobretudo, para o cumprimento de meta? estabelecidas através dos

indicadores de qualidade centrados nas avaliações, conforme já demonstrado em
depoimentos anteriores.

Dessa forma, observamos que para os diretores essa é .ima questão difícil de ser
gerida:
A relação com os professores é sempre tensa, porque a busca para o
melhor desempenho da escola, as exigências que temos de impor, a
questão do compromisso profissional, tudo isso cria atrito. Situações são
constantes, professores que deixam a classe, professores que querem
mudar de classe, mudanças de horário, de modo que estas situações, as
mudanças que você tem que fazer, pela razão de que você tein que colocar

^

o estímulo ao trabalho que é desgastante na escola, isso acaba criando um
atrito que faz com que essa relação seja sempre tensa. As cobranças são

í
^

muito grandes de ambos os lados. Então, eu considero a relação sempre

^

No que se refere às práticas de liderança que contribuain para a inclusão de "todos"

muito tensa. Diretora de escola, Minas Gerais.

os alunos e para o sucesso a ser alcançado em uma variedade de indicadores de

í
desetiipenho acadêmico, destacamos a importância dada no dcpoitncnto dos/as diretores/as
à promoção da igualdade de oportunidades indepcndentetnente da origem social e/ou
cultural dos alunos.

Como um aspecto diferenciador, descobrimos que o maior valor dado à escola é a
capacidade de promover o aprendizado dos conteúdos que cairão nos testes e não a
socialização e efeitos de equalização que ela poderia promover, especialmente em áreas

geográficas em que a constante busca de respostas pedagógicas personalizadas, centradas
sobre as características dos alunos, assume um signillcado particular.
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Eles vão fazer uma avaliação que eles vão responder a folha e vão passar
para o gabarito. E a gente tem que treinar, porque se a gente não treinar, a
criança vai errar todo o gabarito. Eles não são acostumados a fazer
gabarito. Então eu penso o tanto de tempo que nós vamos perder
ensinando a criança a fazer gabarito. Então isso cerceia na nossa
liberdade, porque você, ao invés de você fazer um planejamento que você
"tá" pensando no conteúdo, na aprendizagem da criança, você vai fazer
um planejamento baseado no que a criança tem que aprender pra encher
gabarito, pra cumprir uma formalidade do governo. E eu acho que essas
I

formalidades, assim, elas cerceiam muito a nossa autonomia dentro da

I

escola. A ruesrna coisa a Prova Brasil, que a gente treina as crianças, a

^

gente faz vários simulados. Porque não basia eles saberem o conteúdo,
eles têm que saber o conteúdo do jeito que vai ser perguntado. Percebe?

►

Então você acaba transformando horas e horas do teu tempo pedagógico

^

em treino e não em aprendizageiu propriameiite dita. Eu acho que esse é o
principal elemento, que nem as professoras: ah. queria organizar agora, no

^

final do ano, umas atividades lúdicas externas com as crianças, passeio,

^

não sei o quê. Falei assim: não vai dar. Só se for para dezembro, porque

'

preparadas. Diretora de escola, Paraná.

agora em novembro tem todas essas avaliações e as crianças têm que estar
)

^

A "nova" lógica de administração do sistema público educativo tem atribuído

^

especial atenção às ações exercidas pela gestão dos estabelecimentos de ensino, conforme

\

já afirmado, fazendo com que sua atuação seja cada vez mais diversa e exigindo, sobretudo

^

dos diretores, que eles possam desempenhar-se bem e resp:)nder às demandas tanto
profissional quanto política do cargo. O diretor assume nova centralidade organizacional,
porque é ele que deve prestar contas pelos resultados educacionais, transformando-se no
principal responsável pela efetiva consecução de metas e objetivos, que representa
ampliação de sua autonomia. Tal constatação é evidenciada na voz dos professores, como
no trecho a seguir:
E essas ferramentas [de avaliação], profe:;sora, eles cobram tanto da
direção, depois a direção cobra de nós [...] C> ano passado, o secretário de
educação [...], acho que por despreparo dele, ele chamou em agosto os
diretores, fez uma reunião e falou que nas provinhas. Prova Brasil, né, do

I

Saeb, se o diretor não tivesse uma nota boa, ele ia ser despedido. Ele usou

i

essa palavra. Como que ele fala que vai despedir um diretor, que foi eleito
pela comunidade? Ele falou que ele ia ser despedido se a escola não
tivesse uma boa nota. Profe.ssar dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental Goiás.

As mudanças que as novas políticas orientadas por resultado têm trazido para a

gestão escolar interferem nas relações de poder e autoridade nos sistemas educativos e têm
implicações complexas que extrapolam em muito os limites deste relatório. No caso
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específico do diretor escolar, trata-se de uma autoridade cuja legitimidade advém do
"direito a gerir" para uma nova ordem social, política e econômica. Ele se vê diante de um

impasse: de um lado, as exigências dos superiores hierárquicos, de ampliação de
performances escolares, outorgando-lhe mais autonomia e, por '.uitro, ante os professores
que resistem às exigências sobre os resultados escolares e às medidas de controle sobre o
seu trabalho por não contemplarem os seus interesses diretos e não estimularem a
participação sociopolítica.
I

)

)

)

)
>

)

í
í

►

►
í

72

3. REFERENCIAS

Leis e resoluções

BELÉM. Consellio Municipal de Educação. Resolução n" 34 - CME de 03 de dezembro de
2014. Estabelece normas para a estruturação, composição e eleição dos Conselhos
Escolares da Rede Municipal de Educação de Belém. Diário Oficial do Município de
Belém, n" 12.716, 19 dez. 2014, p. 8-1 1.

BELÉM. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Portaria n" 2145/2013 GBS/SEMEC
de 22 de outubro de 2013. Di.spõe sobre o processo de eleição dos diretores das escolas da
rede municipal de educação. Diário Oficial do Município de Belém, n° 12.438, 23 out.
2013. Artigo 64.

BELO HORIZONTE. Câmara Municipal. Lei n. 7.543, de 30 junho 1998. institui o
Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte, cria o Conselho Municipal de Educação e
dá outras providências. Diário Oficial do Município de Belo llorizonie, 1998.
BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Governo. Decreto n. 15.750 de 6 de
novembro de 2014. Regulamenta o processo eleitoral para a escolha de diretores e vicediretores das unidades escolares da rede municipal de educação de Belo Horizonte. Diário
Ofcial do Município de Belo Horizonte, 2014.

BRASIL. Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE). Diário Oficial da União, Brasília, 25 jun. 2014.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal, Subsecretária de Edições Técnicas, 1988.

BRASIL. Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano
de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de
colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da
comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando à
mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Diário Oficial da União,
Brasília, 24 abr. 2007.

BRASIL. Emenda Constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 2006. Dá nova redação aos
arts. T, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, Bi-asília, 19 de dezembro
de 2006.

BRASIL. Lei n. 12.014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 61 da Lei n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se

devem considerar profissionais da educação. Diário Oficial da União. Brasília, 6 ago. 2009.

73

BÍ^ASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Bstabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficiai da União, Brasília, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. PAR: Apresentação. 2015. Disponível
<http://portal.mec.gov.br/par>. Acesso em: 14 out. 2015.

em:

CURITIBA. Câmara Municipal. Decreto 1.104. Aprova o regulamento da Lei iC
8.280/1993, alterada pela Lei n° 9.717/1999, que dispõe sobre a escolha, mediante eleição
direta, de diretores e vice-diretores das unidades escolares da rede municipal de ensino e dá
outras providências. Câmara Municipal de Curitiba. 10 nov. 2008.
CURITIBA. Câmara Municipal. Decreto 1.292. Aprova o regulamento da Lei n"
8.280/1993, alterada pela Lei n''9 717/1999, que dispõe sobre a escolha, mediante eleição
direta, de diretores e vice-diretores das unidades escolares da rede municipal de ensino e dá
outras providencias. Câmara Municipal de Curitiba, 15 set. 2005.
CURITIBA. Câmara Municipal. Lei n" 12.090, de 19 de dezembto de 2006. Dispõe sobre a
organização do Sistema Municipal de Ensino - SISMEN. Câmara Municipal de Curitiba,
19 dez. 2006.

CURITIBA. Câmara Municipal. Lei n° 14.528 de 20 de outubro de 2014. Dispõe sobre a
eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais de (Tiritiba. Diário Oficial do
Município de Curitiba, 20 out. 2014.
CURITIBA. Câmara Municipal. Lei n° 14.544, de 1 1 de novembro de 2004. Institui o plano
de carreira do profissional do magistério de Curitiba. Câmara Municipal de Curitiba. 12
nov. 2004.

CURITIBA. Lei n. 8.280, de 27 de outubro de 1993. Dispõe sobre a escolha, mediante
eleição direta, de diretores e vice-diretores das unidades escolares da rede municipal de
ensino, revogando a lei n° 7.768/91, e dá outras providências. Disponível em
<https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/1993/828/8.280/lei-ordinaria-n8.280-1993-dispoe-sobre-a-escolha-mediante-eleicao-direta-de-diretores-e-vice-diretoresdas-unidades-escolares-da-rede-municipal-de-ensino-revogando-a-lei-n-7768-91 -e-daoutras-providencias-1993-10-27.html>. Ace.sso em 03 de junho de 2015.
CURITIBA. Lei n. 9.717, de 24 de novembro de 1999. Altera dispositivos da lei n"
8.280/93 que dispõe sobre a escolha, mediante eleição direta, de diretores e vice-diretores
das unidades escolares da rede municipal de ensino e dá outras p-ovidências. Disponível em
<https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/l 999/971/9.717/lei-ordinaria-n9.717-1999-altera-dispositivos-da-lei-n-8280-93-que-dispoe-sobie-a-escolha-medianteeleicao-direta-de-diretores-e-vice-diretores-das-unidadcs-escolares-da-rede-municipal-deensino-e-da-outras-providencias>. Acesso em 03 de junho de 2015.

GOIÁS. Secretaria da Educação. Diretrize.s operacionais da rede pública estadual de
ensino de Goiás 2009/2010. Goiânia, 2009. 140 p.

GOIÁS. Secretaria da Educação. Manual de gestão das unidades escolares. 2012. 30 p.

74

GOIÁS. Secretaria da Educação. Portaria n° 4.072. Dispõe sobre os critérios para o
processo de escolha dos diretores das unidades escolares que não tiveram candidatos
inscritos e nem aprovados, nos termos da Portaria n° 2.783. Diário Oficia! do Estado de
Go/áv, n°2l.l35, 5jul.201l.

GOIÁS. Secretaria da Educação. Prêmio escola: programa de reconhecimento do
desempenho das escolas públicas estaduais. 201 1.

GOIÁS. Secretaria da Educação. Programa reconhecer: educação, o mérito é seu. 2012.
GOIÁS. Secretaria de Educação. Portaria n. 5.052, de 05 de s3tembro de 2011. Dispõe
sobre a escolha do vice-diretor e do secretário-geral das unidades escolares e revoga
disposições em contrário. Disponível em: < littp://www.seduc.go.gov.br/>. Acesso em 03
de junho de 2015.
MINAS GERAIS. Decreto 43.602, de 19 de setembro de 2003. Dispõe sobre o colegiado
nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Diário OUcial do Estado de Minas

Gerais, Belo Horizonte, 20 set. 2003.

MINAS GERAIS. Decreto n. 45.085, de 08 de abril de 2009. Dispõe sobre a transferência,
utilização e prestação de contas de recursos llnanceiros repassados às caixas escolares
vinculadas às unidades estaduais de ensino, para fins de sist;matização das normas e
regulamentos pertinentes. Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 9 abr.
2009.

MINAS GERAIS. Decreto n" 43.602, de 19 de setembro de 2003. Dispõe sobre o
Colegiado nas escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio. Minas Gerais, Belo
Horizonte: Diário do Executivo.

MINAS GERAIS. Decreto n" 45085, de 08 de março 2009. Dispõe sobre a transferência,
utilização e prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares
vinculadas às unidades estaduais de ensino, para fins de sisicmatização das normas e
regulamentos pertinentes. Minas Gerais, Belo Florizonte: Diário do Executivo.
MINAS GERAIS. Lei Delegada n. 180 de 20 de Janeiro de 201 I. Dispõe sobre a estrutura
orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. Minas Gerais Diário do Executivo, 21 jan. 201 1.

MINAS GERAIS. Lei n. 17.600, de 5 de julho de 2008. Disciplina o Acordo de Resultados
e o Prêmio por produtividade no âmbito do poder Executivo, e dá outras providências.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 6 jul. 2008.
MINAS GERAIS. Lei n. 19.481 de 12 de janeiro de 201 1. Institui Plano Decenal de

Educação - PDEMG -, que contém as diretrizes e as metas da educação para o período de
201 I a 2020. Minas Gerais Diário do Executivo, 13 jan. 201 I.

75

MINAS GERAIS. Lei ii" 17.600, de 1° de julho de 2008. Disciplina o acordo de resultados
e o prêmio por produtividade no âmbito do poder executivo e dá outras providências. Minas
Gerais. Belo I lorizonte; Diário do Executivo.

MINAS GERAIS. Lei n° 18.354 de 26 de agosto de 2009. Determina a participaçcão dos
colegiados escolares dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual na situação
que especifica e dá outras providências. Mina.s Gerais Diário do Executivo, 26 ago. 2009.
PARA. Resolução n° 436 de 2004. Artigo Art.42. Regimento escolar das escolas públicas
estaduais de educação básica- competências do regimento escolar. Regimento escolar das
escolas públicas estaduais de educação básica - Secretaria de estado de Educação, 2005.
PARA. Resolução n. 436, de 14 de dezembro de 2004. Institui o Regimento escolar das
escolas
públicas
estaduais
de
educação
básica.
Disponível
em;
http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/modaI?ptg=3772. Acesso em 03 de Junho de 2015.

PARÁ. Secretaria da Educação. Lei n° 7.855 de 12 de maio de 2014. Institui e disciplina o
processo de eleição direta para diretor e vice-diretor de unidade escolar da rede estadual de
ensino. Diário Oficial do Estado do Pará, 14 maio 2014, Caderno I, p. 5.

PARANÁ. Lei Complementar n. 103, de 15 de março de 2004. Institui e dispõe sobre o
Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná e adota
outras providências. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 15 mar. 2004.

PARANÁ. Lei complementar n° 103 - 15 de março de 2004. Institui e dispõe sobre o Plano
de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná e adota outras
providências (Publicado no Diário Oficial N." 6687 de 15/03/2004).

PARANÁ. Secretaria da Educação. Resolução SEED 5.390 de 07 de outubro de 2014.
Regulamenta o processo de consulta à comunidade escolar para designação de diretores e
diretores auxiliares das instituições de ensino da rede estadual de educação. Diário Oficial
do Estado do Paraná, n". 9309, 10 out. 2014.

PARANÁ. Secretaria da Educação. Lei 14.231 de 26 de novembro de 2003. Define
critérios de escolha, mediante consulta à comunidade escolar, para designação de diretores
e diretores auxiliares da rede estadual de educação básica do Paraná. Diário Oficial do
Estado do Paraná, n". 6615, 27 nov. 2003.

PARANÁ. Secretaria da Educação. Lei 15.329 de 15 de dezembro de 2006. Altera a
redação dos dispositivos que especifica, da Lei n" 14.231/2003. que dispõe sobre consulta
para designação de diretores e diretores auxiliares dos e.stabeIei;imentos de ensino. Diário
Oficial do Estado do Paraná, n" 7371, 15 dez. 2006.
RECIFE. Lei n" 17.950/2013. Dispõe sobre a eleição de diretores e vice-diretores das
escolas
da
rede
municipal
de
ensino
Disponível
em:
https://Ieismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/Iei-ordinaria/2013/1795/17950/Iei-ordinaria-n17950-2013-dispoe-sobre-a-eIeicao-de-diretores-e-vice-dirctores-das-escolas-da-redemunicipal-de-ensino. Acesso em outubro de 2015.

76

RECIFE. Lei n. 17.950, de 13 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a eleição de diretores e
vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino. Disponível em;
<https://leismunicipais.com.bi7a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2013/1795/17950/lei-ordinaria-n17950-2013-dispoe-sobre-a-eleicao-de-diretores-e-vice-diretores-das-escolas-da-redemunicipal-de-ensino>. Acesso em 03 de junho de 2015.

Publicações

ABDIAN, M. G. Z. As publicações da ANPAE e a trajetória do conhecimento em
administração da educação no Brasil. RBPAE, v.24, n.l, p. 31-50,jan./abr. 2008.
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO
DOCENTE. Trabalho na Educação Básica em Pernambuco: banco de dados. Belo
Horizonte: FaE/UFMG, 2013. Disponível em: < http://www.gestrado.net.br/>. 2015.

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL E TRABALHO
DOCENTE. Trabalho docente na Educação Básica no Brasi í: banco de dados. Belo
Horizonte: FaE/UFMG,2010. Disponível em: <http://www.gestr3d0.net.br/>. 2015.

INSTITUFO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA. Saeh: Microdados da Prova Brasil. Brasília: Inep, 2013.
MARFINS, A. M. (org.). Estado da Arte. Gestão, autonomia escolar e órgãos colegiados
(2000 a 2008j. Brasília: Líber Livro, 201 1.

OLIVEIRA, D. A. Mudanças na organização e na gestão do trabalho na escola. In:
OLIVEIRA, D.; ROSAR, M. (org.). PolíUca e gestão da educação. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002.

OLIVEIRA, D. BICALHO, G. A gestão democrática da educação e o trabalho do diretor

escolar. In: V Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, 2002. Águas de
Lindóia. Pós graduação e pesquisa em educação no Brasil Região Sudeste: tendências e
desafios. Rio de Janeiro: ANPED,2002. v. 1.

OLIVEIRA, D. A.. Da Administração Escolar à Gestão Educac ional no Brasil: uma falsa
polêmica entre a técnica e a política. Administração Educaciona l. Universidade de Lisboa.
V. 4, p. 66-78, 2004.
OLIVEIRA, D. A.. Mudanças na organização e na gestão do trabalho na escola. In:
OLIVEIRA, D.; ROSAR, M. (org.). Política e gestão da educação. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002

PEDROTTl, N. D.; LONDERO, M. E. M. Dos primeiros esioUos sobre administração
escolar no brasil aos escritos sobre gestão escolar: mudanças e continuidades. 2008.
Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org>. Acesso em: 16 out. 2015.

77

SISSON, M. L. C.; WERLE, F. O. C. Estado do Conhecimeir.o em Administração da
Educação: uma análise dos artigos publicados em periódicos nacionais 1982-2000. Ensaio:
aval. pol. públicas Educ., Rio de Janeiro, v.l2, n.45, p. 1045-1064, out./dez. 2004.
SOUZA, A. R.. Os caminhos da produção científica .sobre gestão escolar no Brasil.
RBPAE, V. 22, n. 1, p. 13-39, jan./jun. 2006.

4. ANEXO (Roteiro de Entrevistas)

I. IDENTIFICAÇÃO

Nome da unidade educacional:

Município:

UF:

Etapas de atendimento:

I

I Educação Tnraiitil(0-3 anos)

n Ensino Eundanientai Anos Finais (6°

ao 9" ano)

1

I Educação Infantil(4-5 anos)

I

1 Ensino Fundamentai Anos Iniciais

I

1 Ensino Médio

(1" ao 5" ano)

Número de trabalhadores (incluindo professores, funcionários, especialistas, estagiários,
oficineiros, etc):
Diretor(a)
Vice diretor(a)
Professores(as) regentes
Oficineiros
Coordenador(a) de biblioteca

Funcionários (administrativos,
cantina, limpeza,segurança,
etc.)

Estagiários(a)

Outros funcionários ou

docentes. Especificar:
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2. EQUIPE GESTORA:

- Você conta com algum apoio na gestão da UE? Existe um núcleo gestor na UE? Como
é composto?
3. PERFIL DO(A)DIRETORA
- Qual a sua idade?
- Sexo:
- Estado civil?

- Tem filhos? Quantos?

- Você tem outro vínculo cnipregatício ou exerce outra função remunerada estando na
direção da UE?

- Para (jiial cargo você foi concursado nesta rede de ensino?
- Qual o regime do seu contrato de trabalho como Diretor(a)?(CLT,estatutário, outro)
- Qual é sua carga horária semanal de trabalho? Ou: Quantas horas você trabalha por
semana?

- Considerando seu trabalho como diretor(a), qual sua renda mensal?

- Você exerce alguma ocupação remunerada além do magistério? (Especificar qual)
- Que atividades você realiza em seu tempo livre?
- Quem é o principal responsável por realizar o trabalho doméstico em sua casa?
- Você já se afastou do trabalho por licença médica? Qual motivo do afastamento?
- Possui plano de saúde? Como se dá o custeio deste plano (paga integralmente, arca
com parte dos custos, não paga nada)?

4. EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
- Há quanto tempo trabalha nesta unidade educacional?
- Quais aspectos o(a) motivaram a ser diretor(a)?

- É a sua primeira experiência na função de direção?
- Como você se tornou diretor(a)? (Forma de ingresso ao cargo/função de diretor na
atual UE)

- Você já exerceu a função de coordenação pedagógica ou de especialista?
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5. FORMAÇÃO
- Qual a sua formação (graduação)?

- Você realizou algum curso de pós-graduação (especialização, mestrado e/ou
doutorado)?

- Se sim, este curso coiitribiiiu para sua atuação como dirctor(a)?

- Para ser diretor(a) você acha que é necessário uma formação específica? Qual?
- Você recebeu alguma formação específica para ser direto r?
- Quais conhecimentos e habilidades, na sua opinião, devem ser trabalhados na
formação do diretor(a)?
- Você participa (ou já participou) de atividades de formação continuada?
- As atividades de formação continuada qne realiza são na área de gestão?
- As atividades de formação continuada que realiza são oferecidas predominantemente
por qual instituição?
- Se participa, com que freqüência realiza essas atividades?

6. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAE
-

Quantos alunos estão matriculados em sua unidade (diicacional?

-

Qual o perfil (econômico e social) dos alunos atendidos pela unidade educacional?

- Você considera qne esta UE lida com alunos vulneráveis? Se sim, quais são suas
principais demandas?
- Quais as caracteristicas do local onde se encontra a nnidiide educacional?

- Você considera que esta unidade educacional encontra-se em local de difícil acesso?
- Os(as) professores(as) desta IIE estão conteniplados(:is) pelo Adicional de Difícil
Acesso {adicional devido ao docente por lotação em unidade educacional localizada em
região de difícil acesso ou área de risco)?
- Existe alguma remuneração diferenciada para os diretores de UE de difícil acesso?
Qual?

7. MECANISMOS DE GESTÃO

- Em sua UE tem consellio/colegiado? Quais?
- Os Conselhos/colegiados Escolares funcionam?
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- Esta IIE elabora iiiii orçamento por ano? Como ele é elaborado?
- Esta unidade edneaciona! tem regimento escolar? Quando foi elaborado? Vem sendo
atualizado?

- Esta UE tem projeto (político) pedagógico? Como e <|iiando ele foi elaborado? Ele
vem sendo atualizado?

- Como se dá o planejamento do trabalho dos professores nesta unidade educacional?

Há reuniões periódicas para o planejamento? Qual a freqüência? Este
tempo/reuniões estão incorporadas ao tempo de ativid ulcs sem interação com os
alunos prevista em lei (1/3 da carga horária de trabalho)?
- Sua unidade educacional c avaliada? Quais avaliações sãc realizadas?

- A escola costuma se preparar para estas avaliações? Como?

- Você se sente responsável pela classificação que a sua IJE obteve nas avaliações
realizadas pelos governos federal, estadual e/ou municipal?
- Você percebe alguma influência ou intervenção dos gov<'rnos no desenvolvimento do
seu trabalho na UE?

- Você percebe alguma influência das famílias ou da comunidade externa no seu
trabalho na UE?

- Você é avaliado forinalinente quanto ao seu desempenho profissional? Como c esta
avaliação? Quem avalia? Quais são os impactos sobre sua função? Como você vê esta
avaliação?

- Como c a gestão financeira de sua UE? Quantas contas bancárias a UE possui? Você
conta com algum apoio técnico na gestão financeira e contábil da UE?
- De quais fontes a UE recebe recursos financeiros?

- Como são decididos o emprego dos recursos? A UE tem alguma autonomia nesse
sentido?

- Quais as maiores dificuldades que você enfrenta na gestão da UE?
- Você acha que está ocorrendo mudanças no trabalho do[a) diretor(a)?
- Se sim, quais mudanças são percebidas? Como você avalia essas mudanças?
- Como você avalia sua relação com os docentes desta unidade?

- Você considera que existe um grau elevado de rotatividade de professores em sua
unidade educacional, isto é, há uma renovação constante do quadro de docentes da
unidade educacional ou o corpo docente é mais ou menos estável?
- Se há significativa rotatividade de professores em sua UE, você avalia que ela
interfere no processo de organização e gesflo da unidade educacional?
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- Como você avalia sua relação com os fiinclnnáríos desta unidade?

- Como você avalia sua relação com os alunos desta unidade? E com suas familias?

- Como você avalia sua relação com os gestores (Secretaria de Educação, regionais de
ensino, inspeção, etc.)?
- Como avalia sua relação com o sindicato dos professores e funcioiiários da UE?

8. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO
- Como você define o papel do(a) diretor(a) na unidade educacional?

- Você se considera preparado(a) para o exercício da direção?

- Você considera que esta DE apresenta as condições adequadas para o exercício da
função de direção (estrutura física, recursos humanos, recursos financeiros
suficientes, etc.)?

- Na sua opinião, as condições de trabalho (envolvendo salário, jornada de trabalho,
motivação, relações interpessoais) podem interferir no processo de organização e
gestão da unidade educacional?

- O cargo de diretor é uma função gratificada? Você considera que a gratificação é
correspondente à sua dedicação ao trabalho?

- Você considera que existe algum tipo de controle externo sobre seu trabalho? Que
tipo/quais? Por quem você se sente mais cobrado?

- Você considera que possui autonomia para realizar o seu trabalho? Em quais
aspectos você considera que tem mais autonomia?

9. PROGRAMAS EXISTENTES NA UNIDADE EDUCACIONAL E EDUCAÇÃO EM
TEMPO INTEGRAL

- Quais os programas, projetos e ações de âmbito federal, estadual ou municipal
existem na sua escola?

- Quais projetos/programas desenvolvidos por ONG ou outras instituições da
Sociedade Civil (instituições religiosas, associações, etc.) existem em sua unidade
educacional?

- Como é organizado o programa de educação em tempo integral nesta unidade
educacional? Há quanto tempo? Como e onde ele funciona, quais espaços são
utilizados (salas, pátio, quadra da escola, espaços fora da escola)?
- Quantos alunos estão matriculados e quantas são as turmas? Como os alunos são
selecionados? Há prioridade para alunos de baixa renda?
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- É realizado um tratamento diferenciado com os mesmos para obtenção de bons
resultados nas avaliações e para suas aprovações? Qual a contribuição do Programa
Mais Educação para o desempenho desses alunos?
- Como é feita a eníiirmação dos alunos (idade, ano, dificuldade de aprendizagem,
etc.)?

- Durante quanto tempo por dia, os estudantes de tempo integral desenvolvem
atividades nos espaços da UE no contratiirno escolar? E f<ira dela?
- Quais oficinas/atividades são desenvolvidas no programa de educação em tempo
integral nesta IJE?
- Como as atividades/oficinas são escolhidas? E por quem? Quais os critérios utilizados
pela UE para a escolha dos campos temáticos e atividades a serem desempenhadas
lias oficinas?

- Você considera que a UE em que você atua apresenta as condições adequadas para o
funcionamento do programa de educação em tempo integral? Por quê?
- Como é a relação entre os docentes do turno regular e aqueles do programa de

educação em tempo integral? Existe integração entre eles? Existem conflitos? Existe
disputa por espaços e/ou materiais/equipamentos?
- O programa de educação em tempo integral desta UE é avaliado formalmente? Se
sim, explique como ocorre a avaliação.
- Há momentos coletivos na UE para discussão do programa de educação em tempo
integral com a comunidade escolar? E entre a equipe do programa na unidade
educacional? Como são?

- Como a UE concilia as exigências do IDEB (ou outro) e as necessidades de inclusão
dos alunos mais vulneráveis? Quais as estratégias utiliza Jas?
Se houver oficineiros:

- São oferecidos momentos de orientação e planejamento de atividades com os
monitores/ agentes culturais/ oficineiros (mediadores c facilitadores) e professores?
Como são?

- Como é dividida a carga horária dos docentes?
- Como os monitores/ agentes culturais/ofícineiros (nudiadores e facilitadores) são
selecionados? Exige-se alguma formação ou experiência docente?
- Os monitores/agentes ciiltnrais/oficineiros (niediadoi^es e facilitadores) recebem
algum tipo de formação? Quem oferece e como são?

10. RELAÇÃO COM SINDICATOS
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Você é filiado a algum sindicato?

Se sim, qual sindicato? O que Icvon você a sindicalizar-se? De (|nais atividades
participa?

Se não, por que não é sindicalizado?
Como você avalia a atuação do sindicato?
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1. APRESENTAÇÃO
No ânibilo do Grupo de Estudos Sobre Política Educaeional e Trabalho Docente
GESTRADO/UFMG, a divulgação e discussão dos resultados de estudos e pesquisas,

por meio de publicações e de eventos como seminários, são concebidas como parte da

metodologia dos projetos de investigação. A interlocução com órgãos públicos da
educação - federais, estaduais e municipais, com sindicaf^s de trabalhadores em

educação, com entidades e associações científicas da área q.ie congregam dirigentes

municipais ou estaduais da educação, como também especialistas e pesquisadores
nacionais e internacionais que atuam, sobretudo, nas universidades públicas, é
considerada uma oportunidade de confrontação e diálogo na busca de ampliar nossa

capacidade de compreensão dos condicionantes da qualidade da escola básica. Essa
compreensão num processo dialogado é vista como parte da construção de proposições

de políticas públicas e de compromissos com uma educação democrática e inclusiva.
Não se perde assim a finalidade última do oficio do pesquisador que é a de produzir
resultados que contribuam para a formulação e a avaliação de políticas, compromissadas

com a qualidade da educação num contexto nacional que exige esforços conjuntos para
superar desigualdades históricas.
A realização do "Seminário Internacional trabalho docente para uma educação
democrática e inclusiva" Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, entre os dias 25 a 30 de outubro de 2015,

se constitui, nesse sentido, como um produto da pesquisa TDEBB - Fase II e como um

momento do processo de concretização dos objetivos da investigação.
Com o envolvimento direto da Secretaria de Estado da Educação de Minas

Gerais, foi possível garantir a participação de 154 docentes da Educação Básica

provenientes das diferentes regiões e escolas da rede estadual, que se envolveram,
durante os três dias do Seminário, diretamente nas discussões e proposições sobre o

trabalho docente na educação básica brasileira, o seminário contou ao todo com 278

participantes. Todo o seminário foi gravado e transmitido ao vivo no Canal da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na plataforma de

compartilhamento de vídeo YottTuhe {vide links no Anexo 3). As discussões e
comentários realizados pelo público participante, predominantemente professores,

foram gravadas e transcritas pela organização do evento e podem ser apreciadas no

próximo item 2 desse relatório. Tais discussões, aliadas aos principais resultados
obtidos na pesquisa "Trabalho Docente na Educação

Básica no

Brasil'" -

GESTRADO/UFMG, geraram um documento com recomendações de políticas públicas
sobre o trabalho docente na educação básica apresentado no item 3 deste relatório. Ao
final serão apresentados alguns materiais do evento (item 4.Anexo) como Modelo de
carta convite dos convidados; Folder/Programa/Cartaz; Links de matérias divulgadas
sobre o Seminário; Li.sta de escolas participantes; Lista de autoridades/convidados/

participantes inscritos; Certificado de participação e Registros fotográficos.

2. REGISTRO DAS DISCUSSÕES/RELATOS DOS DOCENTES

OCORRIDOS NO "SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRABALHO

DOCENTE

PARA

UMA

EDUCAÇÃO

DEMOCRÁTICA

E

INCLUSIVA"

28 de outubro de 2015

Abertura do seminário

■ Apresentação cultural realizada pela Orquestra Escola (Tiarte.

Criada em 2009 por .losé Alarico Elias Gonçalves - o maestro Alarico, a
Orquestra é um projeto social desenvolvido na região de Venda Nova e procura, por
meio da música, fortalecer os vínculos familiares, formar cidadãos e transformar a vida

dos meninos e meninas que participam do projeto.

Composição da mesa de abertura
•

Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-Reitora da UFMG)

•

Iara Felix Viana (Superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais

/ Representando a Secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Maria Evaristo dos
Santos)

•

Dagmar Brandão Silva (Gerente de Coordenação da Política Pedagógica

de Formação / Representando a secretária municipal de Educação de Belo Horizonte,
Sueli Maria Baliza Dias)

•

Juliane Corrêa (Diretora da Faculdade de Educação da UFMG)

•

Dalila Andrade Oliveira (Coordenadora do GESTRADO/UFMG)

•

Estevam Barbosa de Las Casa (Diretor do Instituto de Assuntos

Avançados Transdisciplinares - lEAT da UFMG)

Mesa de abertura com o terna'. Indicadores de qualidade do trabalho docente

para uma Educação democrática e inclusiva

•

Dali Ia Andrade Oliveira (Mediação)

Professora Titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais na área de Políticas Públicas e

Educação. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais
(1986), mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992) e
doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (1999). Realizou um PósdoLitoramento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2005) e outro na Université
de Montréal, Canadá (2005).

•

João Barroso (Conferencista convidado)

Professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tendo

exercido as funções de Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, entre 2011 e 2013, de

Coordenador da Área Estratégica de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, entre
2009 e 2011 e de Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, entre 2005 e 2009.

•

FlaviaTerigi (Conferencista convidada)

Professora Titular Regular da Facultad de Filosofia y Letras de Ia Universidad
de Buenos Aires, onde dirige o projeto UBACyT sobre a aprendizagem em classes
multisseriadas rurais. Professora interina da Escuela Normal Superior n° 7 José Maria
Toires, em Buenos Aires.

Exposição das fotografias realizadas durante a pesquisa "Trabalho Docente na
Educação Básica no Brasil"- GESTRADO/UFMG
Autoria: Gustavo Bruno Bicalho Gonçalves e Saulo Diniz
Curadoria: Welington Dias

Apresentação dos livros publicados com resultado da pesquisa "Trabalho
Docente na Educação Básica no Brasil"- GESTRADO/UFMG

29 de outubro

09h00min - Apresentação dos resultados da pesquisa Trabalho Docente na
Edueação Básica no Brasil - Fase II (Lívia Fraga Vieira, Dalila Oliveira, Edmilson
Pereira)

lOhOOmin - Mesa-Redonda: Indicadores de Qualidade do Trabalho Docente para
uma Educação Democrática e Inclusiva: Desafios e Perspectivas

ítalo Dutra (SEB/MEC, Brasil), Heleno Araújo (CNTE, Brasil), Madalena
Guasco(CONTEE, Brasil)

Coordenadora: Lívia Fraga Vieira(UFMG, Brasil).

Questões levantadas pelos participantes após a apresentação das exposições:

•

Fahiano: Então, bom dia! Primeiramente eu gostaria de elogiar pela

qualidade da discussão, com certeza, as palestras enriqueceram muito o meu
conhecimento e acredito de todos aqui presentes. Bem, a professora Dalila, na sua fala,
ela falou algo interessante que é a questão de que todos nós no final tenhamos aeesso

aos resultados dessas pesquisas. Uma sugestão que eu gostaria de dar aí na
programação, tem o grupo do Facebook, eu acho que seria interessante a gente não

pegar essas informações e ficar um desvinculado do outro, mas estar sempre
interagindo, inclusive, professora Dalila, a gente poderia criar um fórum de discussão na

internet porque, com certeza, tem vários pesquisadores aqui que desenvolvem pesquisas
em seus munieípios e precisam democratizar essas informações. Eu venho de uma

cidade pequena, Taiobeiras, na minha cidade. Escola Estadual Presidente Tancredo
Neves ganhou o prêmio gestão escolar em 2012, só nessa esccla, para vocês terem idéia,
tem dois escritores com vários livros publicados, então seria bom essa troca de

experiências. E agora uma questão, um levantamento, a profe.ssora Dalila falou da
questão da produção científica, já foram feitos parece que oito livros, vários artigos
sobre os temas aí, a pesquisa até então, mas o meu medo é o seguinte, eu tenho a

experiência com as conferências, conferências municipais, estaduais e por fim a federai.
Já participei de várias e o que que a gente observa, se discute muita teoria, são feitos
documentos, esses documentos são discutidos, mas no finai ílca tudo no papei. Pra

gente ter idéia, tem coisas que vira iei e na prática não funciona, por exempio. Lei
federai i i.769, que a música é obrigatória nas escoias, é uma iei de maio de 2008,
quantas escoias aqui têm auia de música na

'a, quase neniiuma. Então a pergunta é;

aiém de produção científica, aiém de icvar o acesso, a democratização dessas
informações a todos, que outras estratégias vocês procurarãc reaiizar para que essas
informações efetivamente chegue nas mãos dos governantes? Eu sugeria uma reunião
mesmo, um evento com a presidente do Brasii pra gente certificar que eia tem acesso às
informações e que eia possa nos dar um parecer (Aplausos), porque senão, talvez, essa
informação nem lida será. E a última questão: nós estamos discutindo sobre política
educacional e trabaiiio docente. Eu compus o hino da minha escola e lá, um trecho, eu
falei assim: os alunos são a razão que nos motiva à educação, então sem aluno não há
trabalho docente, a pergunta é, em que momento o aluno será ouvido? Vai ter o nome

que vocês falaram aí que eu não conhecia, o da pe.squisa lá, o "suervi", como é que é?

(alguém diz siirvey) sufvey, isso aí, vai ter um survey com os alunos, uma reunião como
essa para que a gente possa ouvi-los, ver em que que eles estão satisfeitos, em que que
eles estão insatisfeitos pra que a gente possa fazer uma política educacional voltada não

só pra satisfação do professor, mas também do aluno?
•

Olgaíses: Bom dia a todos e todas, muito bom tá aqui nesse momento e

que tá sendo socializado resultado da pesquisa do qual o estado que eu pertenço, que é o
Pará, também participou. Mas as minhas considerações não são perguntas, elas tão com
a mesa a seguir, e tem algumas questões, alguns aspectos qje eu queria levantar, por

exemplo, foi falado, acho que foi o ítalo, conceitos em disputa, e eu gostaria até que,
disse que temos que fazer pergunta, mas até que esses conceitos fossem colocados,
disputa e disputa com quem, porque o que a gente tá vendo são mudanças de termos que
o movimento social, principalmente na década de 90, construiu como Base Comum

Nacional, hoje é Base Nacional Comum, como Educação Socialmente Referenciada

hoje é Educação Referenciada Socialmente. Essa troca de palavras, ela tem um sentido,
elas não são à toa e é um sentido muito profundo, a questão, por exemplo, de que nós

temos hoje, como é que a educação básica tá vivendo. Nós temos uma base nacional
comum, diretrizes para a formação de professores, que o Conselho Nacional tá fazendo,
colocando aí 30% pra prática, que precisa esclarecer o que que é isso, temos um exame

nacional Enainep e temos o sistema de avaliação. Quer dizer, essas coisas estão casadas

e cosLuradas, o que vai trazer para o trabalho docente na nossa avaliação um
aprofundamento dessa cobrança e dessa responsabilização que tá recaindo somente
sobre o professor sem levar em conta todos os aspectos que a pesquisa levanta, como
condições de trabalho, carreira, snl''"'o, forma de ingresso, responsabilizando e esses
são, na nossa avaliação, mecanisi^

le vêm contribuir para essa marração em termos

de responsabilização do professo^

Heleno colocou bastanle ênfase em termos do

Plano Nacional de Educação. Heleno, quando o ministro assumiu e ele convidou o

Andes e o Andes tava representado, ele foi muito claro em dizer que não será alcançado
os 10% do PIB pra educação. Certo? Isso o ministro que é o terceiro de um governo de
9 meses. Não sendo alcançado isso dito pelo ministro da educação, essas metas, elas
serão meras projeções, mas não poderão correr, porque cê sabe perfeitamente que sem
recursos isso não é possível. Eu queria convidar a CNTE para se juntar ao Comitê
Nacional em Defesa da Escola Pública, aos 10% da...vou começar. Comitê Nacional em
Defesa dos 10% do PIB para a Escola Pública Já. Convidar o CNTE, nós realizamos, é
um comitê, que como o Fórum Nacional em Defesa da Escola ^ública deixou de existir,
esse comitê, ele tem o objetivo de elaborar um plano classicista e democrático de

educação. Nós vamos realizar, realizamos, primeiro encontro nacional de educação,
primeiro N que foi em agosto de 2014 e eu aproveito pra convidar os professores e
professoras. Nós vamos realizar o segundo N em junho de 201 ó e o tema do N será "Por
uma...Por um Projeto Classicista e Democrático de Educação". Nós precisamos criar
esse projeto de educação, como nós tivemos na década de 90 o Plano Nacional de

Educação da sociedade brasileira. Então a CNFE mais uma vez, porque a gente já
convidou por escrito, gente eu tô fazendo esse convite oralmente ao Fleleno (Lívia:
Concluindo então). E...para a Madalena, só uns comentários que não é só a lei da

cobrança que é a 395, a PEC 395, que é uma mudança constitucional, é uma mudança

de princípios. Nós tamos entrando com uma

ADIN porque é uma mudança nos

princípios e princípios não se mexe... da Constituição, que é a gratuidade de ensino, que
vai cobrar mestrado profissional e a luto sensit, mas não é só 395, tão tramitando

também no Congresso a... o PE Escola Sem Partido que vai ncs criminalizar professores

que queiramos fazer algum tipo de discussão que seja uma discussão vinculada com a
realidade social. Tá tramitando a lei antiterrorismo que qualquer manifestação nossa vai
também, nós vamos ser enquadrados na lei antiterrorismo. Então, são muitas coisas que
estão acontecendo nesse momento num Congresso que é dos congressos mais
10

conservadores desde a Ditadura Militar. Então é preciso que a gente tenha isso claro e é
preciso também, finalizando, que o próprio PNE não destina como nós defendemos, eu

tô falando nós, eu tô falando em nome do ANDES que eu sou diretora do Sindicato

Nacional dos Professores da Educação Superior. Nós defendemos que os recursos
públicos sejam pra educação pública e o artigo 5°, parágrafo 4° do PNE, ele coloca
como recurso público indo para Fies, para o Pronatee, para caeches comunitárias, ou

seja, o desvio de recursos públicos para a... que não é para o público. Então é muita
coisa que tá acontecendo e nós temos que nos organizar via nossos sindicatos, via

movimentos, via comitês como é esse que eu tô citando para a gente fazer esse
enfrentamento que aí sim é uma concepção em disputa. Obrigada!
•

Rodrigo Concaío: Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo

Concato, sou professor da Universidade Estadual de Goiás e doutorando do Programa
de Pós-Graduação em Educação da UFG, queria parabenizar a fala de todos e, bom,

como eu tô trabalhando eom essa discussão no doutorado, rrieu objeto de estudo é o

trabalho docente, me intrigou aqui algumas falas relacionadas ao relato apresentado pelo
grupo do relatório de pesquisa de vocês e eu vou me dirigir mais ao que vocês
apresentaram, especialmente à fala da professora Dalila. Gostei muito de quando você
falou da apropriação desses conceitos que vêm do campo da administração, como
indicadores de qualidade, enfim, para dar a ele um outro sentido, sentido contia-

hegemônico, enfim, mas eu queria que isso ficasse mais claro porque esses conceitos
são muito cai"os, a gente enfrenta isso e as pessoas se apropriam desses conceitos

muitas vezes sem uma reflexão crítica do que eles representam e eu tô entendendo que a
proposta do grupo é outra, é uma proposta muito crítica de pensar uma educação de
qualidade "prum" outro sentido, mas de que modo isso pode ficar ainda mais claro. Que

perspectiva é essa? Pra que tipo de qualidade tá se apontando? Porque es.se termo
qualidade, todo mundo aqui vai concordar, todo rirundo quer qualidade pra educação,
mas que qualidade é essa e que que o gr upo tá apontando pra esse sentido de qualidade?
E, aí nesse sentido, ao pensar os indicadores que vocês estão propondo, eu entendi que
são indicadores que ajudam a pensar a realidade e que supere o modelo de avaliação que
tem sido colocado e que ajudem o prxrfessor no diálogo entre univer-sidade e os sujeitos

que estão lá envolvidos, ok? Mas de que modo esses indicadores podem se reverter
enquanto princípios para a formação? Que sentido esses indicadores vão construir pra
pensar a formação tanto inicial e continuada dos professor es? E isso. Obrigado!

11

NhOOmin - Mesa Redonda: Inserção e permanência na carreira docente: o papel
da formação

•

Fernando Carrión (Ministério da Educação, Bolívia), Daniel Ximenes

(MEC, Brasil) e Júlio Emílio Diniz(UFMG, Brasil).
•

Coordenadora: Olgaíses Maués(UFPA, Brasil).

Questões levantadas pelos participantes após as exposições:

•

Maria José (UNESP-BAURU): Boa tarde! A minha pergunta é pro

Daniel e se refere ao momento atual em que nós estamos vivendo em que o Ministério

acabou virando uma moeda de troca, com três ministros recentes, em que a gente tem
um di.scurso bastante forte na Capes voltado ao novo gercncialismo com essa nova
presidência em que... e o momento em que os cortes de verbas se concretizaram, estão
se concretizando. Qual é neste momento o papel da diretoria de educação básica em

relação à formação de professores? E, principalmente, eiri relação à garantia de
continuidade de alguns programas, como por exemplo, PARFOR, PIBID, outros
programas que estão na diretoria e que nós não temos... acho que nós vivemos um

momento de grandes incertezas e a formação de professores, ela não pode ser colocada

dentro desse...não pode ser mais um balão de ensaio, acho que nós já temos experiências
muito positivas que não podem ser negligenciadas e grandes desafios que estão aí
postos...então gostaria um pouco que você comentasse sobre isso. Obrigada!
•

Gustavo Gonçalves: Olá, meu nome é Gustavo, trabalhei aqui... trabalho

aqui no GESTRADO. Um comentário, eu queria comentar com o Júlio Emílio, primeiro
agradecer a ele por trazer à baila a reflexão sobre modelos emergentes de formação
docente no Brasil, no caso, as licenciaturas interdisciplinares.(roncordar com ele do...da

mudança que isso significa de um novo modelo que, sim, tem que ser olhado eom todo
cuidado e discutido e trazido pra ser debatido com a sociedade e...claro, que a gente já
vem fazendo isso, tem um grupo de trabalho na Secretaria de Educação Básica, o GT,
discutindo aí as licenciaturas interdisciplinares, formas de regulamentação, como fazer

com que elas atendam o interesse público na proposta que fazem de atender, fornecer

profissionais pra atender a demanda dos profissionais de educação básica no Brasil. E
convidar ele pra conhecer o projeto da federal do sul da Bahia, se ele já não conhece, eu
tô envolvido com esse projeto e me parece muito interessante e tem realmente muitos
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profissionais muito sérios, muito comprometidos, debatendo esse novo modelo,
pensando formas muito articuladas de integração eom a edueação básica, com tutoria,
outra forma de estágio e eu aeho que é um debate interessante da gente fazer quando a
gente pensa na formação e na permanência do docente da educação básica.
•

Fernando Conde: Boa tarde! Aehei a exposição interessantíssima, eu sou

professor de Geografia, mas faço a pergunta como aluno de doutorado aqui da
edueação. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, é que é assim mesmo e aí essa
primeira é muito uma impressão que eu tenho, muito uma representação, mas mesmo
com os cortes eu sinto o clima de um fratricídio dentro de universidades públieas que,
seja eomo for, têm um reeurso pra edueação. E hoje mesmo, mais cedo, eu tava fazendo
um trabalho de campo num município daqui da região metroaolitana e é incrível, em

qualquer boteeo que eê entra e cê fala que está estudando o professor, alguém vai te
falar alguma solução inaereditável pra educação, porque que, enfim... em qualquer
boteeo. Eu tenho impressão que, agora em qualquer departamento da universidade, na

medida em que é possível captar um recurso, captar um edital, todo mundo vai poder
falar de edueação também. E aí eu acho que mesmo com os cortes, 10% do PIB, enfim,

é uma impressão que eu tô tendo. E aí eu vou dar um exemplo, eu tava tomando café
com um colega e ele veio me falar que o pessoal da neurobiologia tem uma solução

fantástiea que eles tão discutindo no Instituto de Ciências Biológicas pra escola básica,
não acho que eles não tenham nada o que dizer, mas assim, na medida que cê tem um
recurso disponível pra virar bolsa, enfim, pra virar, é um dinheiro que pode ser
circulado dentro. Agora a mesma impressão que em todo boteeo alguém tem uma
solução mágica pra educação, agora em todo departamento. Então isso é uma eoisa. A
outra, e aí é espeeificamente pro Júlio Emílio, mas, enfim, à mesa, que é eom a relação à
formação interdisciplinar, aqui eu atuei eomo substituto e a nda tenho muito eontato

eom o eurso de educação do campo, com uma licenciatura em edueação do eampo. E aí
voltando no exemplo do meu eampo de pesquisa, que é um munieípio aqui da região
metropolitana, um município grande com setenta comunidades. Imaginar que o
transporte eseolar vai... e a nucleação de escolas vai dar conta dessa realidade é afastar
os alunos de todo um eontexto, de todo uma proximidade de relações sociais que são

extremamente formativas também, junto eom os conteúdos. Então eu queria colocar,
queria que o professor relaeionasse um pouco esse dilema, porque não é só a

interdiseiplinaridade, quando o professor falou presencial fiquei pensando, por exemplo,
na pedagogia da alternância, que permite que os alunos tenham essa proximidade que
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muita das vezes já é da inserção profissional,já são trabalhadores,já provém da família,
isso pennite com que eles venham pra universidade, depois voltem pras comunidades,
e... porque...e assim, aí, pra discordar de uma visão mais estreita disso, a própria gênese
dessa realidade, a própria gênese dessas territorialidades é de uma dispersão. Ao passo
que o caráter elitista da universidade produziu um imaginário de que o bom aluno é
aquele que pode ficar oito horas dentro da universidade, a gente: vive isso com os alunos

trabalhadores e com uma outra divisão muito perversa, que é e:ntre noturno e diurno. E
no mais, agradecer a exposição, achei fantástica. Parabéns!
•

Tatiane: Boa tarde! Meu nome é Tatiane, sou doutoranda aqui e

professora da Universidade do Estado da Bahia, aqui no Brasil. E a minha questão é pro
Fernando Carrión. No semestre passado, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo numa

videoconferência, foi muito interessante, mas, desde aquela ocasião e a partir desta sua
fala de hoje, eu fiquei curiosa de saber como que se dá essa questão da valorização
profissional, uma vez que você disse que há um piso salar al na Bolívia e que me

parece, foi o que eu entendi, que a cada quatro anos há um processo de avaliação e
mudanças nessa questão salarial. Queria que cê explicasse melhor, porque a gente quer

compreender um pouco. E pra... o professor Daniel, eu gostaria de saber,já que está lá
bem direcionado à Capes, a questão mais formal das políticas, em que medida que a
Capes e tendo profissionais como você lá dentro, vocês incorporam os resultados das

pesquisas, dessas discussões que nós temos feito aqui sobre formação.
•

(Adaptado do espanhol) Buenas Tardes. Buenas tardes companheiros. E

para Fernando también. Nosotros temos discutido um todo (7??) que Ia experiência da
Bolívia ultimamente (?'.'?) em Ias classes e é apassionante, es bien interessante pero as

vezes para entendê-la desde um contexto tão diferente como que se vê em nossos países.
Sou colombiana que também vivo em Brasil, parece como um desafio para nosotros
(???) que nos interessamos por esse tipo de propostas. Me guslaria saber um pouco

desde Ia experiência, como foram (???) Ia proposta educativr., porque es uma proposta
bien (???), es um risgo bien grande (???) como foi essa prim€;ira entrada e isso como se

traduz na formação dos professores, porque o governo, pelo que tenho entendido, o
governo boliviano assume Ia formación de professores (???) g.ente a favor, gente contra,
um pouco que nos conte como foi sua experiência e porque é importante para o govenio

boliviano começar a assumir a formação dos seus professores e pronto, aprofundar
nisso. Gracias.
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•

Cristina Neiva: Boa tarde! Meu nome é Cristina Neiva. Eu sou

professora da educação básica de Ciências, sou da cidade de Paracatu. E.. o desafio,
uma problemática que eu coloquei aqui que eu acredito que seja a dúvida de muitos
professores também da educação básica que estão aqui. Nós temos um grande desafio
na escola básica hoje são os alunos com problema de aprendizagens que infelizmente o
professor Júlio falou muito sobre a questão da formação acadêmica, profissional dos

professores que é muito importante, porém, assim, a gente tem um déficit na formação
dos nossos alunos da educação básica. Até porque hoje nós temos, todos aqui podem
confirmar comigo a questão de uma...vamos dizer assim uma promoção automática de
alguns alunos pela questão de porcentagem, de que não podem ser retidos esses alunos e

uma das coisas que nós temos assim na nossa região, aqui em Minas, é que vários

desses alunos, eles não têm laudo médico, é porque nós temos salas que têm que ser
especializadas, com recursos pra atender esses alunos com educação especial e vários
desses alunos que nós temos, eles não têm laudo e têm problemas gritantes de

aprendizagem, alguns alunos que a gente tem, por exemplo, nc nono ano, que ainda não
sabem ler. Eu sei que é o caso de muitos de vocês. Então eu coloquei aqui, você fez,
professor Júlio, muita comparação, analogia da educação com a saúde. Eu fiz também a

minha colocação aqui também em relação à analogia da aprendizagem com a saúde, até
porque também eu já passei pela UTI e vou comparar a minha analogia aqui com o

atendimento diferenciado que existe, por exemplo, um doenie que chega no hospital.
Por exemplo, eu tive uma sepse, que é infecção generalizada, então o meu tratamento,

quando eu cheguei no hospital, ele não poderia ser igual a alguém que chegou eom dor
de cabeça. Eu fui colocada numa CTI, que precisei de tubos pra respirar, até porque eu
estava com uma deficiência de saúde. E eu coloquei a minha colocação assim, ó: o

processo de ensino e aprendizagem nas eseolas deveria ser eomo uma UTI pedagógica
através de salas de recursos que venha subsidiar, aprimorar a aprendizagem dos alunos
com deficiência de aprendizagem intelectual. Por quê? Porque hoje nós temos uma

grande demanda de alunos eom esse déficit de aprendizagem intelectual que,
infelizmente, nós temos um sistema que tá tendo uma promoção imediata desses alunos.
Então é essa a minha colocação, eu acredito que acontece isso também na cidade de

vocês e isso é um dos grandes problemas, eu acho que mais do que é.... pagar bem o

professor, essa questão que nós temos uma deficiêneia intelectual dos nossos alunos,
que muitas vezes têm sido empurrados. Muito obrigada!
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lóhOOmiu - Mesa-redonda: Condições, relações e satisfação no trabalho

•

Mesa: Deoiídia Martinez(REDESTRADO Argentina), Gustavo Biealiio

Gonçalves(UESB). Apareeida Neri Souza(Unieamp)
•

Coordenação: Adriana Duarte(UEMG)

Questões levantadas pelos participantes após as exposições:

•

Inês Teixeira - Professora FaE/UFMG: Eu agradeço pela mesa, pelo

evento todo. Ainda bem que eu fiquei que, eom esse ealor, eu quase fui para easa.
Ontem, eu assisti, foi tão bom, pelo Youtubc, mas ver ao vivo e a cores é melhor, não é
gente?

Então é o seguinte, é uma pergunta para eada um,depois uma geral.
Para o Gustavo, é só para você trabalhar um pouco para ficar mais claro para
mim, essa idéia da ambigüidade.
Para a Aparecida, olha se eu entendi: 'A resistência vira satisfação? ' - eu

lembrei um texto da Olgária Matos tão bonito, aliás, eu recomendo este livro para todo
mundo comprar, chama-se Discretas Esperanças, As Transformações filosóficas do

homem contemporâneo. Na verdade, são vários trechos da Glgária, que ela já havia
escrito, e tem um que chama 'Tarde de Maio", sobre Maio de 1968, que ela fala que a
política e a resistência viram festa. E porque é meio problemático, não é? Porque resistir
às vezes dói, às vezes gera sofrimento e eu queria entender isso melhor, você pode
desenvolver essa sua hipótese?

Bem, para a Deoiídia, sempre um prazer te ouvir! Agora eu queria ver o

seguinte, quando você diz que está ausente das nossas anáJises a categoria das
violências, eu queria que você especificasse isso mais, porque é iim termo polissêmieo,
eu não sei se você estava designando as condições de vida que ,são violentas, ou se você

estava falando dessa violência que o menino fala: 'Professora, você quer morrer?'
l,embra o filme, que eu recomendaria também, mas você tem t|ue ver o dia em que você

estiver mais suave, porque é o mais problemático que eu já vi sobre os professores, veio
da França, chama-se 'O Dia da Saia'. Aí, para mim, é o n áximo que nós podemos
chegar eom a violência dentro da sala de aula.

Agora para o três, sobre uma hipótese que eu venho trebalhando, eu queria ouvir
de vocês, meus colegas e estudiosos, se essa hipóte.se pode ter valor heurístico,
feeundidade analítica. Eu tenho pensado que a gente poderia f"azer talvez, para
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compreender melhor os professores hoje, uma teoria sobre as tensões, eu fico achando
que a precarização é insuficiente, a proietarização é insuficiente. São impressões, por

isso que eu queria ver com vocês, se vale a pena investigar na direção dessa hipótese, o
porquê dos professores viverem em permanente tensão, a categoria das tensões, eu vejo
por mim e eu termino, porque estou sendo longa, eu estou tendo uma tensão
permanente, parece que eu estou começando a dar aula e são 44 anos de aula - pode

ficar tranqüilo que eu estou aposentando, e aí que eu não vou ficar mais, e uma das
tensões minhas que me movem para aposentar é que eu tenho que fazer muito esforço
para tocar nos meninos, inclusive, vocabulário, porque os estudos do tempo, pra mim,
ficaram muito claro, que o menino entra no tempo da aula, mas a aula não entra nele;
então eu, 44 anos de estudiosa da docência, os meninos faci limos de dar aula nesta

faculdade,já viraram aluno, todo inundo de frente pra mim, mais ou menos calado, mas

tem um novo personagem que eu não me entendi com eles ainca, que é o computador, a
internet e o celular, eu tenho medo de falar com eles - "Ou esses objetos, ou eu!", eles
falam: "Professora, então são os objetos!", nunca eu vou falar isso com eles! Eu tenho
que incoiporar isso, eu que acho que tenho maravilhosas condições de trabalho, frente
aos meus colegas, estou vivendo em permanente tensão, tô ficando mais cansada, tem a
ver o problema da idade, enfim, eu tô naquela que os nossos colegas falaram com você,
Gustavo, a sensação de que eu nunca dou conta, de que todas as minhas aulas são muito

ruins. Se vocês puderem falar um pouquinho, não precisa ser ir uito. Muito obrigada!
•

Ivoneíe: Em primeiro lugar, boa tarde! Eu quero dizer que é um prazer

muito grande de estar aqui com vocês. Meu nome é Ivonete, eu vim da cidade de

Pirapora, pela Escola Estadual Professora Heloísa Passos. Eu gostaria de fazer uma

pergunta exclusivamente ao Gustavo, que ele colocou questões bastante relevantes para
nossa região, pro nosso Estado, acredito para todos os professores que estão aqui
presentes e, também, para aqueles que ficaram nas nossas cidades. Foi falado bastante

sobre a satisfação dos professores e, exclusivamente, o que me chamou a atenção foi
tocar nesta questão sobre a saúde dos professores, por quê?

Eu faço uma substituição, em uma Escola, de uma professora de língua

portuguesa, e ela, e como outros colegas também, perde muito tempo, é aquela questão
do rodízio de professor, porque não tem condição de trabalhar. Aqui eu coloquei o que

vocês, enquanto pesquisadores, acham de criar um programa eficaz para atender
exclusivamente aos professores que têm problema com a saúde, principalmente aqueles
voltados para o psíquico? Nota-se que uma pesquisa, ela não é feita simplesmente para
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ficar no papel, ou, simplesmente, para expor numa plenária como esta, e em que essa
pesquisa pode contribuir para as implementações de políticas destinadas à saúde do

trabalhador na educação? Gostaria que você, se você tiver condições de expor isso
sucintamente para a gente, vai ser de grande valia. Muito obrigrda!
•

Ecíuardo: Boa noite a todos, meu nome é Eduardo e eu sou professor de

matemática da Escola Estadual Paulo Pinheiro Chagas, em Novo Oriente. A minha
pergunta é: será, eu pergunto como professor, que os problemas de saúde dos
profissionais em Educação têm surgido e aumentado, nos últimos anos, não é devido à

falta de objetividade dos alunos na escola? Isto é, o aluno não sente que a escola lhe traz
um objetivo e por isso não tem por que se importar ou respeitar nada que diz respeito à
escola. Eu não estou dizendo de uma época de autoritarismo, não é o autoritarismo na

escola, mas em relação ao aluno sentir que a escola não traz para ele objetivo nenhum,
devido à colocação que colegas anteriores falaram como a aprovação forçada, que é pior
que a aprovação automática, e devido a isso, a essas alterações comportamentais e
violentas dentro da sala de aula, não só a violência falada, mas também a violência

física, chegando ao cúmulo da violência física com outro professor que está ali na sala
de aula. Eu, na minha escola, nós vi vendamos isso eomo uma novidade, aconteceu esse

ano, uma professora idosa foi agredida por uma aluna, foi agressão física mesmo, e
ninguém entendeu o porquê, não havia um motivo plausível, então a minha pergunta é:
Será que a saúde, o mal-estar físico do professor na sala de aula, não tem origem na
falta de objetividade do aluno em relação à escola, a falta de uma filosofia que dê ao
aluno um motivo para estar ali? Obrigado!

30 de outubro

09li - Mesa: Trabalho coletivo e colaborativo: identidade profissional
•

Régis Malet (Université de Bordcaux, França), Menga Ludke (PUC -

Rio) e Pablo Martinis (Udclar, Uruguai).
•

Coordenadora: Maria Helena Augusto(GESTRADO, UFMG)

Questões levantadas pelos participantes após as exposições:
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•

Micliel: Bom dia. Meu nome é Miche), eu sou professor de soeiologia e

trabalho na Escola Santos Dumont aqui em Belo Horizonte. São duas questões e

gostaria que qualquer um da mesa pode me responder. Primeiro, é, como a universidade
pode ajudar os professores no que diz respeito à formação conti uiada? A sensação que a
gente tem é que, a sensação que eu tenho melhor dizendo é que é um divórcio, uma
coisa acontece quando o aluno está aqui graduando e o divórcio acontece quando ele sai

daqui e vai para a escola. É, então, eu queria saber como que a universidade pode
contribuir nesta formação continuada para restabelecer os vínculos deste professor com

a universidade? Outra coisa, no que diz respeito à construção da identidade profissional,

a minha provocação é, como construir uma identidade profissional diante de fatos como,
se o professor é violado no que diz respeito mais íntimo, no que diz respeito, por
exemplo, um professor que não é formado na área atuar trabalhando na área? A

professora falou que 70% dos professores não são formados ern universidades, mas nós
temos professores que nem sequer formados são, nem graduíidos são, então a coisa é
muito mais séria. Então, como construir uma identidade diante de fatos como este e são,

assim, são questões que podem ser facilmente resolvidas com a intervenção do estado,
com estabelecimento de regras, você não vê isto acontecer em profissões como a de
médico, você não vê um cardiologista fazendo cirurgia de ortopedista, o ortopedista

fazendo cimrgia de neurologista, mas isto acontece em sala de aula. São estas as minhas
duas provocações, obrigado.
•

Fabiaiio: Bom dia. Eu me chamo Fabiano, moro no norte de Minas

Gerais na cidade de Taiobeiras, estou aqui com meu colega Luís Carlos Rocha. Cadê

ele? Nós estamos representando a quadragésima quarta superintendência Regional de
ensino de Araçuaí. Minha pergunta é para a Menga, e niiiiha pergunta é bastante

simples. O artigo que você mencionou aí da Maria do Céu, eu achei interessantíssimo,

principalmente da parte que fala o "trabalho do professor não é exatamente ensinar, é
fazer aprender". .lá que a senhora está com o artigo em mãos, eu gostaria que a senhora

pudesse falar mais sobre ele, inclusive nos dizer se ele traz algumas estratégias, algumas
metodologias que ajudam, nós profissionais da educação, na nossa prática docente.
•

FIávio: Bom dia. Meu nome é Flávio eu moro na cidade de Barhacena e

trabalho na Escola Estadual Amilcar Savassi. Eu vou deixar assim uma pergunta aberta

a toda a mesa que é a seguinte: lendo o assunto de hoje, né, da mesa, eu percebi outra
coisa, eu me lembrei daquele filme Mindwaik, que em português ticou Ponto de
Mutação, e eu penso que hoje a gente tem que trabalhar muito mais. Ou melhor,
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considerando a noção dos conhecimentos, hoje eles estão muito distantes, os

conhecimentos vêm se estancando, como todos sabem, desde Descartes e eu acho que
acelerou mais com o positivismo. Então, eu acho que este trabalho colaborativo e

conjunto com os professores e esta formação da nova identidade, eu acredito que vai se
fazer muito mais se conseguisse unir todos os conteúdos em áreas de conhecimento, não
como o professor Júlio disse ontem de fazer assim graduações, né, licenciaturas em

áreas de conhecimento, mas que se trabalhasse realmente os professores cm conjunto na

hora de se montar um currículo. É mais interessante para o aluno ver o mesmo assunto
de diferentes enfoques, por exemplo, tem assuntos que batem em inglês e português, em
física, matemática e química que poderiam ser vistos assim, fi eu peço perdão porque
meu pensamento é um pouco lento. Eu tenho uma pergunta de ontem a respeito dos

indicadores, mas eu demorei um pouco para formular a pergunta que é a seguinte, a
gente, quando leva em conta indicadores, democracia e inclusão. Vai ficar uma relíexão

mesmo, né, porque já acabou a mesa, um dos principais indicacores do Brasil aqui é que
se a pessoa é aprovada ou não na universidade e, quando eu digo aprovada na
universidade, eu digo que é aprovado na universidade pública. Então, eu convido a.ssim
quem está aqui presente que faça um passeio pelo campiis da JFMG, quantos negros a
gente vê no canipus da UFMG? A gente parece assim que está na Europa, aqui no Brasil
tem 51% de população a mais, né, 51% é negra, e quando a gente anda pelo campiis
parece que é 70%, 80% é constituído de brancos. Então, miina pergunta é a seguinte,
será que a universidade também não poderia deixar de lexar em conta somente o
resultado de uma avaliação, que é o ENEM? Que pesa realmente como indicador para
nós, professores do ensino básico e do ensino fundamental e médio, para entrar na
mesma? Isto acaba que sempre pe.sa nas costas da gente, "3 quem foi aprovado na
universidade federal?", "Quem conseguiu entrar, quem não conseguiu entrar?", é um
sistema realmente injusto. Obrigado.

•

Álvaro'. Bom dia a todos e a todas. Meu nome e Álvaro, sou professor da

rede municipal de Belo Horizonte. Estou em greve há mais de trinta dias e considero

importante mencionar isto porque faz parte deste processo de constituição da identidade
docente. Eu queria perguntar aos professores, primeiro elogiar, eu me senti muito

provocado ali, a parte das reflexões que vocês trouxeram, e consegui registrar muito
assim para continuar pesquisando e lendo depois, esta coceira dá um gostinho bom de
refletir, de continuar neste processo que é contínuo, né, que não se interrompe nunca, de
constituição da identidade docente. Uma das questões é pensar como que as avaliações
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sistêmicas, nestes países como no Uruguai, na França e aqui no Brasil, têm afetado o
processo da identidade docente, da identidade coletiva, porque muito do nosso trabalho
é afetado por estes processos, chegam as avaliações sistêmicas e o nosso trabalho

abruptamente é interrompido. Quer dizer, que valoração se d<á, o que é o trabalho
pensado e refletido no espaço escolar, né, o trabalho coletivo em relação a este que é
externo, que vem de fora, que parece dialogar muito pouco com aquilo que efetivamente
é pensado e refletido no espaço escolar. Uma outra questão é como que nestes países
têm sido pensado as políticas públicas para a formação docente, que diálogo estas

políticas estabelecem com a formação não institucional, aquela que acontece fora da
escola, com a educação não formal. Eu fico pensando assim que, aqui, aqueles
educadores que trabalham, por exemplo, com a educação das pessoas que moram na rua
ou com a população ribeirinha, com os faxinais lá no Paraná, com a educação do campo,

com a educação quilombola, quer dizer, que diálogo há entre e.stas políticas públicas
para a formação destas entidades com estes sujeitos que partic pam de outros processos
de construção da identidade que passam, muitas vezes, por fora destas políticas e estão
aí brigando e lutando para que existam políticas públicas pra eles também, porque eles
também são profissionais. Obrigado.

•

Israel: E uma satisfação em estar aqui diante de vocês e aprendendo. A

minha pergunta, ela vai pra Régis Malet. Israel, represento a SRE de Divinópolis. A
minha pergunta vai para o Regis. Forja-se na Europa, piecisamente em Paris, o
movimento cujo lema se assenta na prerrogativa Liberte, égiiolité e fralerniíé e eu digo
isto sobre lluminismo. Pois bem, passados mais de dois séculos, estes ideais ainda estão

no campo do porvir ou ainda na esteira idealista platônica de uma sociedade justa e
igualitária que vinha na idéia a salvação para as pretensões humanas. Na América
Latina, no Brasil, em especial na França, é recorrente a subtr.ição de direitos civis que
recai sobre os mais pobres. E a França recentemente está passando por uma onda onde
os pobres e desvalidos têm saído pelas ruas mostrando a realidade. Isto me faz pensar

por que razões o desenvolvimento ético e moral não acompanhou o desenvolvimento
material? E nós estamos diante aqui de uma mesa que se diz na busca da
democratização do ensino e a oportunidade e o Kairós Grego aqui se faz, me faz esta

questão exatamente, por termos aqui uin representante da pátria educadora, da pátria
que idealizou todo um projeto antropológico assentado na igualdade, na liberdade e na
fraternidade, nós vivemos ainda nos tempos platônicos. Eu queria ter esta noção destas
questões provocativas, obrigado.
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•

Diva: Eu fiz um resumo na linguagem coloquial sobre o que foi exposto

aqui. Eu me chamo Diva Maria Diniz, eu sou professora da cidade de Araxá. Da mesma

maneira que nós temos dificuldade em entender esta linguagem padrão, né, científica de
vocês, talvez vocês tenham dificuldade em entender minha linguagem coloquial, mas eu
vou tentar. Eu queria saber se o resumo que eu fiz está correto, de tudo que eu já ouvi
no seminário até agora. A pesquisa foi sobre a nossa situação atual como professor,
registrou-se estatisticamente o que vivemos. As provocações e as idéias defendidas
foram: a união de professores, a questão do trabalho cole:ivo para determinar os
caminhos de ensino da escola em que ele trabalha, então, ele deve participar ativamente
da proposta pedagógica do colegiado, da definição da grade curricular. Para que isto dê
certo, é necessário estimular a autonomia profissional, o professor pode ser e deve usar

seu próprio jeito para trabalhar, levando em conta o contexto em que ele vive. Se
qualificar, se capacitar, se formar profissionalmente, estudar mais sempre, né, e ele
precisa ser valorizado também pelo Estado financeiramente, ter mais estabilidade na

escola para que seu trabalho seja contínuo. Professor é sujeito que nada contra a
corrente, é astuto, tem audácia, é forte, é capaz e deve se organizar como profissional,
inclusive legalmente, entender mais das leis, se filiar aos sindicatos, participar dos
movimentos de cidadania da sua escola e da cidade. O professor deve deixar de ser ator
para ser autor da sua própria história e, para que isto aconteça, ele deve começar a
reconstruir a sua identidade profissional. E, no resumo, nós p:ofessores estamos muito
insatisfeitos, mas nos sentimos extremamente felizes quando nosso aluno aprende, né,
quando o nosso trabalho, através da aprendizagem dele, é válido, reconhecido e
valorizado. Estou correta? Obrigada.

14h - Mesa: Trabalho docente, currículo e avaliação: autonomia e controle

•

Meinrich Mintrop (EUA), Jenny Assael (Chile) e Álvaro llypolito

(Brasil)
•

Mediador: João ferreira de Oliveira (IJfG, Brasil)

Questões levantadas após as exposições da mesa:

•

Mateus: Boa tarde, meu nome é Mateus, eu sou professor de educação

física da rede municipal aqui em Belo Horizonte. Primeiro, parabenizar, eu acho que
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essa discussão é muito interessante nesse momento que a gente vive. Uma questão que
eu queria colocar é, assim, na política, o Cristovam Buarque, ele tem uma proposta de,
eu não sei se isso foi discutido aqui antes, porque eu não estava nas outras mesas de

debate, o Cristovam Buarque tem uma proposta de federalizarão da educação básica,
com os professores ganhando um salário de 10.000, isso ele faz os cálculos e ele mostra
que isso é viável, eu não sei agora com a crise se ele refez esses cálculos. Mas, enfim,

ele tinha feito esses cálculos e ele mostra que isso é possível fi lanceiramente, e ele fala

de dedicação exclusiva nas escolas, que eu acho que é uma que.stão interessante a ser
discutida, porque eu percebo hoje que a gente é professor de aula, não é professor de
escola. Então tem professor na rede, professores de arte, por e.xemplo, que estão em 5
escolas ao mesmo tempo, então são 5 direções, 5 coordenações, 5 equipes de

professores e como que isso se organiza isso (sic.). Então não se cria grupo nenhum,
não se trabalha coletivo, não se tem... é uma lógica inviável. Eòitão eu queria ouvir um
pouco da mesa em relação a isso, em relação a essa proposta de federalização, eu sei

que tem muitas coisas polêmicas nelas, mas eu acho que também tem coisas
interessantes a ser pensadas e o salário do professor no Brasil nteiro ser parecido, né, a
questão da dedicação exclusiva. E falando também um pouco do currículo básico

comum, também entraria aí que 60% é dedicado para uma universalidade e 40% para
questões regionais, o que eu também acho interessante, porque tem conhecimentos que
são universais e os 40% mais regionalizados. Queria ouvir um pouco em relação a isso.
•

Francisco: Francisco Faleiros Negrão, Chiquinho Negrão, da cidade de

Passos, 27° superintendência regional. Eu tenho uma percepção, assim, de que a
educação, ela está muito voltada aos conteúdos disciplinares, isso.... Há uma
preocupação muito grande com o vestibular, processo seletivo em detrimento de uma
educação mais voltada para a humanização. Eu acho que nós estamos vivendo um

tempo bastante preocupante em termos assim de criminalidade, marginalização e eu
penso que a educação, ela tem que voltar o seu olhar um pouco mais para questões

humanas. Então, talvez esteja mais ligado ao que estávamos falando hoje no período
matutino, quando falávamos sobre a construção da identidade da educação, do docente,

então, pensando nesse aspecto, eu gostaria de ouvir um pouco a opinião da mesa a

respeito dessa questão, de nós pensarmos um pouco mais a nossa práxis né, além de
abordamos um poueo mais a parte dos conteúdos disciplinares que são extremamente

importantes, mas trabalharmos um pouco mais, voltarmos um pouco mais a nossa
educação, para a questão da humanização, da questão ética, de trabalharmos um pouco
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aí os nossos alunos para a construção de um país mais Iiumanitãrio, um país melhor, um
país mais saudável. Então, eu gostaria de ouvir aí a opinião da mesa em relação a esse
repensar a prática do professor, a prática docente, a prática da educação de um modo
geral, que não esteja apenas voltada para a prática conteudista, dos conteúdos

disciplinares, mas também que os tlns não só os vestibulares e os processos seletivos.
Mas é preparar o indivíduo para vida, para que ele possa enfrentar não só o mercado de
trabalho, mas enfrentar a vida de um modo geral.
•

Michel: Boa tarde, meu nome é Michel, eu sou professor de sociologia,

estou aqui representando a Escola Santos Dummont de Belo Horizonte. Minha pergunta

é como instituir um sistema de avaliação que. ao mesmo tempo, seja demoerático e
respeite também a autonomia do professor?
•

João Barroso: Peço desculpa por estar também fazendo perguntas,

espero não estar a tirar a vez de ninguém, ia pegar numa dessas que o profes.sor .loão
Oliveira já lançou para o nosso, para o Rick Mintrop, sobre a intervenção dele. Eu

gostava de colocar-lhe uma questão direta sobre a sua intervenção, que é o seguinte. Em
primeiro lugar, eu acho que é uma vantagem, eu acho que muita gente sabe que estas
sessões estão a ser gravadas, estão disponíveis na internet e is.so vai dar possibilidade de

ver um pouco mais devagar a intervenção do professor Rick Mintrop, porque, pela
pressão do tempo, foi muito rápida e não deu pra ver todos os (...). A questão que eu
gostava de colocar é a seguinte, é muita atrativa a sugestão de criar a idéia e a tese, e

propor a tese de que do mesmo modo que o profissionalismo se adaptou à burocracia,
através da burocracia profissional, também é possível que o profEssionalismo se adapte

ao gerencialismo, eu sei que decorre uma investigação em cuiso sobre essa matéria, se
pudesse um pouco adiantar mais sobre essa tese e, fazendo minhas as palavras do
professor .loão Oliveira, eu gostaria de ter mais alguma indicação.
•

Carla: Boa tarde, meu nome é Carla Gentil e eu sou do sul de Minas. E

acho que quando se fala em trabalho docente, eu só digo aqui uma frase, a maior
angústia dos professores hoje, que eu sou professora há 27 anos, não é nem a questão da
avaliação, não é nem a questão do conteúdo, é a violência que aos poucos chega na sala
de aula. E eu não falo de violência de jogar um papelzinho, eu não falo de conversa não,

é violência que o professor está sujeito todos os dias, até armas na escola e sem
condições de ação. Existem muitos professores que estão vivendo à base de remédios de
tarja preta, estão muito angustiados sendo afa.stados das salas de aula devido a essas
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questões. Então, eu vejo que, quando se fala em condição para o trabalho docente, a
primeira condição é a segurança para o trabalho.

•

Ângelo: Sou Ângelo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Má um

país tradicionalmente com uma história de política educacional descentralizada, um país
que tem uma história de política educacional centralizada que é o Chile e o Brasil, (...)
(silêncio do professor, risos na platéia). E o Brasil, que tem uma história também

descentralizada muito forte, mas que vem fazendo de uns 15 anos pra cá, mais
precisamente depois de 12 anos, o estabelecimento de uma busca para construir padrões,
mesclando autonomia com padrões para tentar identificar algo com um sistema nacional

de educação. O debate sobre gerencialismo na educação chegou muito forte no Brasil
nos anos 1990, mas num tempo em que nós não tínhamos um sistema nacional de

educação ainda, como mostrou o Álvaro há pouco, num 'empo em que nós não
tínhamos políticas nacionais, foi par c passo com a construção da nova EDB, com

alguns síanders acontecendo. Minha questão para os três palestrantes, conferencistas, se
faz sentido nos EUA e no Chile, como faz sentido no Brasil, falar de neogerencialismo,

um gerencialismo que se impõe por meio de políticas cstandardizadas nacionalmente,
com foco muito grande na condução, na gestão da unidade escolar, portanto, lá na ponta
do sistema de ensino.

•

Fernando: Meu nome é Fernando, sou professor de geogralla e aluno

aqui da pós-graduação. E é uma pergunta, eu vou tentar juntar 4 palavras que não tão
muito bem articuladas no meu pensamento ainda, né, talvez aproveita pra ajudar. Mas

eu acho que dentro de um pacote maior que se pode pens.ar de mercantilização da
educação, eu estou tentando entender 3 processos, né, um que foi muito marcante na

década de 1990, que é a idéia da privatização, você pega uma estrutura, né, uma unidade

participativa qualquer, que seja a escola, você pega uma unidade produtiva que é

pública e você vende, né, pra ela se produzir como uma unidade privada, uma fração de
capital. Isso foi muito típico na década de 1990 e a minha dúvida hoje seria colocar
mais duas palavras aí, gerencialismo e o empresariamento. Aí eu vou tentar, numa

frasezinha, né, o gerencialismo, se eu entendi, tem um pouco esse .sentido, né, de uma

unidade privada, uma fração do capital, que vai numa unidade pública e reorganiza
aqueles processos de trabalho, intensifica, desqualifica algumas que.stões e ganha seu
dinheirinho, né, valoriza lá o seu capital. Vai lá... é o que eu vivi um pouco em escola

pública, né, vai uma fundação, vai lá e reorganiza o projeto pedagógico dela, ganha seu
dinheirinho e vai embora e continua sendo pública. Outra coisa seria o
25

empresariamento, quando você tem uma unidade privada que passa a ofertar o serviço
público cobrando do Estado. Aí a matrícula não é cobrada do aluno, que eu acho que
são eoisas diferentes. E eu aeho que aí o empresariamento, ele retoma elementos da

privatização da década de 1990, na medida em que ele já aproxima essa lógica de cobrar
a matrícula, o estado paga hoje. mas amanhã quem paga é o usuário. Tá meio
bagunçado, mas, enfim.

I6h - Mesa: Valorização do trabalho docente e reconhecimento social

•

Myriam Feldfeber (UBA, Argentina), Heleno Araújo (ENE), Sérgio

Roberto Gomes de Souza(Divape/MEC)e Dalila Andrade Oliveira(UFMG)

•

Mediador: Ângelo Souza(UFPR)

Questões levanlcukis após as exposições da mesa:

•

Cleonice: Bom, meu nome é Cleonice, eu pertenço à 2T Delegacia de

Ensino, em Nova Era, João Monlevade. Sou professora de língua portuguesa em nível

de 2" grau. E eu quero aqui abrir esse espaço para agradecer e parabenizar à professora
Dalila pelo brilhante trabalho desenvolvido ao longo dessa pesquisa e um encontro
dessa dimensão, eu acho que não foi fácil, eu acho que foi muito trabalho, em muitos
estados, dessa dimensão. Ou seja, ela mexeu com estados, com regiões, mais de 9000

professores entrevistados, para que ehegássemos a esse consenso. Eu confesso que eu
senti alguns paradoxos nessa pesquisa, de um lado a professora Dalila abre um leque e
descobre um iceherg, e do outro ela abre um vespeiro que só tem início nesse momento,

mas que sabe-se lá aonde vai dar. Eu quero agradecer e fazer a seguinte pergunta, como
é que você, o que é que você.... Nós estamos aqui satisfeitos e felizes e queremos
colaborar ainda mais com essa pesquisa, e no mais agradecer a todos esse momento tão

bacana que nós passamos juntos. Obrigada.
•

Professora 1: Gostaria de agradecer à mesa em nome da professora

Dalila pela pesquisa e pelo encontro e dizer dessa interlocução proporcionada entre
países vizinhos e não vizinhos, mas todos sofredores da mesma causa. Então, eu

gostaria de parabenizar o brilhantismo de todos os que a(iui participaram e pela

contribuição que nos trouxeram em termos de provocação e novas reílexões. A minha
pergunta vai para o Sérgio, quando se fala em valorização na carreira, quando se fala em
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plano de carreira, em reconhecimento, nós temos iim grande entrave. Não somente o
desconhecimento de dados pelos dirigentes municipais e estaduais da educação, mas
com relação ao limite prudencial. E eu gostaria de trazer à baila essa provocação para
que a gente pudesse de fbnna bastante incisiva levar esse recado ao Brasil, que
educação não é despesa, educação é investimento, e que a gente deveria deixar a
educação fora do limite prudencial, que vem esbarrando as contas e as prestações de
contas, que vem dos municípios e do estado. Muito obrigada.
•

Edgar: Boa tarde a todos, meu nome é Edgar, sou professor da educação

básica aqui de Belo Horizonte, de sociologia e também faço parte do programa de

mestrado da UEMG, em educação. Então, minha pergunta ^'ai pro representante do
MEC, desculpa, eu esqueci seu nome, o Sérgio. Quando você observou aquele
município, quando você entra mais na realidade, você percebeu que há algumas
incoerências em relação a como é dado ali, como é operado psio município. Eu queria

saber o seguinte, quando há alunos, formas que são colocadas a mais, por exemplo,

questões mais ali de dentro, tanto do município quanto do estado, se o ministério da
educação, ele tem ferramentas que consigam visualizar isso ou não, fica muito mais à
mercê no caso dos dados que são informados pelo município e pelo estado? E tem uma
outra pergunta aqui também pra o companheiro do fórum nacional, com relação à
expectativa, principalmente em relação às diretrizes do PNE, d.is expectativas no fórum,
se elas vão ser cumpridas ou não nesse decênio.
•

Mateus: Bom, meu nome é Mateus, sou professor aqui da rede pública,

primeiro parabenizar assim brilhante, né, as discussões. Eu queria perguntar para o
Sérgio se ele fez essa pesquisa aqui em Belo I lorizonte. (risos de todos). Porque está

igualzinho! (sic.) A gente está em greve, a categoria está em greve e não é cumprido um
terço de planejamento, a questão do piso, é diferente para £. educação infantil, né, o
salário é diferente, não tem essa... esse plano de carreira bem estabelecido e quando se

fala da questão de um terço para horário de planejamenio, se fala que não tem

professores suficientes. Sendo que o sindicato mostrou cjue tem sim professores
suficientes nas redes, não precisaria de fazer novos concursos, se falou que tem muitos

professores em adaptação funcional (?), mas isso é mentira, o próprio secretário adjunto
falou, conseguiram gravar isso ele falando. Então, assim, eu trabalho numa escola aqui
parceria público-privada, no .lardim Vitória, e que tem tudo a ver também com essa
discussão da terceirização, né. Hoje eu estava lá na escola e as funcionárias da limpeza
foram demitidas e nem estavam sabendo que foram demitidas, quando elas loram
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fazer... Porque é parceria com a Odebretch, então estamos mexendo aí, né, a gente sabe
com quem, é, então, a Odebretch tem uma empresa, né, que é a inova, então terceirizou

a empresa e depois falou que essa empresa ia mudar, que ia abrir outra empresa c ela ia
contratar. E, quando elas chegaram lá, elas ficaram sabendo que elas não iam ser mais
admitidas, que elas foram fazer o processo demissional sem saber e ficaram sabendo na
hora. Então, eu queria saber da mesa, né, que, diante desse cenário, como fortalecer a

mobilização dos professores nos sindicatos, que a gente sabe que é uma coisa muito
complicada, né, que os professores não conseguem entender que o sindicato são eles
mesmos, não uma categoria à parte, né, muito pouco mobilização assim, né. E como

fortalecer essas instituições democráticas, né, que a gente tanta lutou por isso e agora,
de alguma forma, isso vai se perdendo aos poucos com essas formas de parceria.
•

Francelini: Boa tarde, meu nome é Francelini e eu sou mestranda da

UEMG, e quero agradecer e parabenizar à mesa, e a minha pergunta vai para o Sérgio
também. Além do Fundeb, ela trata da valorização do professor, ou seja, da valorização
salarial e, cerca de 60%, cerca não, 60% que compõe o fundc' deve ser voltado para a
valorização salarial. Quando você apresenta esses dados em que parte dos gastos está

sendo despendida em profissionais que não estão em sala de aula, que não
necessariamente são professores, o princípio da valorização dos professores que está na

constituição está ameaçada. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco disso.
Obrigada.

3. RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS PUBLICAS SOBRE O
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
I.

Garantir o cumprimento da Lei do Piso (Lei n° 11.378/2008) no que se refere ao
exercido de 1/2 da jornada de trabalho em atividades sem interação com os

alunos e desenvolver estratégias de diferenciação por níveis incluindo a
titulação e o tempo de serviço

Conforme preveem as metas XV, XVI, XVII e XVlll do Plano Nacional de
Educação 2014-2024 (Lei n° 13.005/2014), que se relacionam com políticas de

formação, remuneração e plano de carreira docente, esses elementos constituem-se
bases indissociáveis e indispensáveis para o desenvolvimento profissional. A baixa
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remuneração é um dos principais problemas apontados pelos profissionais da educação
no âmbito desta pesquisa e em outros meios. Em decorrência dos baixos salários, muitos
docentes acabam por assumir mais de um vínculo empregatício como forma de

aumentar seus rendimentos. Embora a Lei n° 1 1.378/2008 estabeleça que na
composição da jornada de trabalho do magistério deverá ser observado o limite máximo
de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os
educandos, os resultados desta pesquisa demonstram que o trabalho extraclasse

individual, mesmo envolvendo atividades com os colegas em espaço de discussão
coletiva, não é uma constante na maior parte das escolas pesqu sadas. Faz-se necessário
garantir aos docentes tempo remunerado de estudos, planejamento de aula, correção de
provas, preparação de atividades, preenchimento de relatórios, entre outros. Em relação

aos valores do Piso Salarial, é necessário que sejam estabelecidos diferentes patamares,
pois sua referência é o docente com formação em nível médio, mas na atualidade mais
de 75% dos docentes em exercício nas redes públicas de educação básica no Brasil
possuem formação em nível superior.
E importante destacar que a progressão salarial na carreira do magistério deve,
conforme estipulado na resolução CEB/CNE n° 2/2009, paular-se por incentivos que

contemplem titulação, experiência, desempenho e aperfeiçoamento profissional.
Salientamos ainda que as políticas que têm vinculado a remuneração docente - por meio

de premiações e bônus - ao desempenho discente, como observado em alguns estados e
municípios pesquisados, não contribuem nessa direção, pois se tratam de políticas
instáveis e não isonômicas que concorrem para maior insegurança desses profissionais.

2.

Fomentar a melhoria ou construção de espaços e estruturas na unidade
educacional, adequados para o desempenho de atividades de planejamento dos
professores

Grande parte das unidades educacionais públicas brasileiras não dispõe de sala

de professores com recursos necessários para as atividades de planejamento, como
computador, acesso à internet e impressora. Em função dis.so, muitos docentes estão
impedidos de cumprirem essa jornada dentro da própria escola e em relação com os seus

pares, como constatado nesta pesquisa. O exercício desse tempo de trabalho no próprio

espaço escolar pode favorecer o compartilhamento de projetos entre colegas, o que pode

potencializar o projeto pedagógico da unidade e contribuir ainda para a melhoria da
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qualidade de vida dos docentes, que se queixam recorrentemente da extensão da jornada
de trabalho no ambiente doméstico.

3.

Criar estratégias para possibilitar que um número tuaior de professores tenha
condições de dedicar-se integralmente a uma única unidade educacional para o
cumprimento de suajornada de trabalho

O Piano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei n° 13.005/2014), em sua Meta

17, propõe a implantação gradual do exercício da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar. Essa estratégia deve considerar especialmente os profissionais

que atuam na segunda etapa do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e que dividem a
jornada entre duas, três e, não raras vezes, em até quatro ou mais instituições. Nesta

pesquisa, constatamos um significativo número de docentes que afirmam trabalhar em
mais de uma unidade educacional, revelando dificuldades em conseguir desempenhar
suas tarefas e compromissos, além dos desgastes provocados à sua saúde. Com vistas a
minimizar o desgaste físico e o tempo decorrentes dos deslocamentos realizados,
recomendamos a atuação do docente em uma única unidade educacional, o que poderá

contribuir para o fortalecimento de seu vínculo com a instituição, permitindo uma
atuação mais contextualizada.

4.

Criar estratégias para diminuição do número de alunos por turma

A proporção de alunos por turma, segundo a etapa de ensino, é um dos fatores a
serem considerados na implantação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), conforme

previsto no Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei n° 13.005/2014), em sua Meta
20, relativa ao financiamento da educação. Nesta pesquisa, os docentes apontaram a

redução do número de alunos por turma como uma das medidas necessárias para a

melhoria de seu trabalho. A superlotação das salas de aula dificulta o trabalho do

professor, que se vê impossibilitado de oferecer um acompanhamento mais
individualizado aos alunos, atingindo de diferentes formas cada etapa de ensino.

Especialmente para a Educação Infantil, recomenda-se mais de um docente por turma,
dada a especificidade e as exigências necessárias de cuidado com as crianças pequenas
somadas às atividades pedagógicas.
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5.

Reorganizar o tempo entre a execução de obras de infraestrntnra (reformas,
ampliação, construção) e o tempo escolar

Foi evidenciada, nesta pesquisa, a preocupação dos professores quanto à
existência de barulhos externos e internos à instituição durante o tempo escolar, o que
dificulta a realização das atividades pedagógicas e interfere na saúde do professor,

especificamente quanto ao uso da voz. Segundo a LDB, os sistemas de ensino devem
assegurar "condições adequadas de trabalho" (LDB, Art, 67, VI), o que inclui a
adequação das condições do local de trabalho. Nesse sentido, é importante que se
reavalie o tempo proposto para reforma, ampliação ou construção de novas instalações,
evitando que sejam concomitantes com o tempo destinado às aulas. Além do mais, é

conveniente que essas modificações .sejam discutidas com a equipe docente, ampliando
a discussão sobre o planejamento e cronograma de execução de obras de infraestrutura,
diminuindo a distância entre os aspectos administrativos e pedagógicos no contexto
escolar. No caso de obras realizadas no entorno da instituição escolar, é fundamental

que o tempo escolar seja respeitado pelas autoridades locais responsáveis pelas obras
externas ao ambiente escolar.

6.

Ampliar investimentos em recursos pedagógicos adecpiados

A destinação de recursos para a compra e manutenção de equipamentos e
materiais a serem utilizados na escola torna-se elemento fundamental para assegurar o

desenvolvimento do trabalho pedagógico, enfatizando também o atendimento aos
alunos com deficiência, conforme previsto na LDB,em seu Artigo 4", inciso 111. Muitas
vezes, o professor se vê diante da escassez ou inadequaçãc de materiais e se sente

responsável por adquiri-los, o que gera um sentimento de insatisfação e desvio de
responsabilidades. Essa recomendação está fundamentada em dados relativos à
necessidade relatada pelos professores de um ambiente tecnológico escolar adequado,

visto que, muitas vezes, são temas de cursos de formação, sob "ctudo para os professores
do Ensino Médio. Outro aspecto diz respeito à adequação dos ambientes destinados às
brincadeiras e atividades ao ar livre, evidenciada no grupo de profissionais da Educação
Infantil.

7.

Aprimorar a estrutura e organização do ambiente da sala de aula
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o espaço da sala de aula deve ser um ambiente adequado em relação à
quantidade e idade dos alunos atendidos, ao tipo de atividade a ser desenvolvida,
iluminação, latores regionais e climáticos onde a instituição escolar esteja localizada.
Foram evidenciadas, nesta pesquisa, preocupações dos docentes quanto à dimensão
espacial da sala de aula, adequações cà necessidade de locomoção de alunos e

professores, atendimento aos alunos com deficiência, climatiz.ação do ambiente e
quantidade de alunos por sala. Como previsto na LDB,"será objetivo permanente das
autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o

professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento"(LDB Art.25).
Os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com deficiência "currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
nece.ssidades"(LDB, Art. 59, I), cabendo ao "respectivo sistema de ensino, à vista das

condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para
atendimento do disposto neste artigo"(LDB, Art.25. Parágrafo único).

8.

Garantir equipamentos e espaços coletivos, sobretudo nas escolas em tempo
integra!

Além do tempo, é preciso garantir aos docentes espaços adequados para o
estabelecimento de trocas de experiências e estudos. Nesta pesquisa, os docentes
destacaram a dillculdade de permanecerem nas escolas para o cumprimento, quando há,

de 1/3 da jornada de trabalho com atividades de planejamento e estudo fora de sala de
aula, devido à ausência de salas ou locais adequados. O que é mais problemático nas
escolas com turmas de educação em tempo integral, tendo em vista a ocupação

constante pelos alunos dos espaços disponíveis, tais como laboratório de informática e
bibliotecas, além da falta de computadores e de ace.sso à internet, já mencionados. De
acordo com o PNE, Meta 6, deve-se "oferecer educação em tempo integral em, no

mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica".
Entretanto, as condições do local devem ser aprimoradas levando em consideração a
estrutura de funcionamento quanto ao uso do espaço escolar nos diferentes turnos,

quantidade de alunos atendidos, formação dos profissionais e recursos e salas
disponíveis para o trabalho pedagógico.
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9.

Assegurar condições para efeiiva formação continuada articidada aos
princípios pedagógicos da instituição

A pesquisa revelou que os professores reconhecem a importância da formação
continuada, entretanto há entraves no seu desenvolvimento em relação à adequação dos
cursos oferecidos. Estes são, muitas vezes, desvinculados da realidade da escola ou das

necessidades dos professores, além de serem oferecidos em condições pouco favoráveis
à participação dos professores. Esta recomendação leva em consideração que "a

valorização profissional e, sobretudo, a política dc formação inic ial e continuada deve se
efetivar a partir de uma concepção político-pedagógica ampla, que assegure a
articulação teoria e prática, a pesquisa e a extensão" (CONAIÍ, 2014, eixo VI, 386).
Sendo assim, as políticas de formação continuada precisam estar atentas às demandas

dos projetos educativos, rnas também levar em consideração as dificuldades
apresentadas pelos docentes em seguir os cursos. Como evidericiado nesta pesquisa, os
cursos de formação, muitas vezes, são elementos que intensificam o trabalho docente,já
que o professor tem que conciliar o tempo de trabalho e a disponibilidade para realizar
sua formação. Assim, considera-se necessário incluir o tempo de formação como

atividade dc trabalho do docente, como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais

para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada: "garantia de
construção, definição coletiva e aprovação de planos de carreira e salário, com
condições que assegurem jornada de trabalho com dedicação exclusiva ou tempo

integral a ser cumprida ern um único estabelecimento de ensino e a destinação de 1/3
(um terço) da carga horária de tr-abalho a outras atividades pedagógicas inerentes ao
exercício do magistério" (CNF3/CP n" 2, de I" de julho de 2015).

Na LDB, está

previsto que os sistemas de ensino devem assegurar aos profissionais da educação
"aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim" (LDB, Art 67, II), "progressão funcional baseada na
titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho"(LDB, Art. 67, IV) e "período
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga dc trabalho" (LDB,
Art. 67, V).

10.

Propiciar a formação dos professores quanto ao atendimento aos alunos com
deficiência
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De acordo com os dados da pesquisa TDEBB, cerca de metade dos docentes
entrevistados allrmaram possuir alunos/crianças com deficiências nas turmas com as

quais trabalham. Desse total, 70% indicaram não receberem orientações específicas para
lidar com esses alunos/crianças. Tal fato é reforçado pelos rela'.os dos professores, nos
quais encontramos questionamentos sobre a falta ou mesmo o não direcionamento da

formação para o trabalho com os alunos com deficiência. Na prática pedagógica, os
professores se deparam com desafios em relação à inclusão de alunos e mesmo a
inexistência de recursos pedagógicos para trabalhar em sala de aula. Segundo a LDB,os
sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência "professores com
especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado,

bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns"(LDB, Art. 59, 111). O CONAL 2014 também sinaliza
essa importância: "assegurar aos profissionais da educação formação continuada
referente à inclusão de pessoas com deficiências"(CONAE,20 4, eixo VI, 406, 1.6).
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ANEXO 1 - Modelo de carta convite dos convidados

C^EISTRAPO

VFffíG

JNIVER5IDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Honzonte. 10 de setembro de 2015.

Prezado Diretor de Currículos c Educação Integral(SE13 MEC)
Dmo. Sr. ítalo Dutra,

Temos a satisfação de comídá-lo para participar do Seminário Internacional
Trabalho docente para ama educação democrática e incl asis a". O evento será realizado
pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente (Gestrado). da
Unis-ersidade Federal de Minas Gerais, entre os dias 28 e 50 de outubro de 2015. em Belo

Horizonte. Minas Gerais. Brasil. Gostaríamos de contar com sua participação como expositor
em luua mesa redonda intitulada Indicadores de qualidade do trabalho docente para uma
educação democrática e inclusiva. no dia 29 de outubro, quinta-feira, às 10 horas.
O objetivo central do Seminário é apresentar os últimos resultados da pesquisa
Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil e possibilita' uma discussão ampliada sobre
as condiçdes e perspectivas para os profissionais da edu:ação. Consideramos de suma
importância o envolvimento de diversos atores sociais nesv: debate, por isso. o seminário
deverá contar com pesquisadores nacionais e estrangeiros que possuem relevante histórico de
estudos neste campo e com representantes de entidades < governo que atuam no setor
educacional.

Para nós será uma honra poder contar com a sua colaboração no Seminário

Internacional "Trabalho docente para uma educação democritica e inchisiva" e aguardamos
com expectativa a sua resposta. Caso seja positiva, pedimos que nos confirme o quanto antes
a sua participação, de preferência para estar conosco durante toda a programação. A abertura
do evento será na tarde de 28 de outubro e seu encerramento <m 30 de outubro, às 18 horas.

Agradecendo desde já sua atenção, reiteramos nossos protestos de estima e
consideração.
Saudações cordiais.

DALEA ANDRADE OLIVEIRA

Coordenadora do Gestrado(UFMG)

Professora Titular de Políticas Piiblicas em Educação TJFMG)

Avenida Antônio Carlos, 6627- Faculdade de EducaçioAJFMG -Sala 312-Beki Horizonte - MG- Brasil-CEP 31270-901
wwwgestrado.org
www.ufmg.br
gettradoufmg^gmailxom
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GESTRAgg

\J¥ TH G

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Hoiizonte. 10 de setembro de 2015.

À Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais
Prezada Professora Macaé Evaristo

Temos a satisfação de convidá-la para participar do Seminário Internacional
"Trabalho docente para uma educação democrática e inclusiva". O evento será realizado
pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trf balho Docente (Gestrado), da
Universidade Federal de Minas Gerais, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2015, em Belo

Horizonte. Minas Gerais, Brasil. Gostaríamos de contai com sua participação como
expositora em uma mesa redonda intitulada Indicadores de qualidade do trabalho docente
para uma educação democrática e inclusiva, no dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã.
O objetivo central do Seminário é apresentar os últimos resultados da pesquisa

Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil e possibilitar uma discussão ampliada sobre
as condições e perspectivas para os profissionais da educação. Consideramos de suma
importância o envolvimento de diversos atores sociais nesse debate, por isso, o seminário
deverá contar com pesquisadores nacionais e estrangeiros que possuem relevante histórico de
estudos neste campo e com representantes de entidades e governo que atuam no setor
educacional.

Para nós será uma honra poder contar com a sua colaboração no Seminário
Internacional "Trabalho docente para tuna educação demoaática e inclusiva" e aguardamos
com expectativa a sua resposta. Caso seja positiva, pedimos que nos confirme o quanto antes
a sua participação, de preferência para estar conosco durante toda a programação.
Gostaríamos, inclusive, de contar com a presença da Secretária na Mesa de Abertura do
evento,que se dará às 18 horas do dia 28 de outubro.
Agradecendo desde já sua atenção, renovamos nossos protestos de estima e
consideração.
Saudações cordiais.

DALILA ANDRADE OLIVEIRA

Coordenadora do Gestrado(UFMG)
Professora Titular de Políticas Públicas em Educação ;UFMG)

Avenida Antônio Carlos,6627- Faculdade de Educaç3o/UFMG -Sala 312- Belo Horizonte - MG -Brasil -CEP 31270-901
twm.gestrado.org
www.ufmg.br
ge!,tradoiifmge>gmail.coin
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ANEXO 2 - Folder/Programa/Cartaz

1^

REALIZAÇÃO:
UFMG

Qestrado/
UFMG

O Grupo de Estudos sobre Política
Educacional e Trabalho Docente da

Universidade Federal de Minas Gerais tem o

APOIO:

objetivo central de analisar as políticas
educacionais em ação,com ênfase na

FaE

gestão educacional e no trabalho docente.

A pesquisa "O Trabalho Docente na

Educação Básica no Brasil", realizada pelo
Gestrado desde 2009,teve como finalidade
subsidiar a elaboração de políticas públicas

□ 0
MOCRAHA Dl PÓS CRADUAÇÃO
^

no pais. Com métodos quantitativos e

qualitativos, buscou analisar o trabalho dos
ocentes nas suas dimensões constitutivas

Identificando seus atores, o que fazem e em
que condições suas atividades são

realizadas. A pesquisa foi realizada nos
estados de Goiás, Espirito Santo, Minas
Gerais, Pará,Paraná,Pernambuco Rio

CELA

Grande do Norte e Santa Catarina e contou
com o apoio da Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação.

RED ESTRADO

Mais informações:
www.gestrado.net.br

facebook.com/gestradoufmg

FAPEMIG

A MINAS

Agerais
OOV ER N O

FEDERAL

.br^l
RATRIA

educadora
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ANEXO 3 - Links de midérias divulgadas sobre o Seminário

O seminário foi transmitido ao vivo no Canal da Faciililade de Educação da

Universidade Federal de Minas Gerais na plataforma dt compartilhamento de
vídeo YouTiihe e pode ser acessado através dos links:
https://www.youtiibe.com/watch?v=B518Dva37Wo

https://www.youtube.com/watch?v=41-xZ 1 E3Pc]g
https://www.yoiitubc.com/wateh?v=uBFViNUWNeM

https://www.youtube.com/watch?v=HZBbzqd2U3I
https://www.youtube.com/watch?v=zHwgIGp_FTU
https://www.youtube.com/watcli?v=-yDpX3D5qL0

https://www.youtube.com/watcii?v=jqmo07MItVk
https://www.youtube.com/watch?v=5uOVNs lLKO

O seminário foi divulgado também em algumas páginas da internet, tais como:

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:

Disponível

em:

http://www.beloliorizonte.mg.gov.br/evento/2015/10/seminario-

internacional-trabalho-docente-para-uma-educacao-demoeratica-e-inelusiva

Página da Universidade Federal de Minas Gerais: "Seminário internacional na FaE
discutirá indicadores de qualidade do trabalho docente" Quarta-feira, 28 de outubro de
2015, às 6h02quarta-feira, 28 de outubro de 2015, às 6h02
Disponível em: https://www.ufmg.br/online/arquivos/040686.shtml

Divulgado na página do Fórum Nacional de Educação Publicado na quarta, 04
Novembro 2015, 17:50.

Disponível em: http://fne.mee.gov.br/noticias/l 006-foruin-perticipa-de-seminario-quediscute-trabalho-docente

Na página do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Em 14/10/2015

Disponível

em:

http://www.cress-mg.org.br/Conteudo/020f5b28-b480-483c-9fa3-

70f380í70b79/Semin%C3%A 1 rio-lnternaeional-na-UFMG
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ANEXO 4 - Lista de escolas participantes

MUNICÍPIO

NOME DA UNIDADE EDUCACIONAL
EM DULCINEA GOMES TORRES

BAMBUÍ

EE JOSE ALZAMORA

C EDUC INF ASSOCIACAO JOÃO XXIII
EE MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO

EE PROL IIILTON ROCHA
EE DULCE PINTO RODRIGUES
EE CARLOS CAMPOS

EE PROF BATISTA SANTIAGO
EE SARAII KUBITSCHEK BAIRRO GRAÇA
EE PROF CLOVIS SALGADO
EE N SRA APARECIDA

EE ENG SÍLVIO FONSECA
EE JOÃO PAULO I

EE BERNARDO MON FEIRO
EE GOV MIE I ON CAMPOS
EE DEP ALVARO SALLES
EE SANTOS DUMONT

EE SAO PEDRO E SAO PAULO
EE DEPUTADO MANOEL COSTA
EM EMIDIO BERUTTO
EM PROFA MARILIA 1 PEREIRA
EM HUGO PINHEIRO SOARES
BELO HORIZONTE

EM AMÉRICO RENE GIANNETII
EM LEVINDO LOPES
EM MESTRE ATAIDE
EM DOM ORIONE

JD MUN PROF JOSE BRAZ
EM JOSEFTNA SOUZA LIMA
EM PROFA CONSUELITA CANDIDA
EM PROFA ONDINA NOBRE

ESC INF SAO VICENTE DE PAULA
EM PROF EDSON PISANI

EM STA FEREZINHA(UMEI Castelo)
EM PROF AMILCAR MARFINS
EM GOV OZANAN COELHO
EM ULISSES GUIMARÃES

CRECHE ESC INF SAO V DE PAULO

CRECHE INFANTIL VOVÓ GERALDA LUCAS
CRECHE RECANTO COM CRIANCA FELIZ
ASSOC ASSIST CAMINHO DA LUZ
C CRISTÃO EVANG EDUCACIONAL
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INST EDUC CAMINHAR
EE LAR DOS MENINOS
ASSOC DA ESC INE PEDACINHO DO CEU

EE PROE JOAQUIM RODAREE
C MUN EDUC PROI- JOSE J FERNANDES
rORMIGA

EE PROE TONICO LEI TE
EM ANGELITA GOMES PEREIRA

EM CÉLIA DE MELO EUFRASIO
EE AFONSO ARINOS

EE TEMISTOCLES ROCHA
PARACATU

EE OLINDINA LOUREIRO
EM CACILDA CAETANO DE SOUZA

CRECHE MUN MARIA CONCEIÇÃO MACEDO NEIVA
EM AFONSO VAZ
EE BENEDITO VALADARES
RAUL SOARES

EE DOM HELVECIO GOMES DE OLIVEIRA
EM JOSE ADOLFO VIEIRA ASSAD

CENTRO DE EDUCAÇÃO CIDADÃOS DO FUTURO
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ANEXO 5 - Lista de inscritos
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28a 30

SemináJda Ünte^iusjcionaB

Üíaba£ho docente

pa^uma educação.

de,autubJia

democJkáticaeinciuãiua

FACULDADE 06 EDUCAÇAO DA UFMG I AUDITÓRIO NEIDSON RODR)G
BELO H0R120NTE. MINAS GERAIS. BRASiL
^ 'n

de 2015
r*;;'f':/ i'. í: .' -7'*

LISTA DE INSCRITOS

ADELSON AFONSO DA SILVA FRANÇA JÚNIOR
ADRIANA CRISTINA SALGADO

AILSON PINHÃO DE OLIVEIRA
ALESSANDRA SOUZA

ALESSANDRO PINTO GARCIA

ALEXANDRA MARIA DE FRANÇA
ALEXANDRE GOMES SOARES
ALFREDO ANANIAS AVELAR

ÁLIDA ANGÉLICA ALVES LEAL
ALINE DE SOUZA JANERINE
ALINE REGINA GOMES

ALISSON JOSÉ DA SILVA ESTEVES PEREIRA
ALLESSY LUIZA REIS E SILVA
AMANDA APARECIDA MARCATTI

AMANDA DE PAULA BIRINDIBA ARAÚJO
AMANDA ELIZABETE NUNES

AMANDA JACKELINE SANTOS DA SILVA

ANA BEATRIZ SILVA GRAÇA
ANA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
ANA CECÍLIA VIANA

ANA CRISTINA SIMÕES DO NASCIMENTO
ANA FÁTIMA DE REZENDE SILVA PAIVA GOMES
ANA FLAVIA DOS SANTOS GONZAGA
ANA LÚCIA DE FARIA E AZEVEDO
ANA MARIA ALVES SARAIVA
ANA PAULA DINIZ ARRUDA
ANDERSON LOBATO

ANDRÉ FELIPE DUTRA MARTINS ROCHA ELIAS
ANDRÉA SIMÕES LOBATO MOREIRA
ANDREZA FERREIRA FELIX

ANGÉLICA DE MOURA PIRES
ARYANNE MARTINS OLIVEIRA
BEATRIZ MARINHO DE MELO
BENICIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
BRUNA DAIANY VIEIRA

CACILDA PRADO XAVIER
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CAIRO AMARILDO BATISTA MARTINS
CAMILA CARVALHO DOS SANTOS
CARINE SARAIVA DINIZ
CARLAIMENES

CARLYLE DOS PASSOS LAIA

CAROLINA ALVARENGA DE CARVALHO

CAROLINA PASQUALINI DE ANDRADE
CAROLINE MENDES DE OLIVEIRA
CELIO DA SILVEIRA JÚNIOR

CHEILA RODRIGUES SOUTO GARCIA

CLÁ' UDIO LUIZ FERNANDES
CLARICE BARRETO LINHARES
CLAUDIA MARCIA RIBEIRO
CLAUDIA TAVARES DO AMARAL
CLEMOAR LOCATELLI
CRISANGELA ELEN DE SOUZA

CRISTIANE MICHELLE JUSTI

CRISTIANE SILVA FRANÇA
DALCYLEA CORRÊA PINHEIRO

DANIEL FABIAN ROCA FLORES PINTO
DANIELA CORRÊA VIANA

DANIELLI FERREIRA SILVA

DÉBORA DO SOCORRO VASCONCELOS DA SILVA
DENILSON DA SILVA PEREIRA
DENISE BIANCA MADURO SILVA PASSADES
EDGAR GOMES JÚNIOR

EDIANE DE NAZARÉ NASCIMENTO DE JESUS
EDNA MARTINS BORGES

EDUARDO CORTEZ DE MIRANDA
EDUARDO JUNIO SANTOS MOURA
EDUARDO MARTINS FERRAZ
EDWARD AREDES DA SILVA JÚNIOR
ELAINE IZELA RIBEIRO DE LEMOS
ELIANE SILVA PEREIRA

ELISABETTE LEO GONÇALVES CIPRIANO

EUGÊNIA MORAIS DE ALBUQUERQUE
FABIANA PATRÍCIA NATIVIDADE
FABRINE LEONARD SILVA
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FERNANDA CILENE MOREIRA DE MEIRA
FERNANDO RANGEL PINHEIRO

FLÁ* VIA FERREIRA DOS SANTOS
FLÁVIO DOS SANTOS
FLORENCIA STUBRIN
FRANCELINE RODRIGUES SILVA

FRANK .lOSÉ DA SILVA PORTO
GABRIEL DUARTE FARIA
GABRIELA SILVEIRA MEIRELES
GEISIANE FERREIRA DA SILVA
GILVAN LUIZ MACHADO COSTA

GISELE FRANCISCA DA SILVA CARVALHO

GLÁUCIA SOARES BARBOSA
GLAUCIMARY NASCIMENTO TEODÓSIO
HUDSON GIOVANNINUNES SOARES
lONE APARECIDA NETO RODRIGUES
IVAIR DE SOUZA MUNHOZ

JACQUELINE MORENO THEODORO SILVA
JAIME PEIXOTO DA SILVA JAIME PEIXOTO DA SILVA

JALMIRIS REGINA OLIVEIRA REIS SIMÂO

JANAINA DA CONCEIÇÃO MARTINS SILVA
JANETE REGINA DE OLIVEIRA

JANETH CILENE BETONICO DA SILVA

JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA
JOANE MACIEIRA DOS SANTOS

JOÃO VICTOR DA FONSECA OLIVEIRA
JONILSON COSTA CORREIA

JOSILENE RODRIGUES BORGES

JUAN ARTURO MAGUINA AGÜERO
JULIANA BATISTA FARIA
JULIANA BRITO DE SOUZA
JULIANA CAIRES PEREIRA
JULIANA DE JESUS CAMPOS
JULIANO ALVES ANDRADE
JUSSARA ELIZANDRA BRAZ

KATIA LILIANE ALVES CANGUÇU
KATIUCIA MORAES FERREIRA
KEIDES BATISTA VICENTE
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KILDO ADEVAIR DOS SANTOS

LEANDRO FERNANDO ANDRADE OZOLIO
LEONARDO DAVID ROSA REIS
LÍDIA CAMPOS GOMES BOY
LIDIANE XAVIER DE FARIA

LUANA AIRES CORRÊA DE SÁ
LUCAS DE SOUZA

LÚCIA HELENA TESTA
LUCIENE FRANCISCA ROCHA
LUCIENE patrícia DINIZ

LUCIMARA APARECIDA NETO
LUISA FERNANDA MEJIA TORO

LUIZ ANTONIO DE ALBUQUERQUE LINS FILHO

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO
LYDA M. GONZÁ* LEZ ORJUELA
MADELINE MELO
MARA CORDEIRO DE OLIVEIRA

MARCELA GONÇALVES OLIVEIRA
MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA
MARCO ANTONIO DE SANTANA
MARIA A. FARIAS CARVALHO

MARIA ALCILENE SILVA DE SIQUEIRA

MARIA AMÁLIA DE ALMEIDA CUNHA
MARIA APARECIDA DE FREITAS DA SILVA
MARIA APARECIDA LEAL DE FARIA CHIODI
MARIA BETHANIA PEREIRA DE OLIVEIRA

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES
MARIA DIRCE RIBEIRO GONTIJO

MARIA IRACEMA SERRAO DE QUEIROZ

MARIA JOSÉ DA SILVA FERNANDES
MARIA LUIZA MOTA SILVA

MARIA NAZARÉ FERREIRA DE SOUZA
MARIANA ROSA MACHADO TAVEIRA

MARILENE FRANÇA SANTOS BARCELLOS
MARÍLIA SOUSA ANDRADE DIAS
MARÍLIA SOUZA ANDRADE DIAS
MARINA BARBOSA DA SILVA RESENDE CUNHA
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MARINA DE SOUZA JACOB

MARJORIE LEÃO RAGO
MARTHA LUCIENE ROCHA GOMES
MAXIMILIANA GREGGIO RAMOS FERREIRA
MAYARA LUISA DE OLIVEIRA RODRIGUES

MICHELE ROSA MACHADO
MILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

MONIQUE PAULA DIAS ARAÚJO COSTA
NATAL DOS SANTOS SOARES
NEIDE ELISA PORTES DOS SANTOS

NELMA LÚCIA GARCIA
NILANDY ALVES DE OLIVEIRA
NORTON GREY FERREIRA RIBEIRO
OSMARINA BARROS BARBOSA DE OLIVEIRA

OTÁVIO PEREIRA CAMARGOS
patrícia NELLY sales de SOUSA
PAULA FRANCISCA DA SILVA

PAULO HENRIQUE RODRIGUES
PEDRO ASSIS NETO

PRISCILA BRASILEIRO SILVA DO NASCIMENTO
RAFAELA C S SOARES
RENATA ARAÚJO DE CASTRO FERMAM
RENATA CRISTINA ROCHA MEDEIROS

RENATA FLAVIA NOBRE CANELA DIAS
RENATA KELLY DE ARRUDA
RENATA NUNES VASCONCELOS

RENATA SIVIERO MARTINS
RENATO MARCON PUGLIESE

RITA DE CÁSSIA CHAGAS HENRIQUES
ROBERTA ABALEN DIAS

RODRIGO RONCATO MARQUES ANES

ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS
RONAN FELIPE ARAÚJO
ROSIMAR RODRIGUES RIBEIRO COMINI

SALUA CECÍLIO
SÁMARA CARLA LOPES GUERRA DE ARAÚJO
SAMIRA FAKHOURI BAIA

SANDRA MARIA CUNHASQUE
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SANDRA MENDONÇA
SANDRA REGINA DIAS GONÇALVES
SELMA MARIA NONATO
SELMA RESENDE RODRIGUES

TALITA APARECIDA LIMA DE FREITAS

TÂNIA ARETUZA AMBRIZI GEBARA
TATIANA GARIGLIO CLARK XAVIER

TATYANNE GOMES MARQUES
TEREZA CRISTINA DUARTE

ÚRSULA OLIVEIRA
VALERIA PERES MORATO GONÇALVES
VANILDA MARTINS

VERA LÚCIA DOS SANTOS VIANA TEIXEIRA
WAGNER DOS SANTOS FAGIOLI
WANDERSON DE SOUZA CLERES
WANDERSON PAIVA ROCHA
WELLINGTON OLIVEIRA COSTA

PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MG INSCRITOS
ADRIANA PAIVA QUINTÃO MOZZER
ALESSANDRO PINTO GARCIA

ALIONEIDE BARBOSA DE ARAÚJO
ALISSON FERREIRA OLIVEIRA

ALVENY DE FÁTIMA ISAIAS BATISTA
ANA APARECIDA RAMOS TERRA
ANA MARIA DE ALMEIDA FERNANDES
ANA MAURA DE FREITAS FONSECA
ANA NEIVA CARDOSO DE ARAÚJO

ANDRÉIA DE SOUZA CECÍLIO
ANGÉLICA DAS GRAÇAS SARAIVA SOUZA
FERREIRA

BARTOMÉLIO DA SILVA MARTINS
BEATRIZ CARLOS PEREIRA VALADÃO
BELARMINO AARÂO CRESCÊNCIO
BENICIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CARLA SOUZA DOS SANTOS
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CATILENA ALVES CONCEIÇÃO
CINTIA LUZIA DE OLIVEIRA

CÍNTIA SILVESTRINE SANTOS
CLAUDIA MARIA R. GROSSI PEREIRA

CLÊNIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS
CLEONICE GOMES NOGUEIRA

CRISTIANE APARECIDA PROCÓPIO DE CARVALHO
CRISTIANE VIANA SILVA

CRISTINA FERNANDES NEIVA
CRISTINA FERNANDES SILVA
DANIEL MARINHO DOS SANTOS JR
DANILO DE MOURA DAVI

DÃNYA ANDRÉIA FERREIRA MARQUES
DAYANE APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA

DEISE ELAINE CORNÉLIO PEIXOTO
DENERVAL DE OLIVE DUTRA

DENISE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
DIVA MARIA DINIZ
EDLAINE FERNANDES MORAIS

EDSON FRANÇA DE MORAIS
ELIANE CAIXETA NUNES SANTOS
ELIAS BARBOSA DA SILVA FILHO
ELISETE CRISTINA SILVA RIOS
EMERSON VIEIRA LOURO
ERICKA MARTINS KNUPP DE OLIVEIRA

ERNESTO JOSÉ DUTRA
EUNICE DE LOURDES RESENDE

EVANDRA DA SILVA BISPO ÁVILA
EVONETE ALVES DE SOUZA
EZIMAR APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO
FABIANO ALVES PEREIRA

FABÍOLA CARVALHO DE PAULA ALMEIDA
FABÍOLA GARCIA DE OLIVEIRA
FLÁVIO DOS SANTOS
FRANCISCO FALEIROS NEGRÃO
GABRIELA PEREIRA DA GAMA
GERALDO MAGELA LIMA TEIXEIRA

GISLENE LÍLIAN ARRUDAS
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GLEICILENE BARBOSA
GRASIELA DE LOURDES MEDEIROS
HELENARA PRADO LEITE BOSCO
HELUSANE ARAÚJO SOARES

ILZA ISABEL ABRAÃO
IRENE STELLA VIANA

IVINA MARQUES DO AMARAL NASCIMENTO
IZAIAS FERNANDO DE PAULO
IZIS ALMEIDA DOMINGUES
JANE APARECIDA DA SILVA CAMPOS
JEAN LOUIS LANDIM VILELA

JOSÉ ELIAS MARIZ JÚNIOR

JOSÉ MARQUES COSTA
JOSIANE DOS SANTOS GONÇALVES

JOSIANE SODRÉ DE OLIVEIRA COSTA AQUINO
JOSIVÂNIA RIBEIRO DE JESUS
JÚNIOR CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
KAMILLA RODRIGUES DA COSTA
KARLA DANIELA SANTOS OLIVEIRA
KARLA GENTIL DE OLIVEIRA
KARLA LEONEL DE OLIVEIRA

LAÍS MOL ALVES
LAURA CORDEIRO DE SENE

LEDA FRANCO MARTINS ANDRADE
LILIANE CRISTINA LIMA BELCHIOR
LISIENE CARDOSO SOARES
LUANA CARLA BARCELOS
LUCAS NOGUEIRA AMIN
LÚCIA HELENA TESTA

LUCIENE LUiZA RIBEIRO
LUIZ CARLOS ROCHA

LYGIA MARIA DE FARIA LIMA
MAIARA MELO ALVES DA ROCHA

MÁRCIO MAURÍCIO DA SILVA
MARCY IARA ABREU RODRIGUES

MARIA ANGÉLICA DE CASTRO MAGALHÃES
MARIA AUXILIADORA CAMPOS

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
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MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CAMPOS

MARIA DELCI FERREIRA BRANDÃO
MARIA DENISE DE SOUZA
MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVA

MARIA EUGÊNIO PEREIRA DOS SANTOS BATISTA
MARIA HELENA ALVES CORTES DE MORAIS

MARIA LÚCIA DAS DORES ASSIS
MARIANE SOUZA EMERICK

MARIETE SILVA GUIMARÃES

MARINÊS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
MARISA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS

MARLUCE DA CONCEIÇÃO SOARES LIMA
MARYCLEIA DA SILVA ALVES

MAURA MARIA ARTUR
MICHEL WANDERSON AMARAL
MURIEL CASAGRANDE
OSMARINA BARROS BARBOSA DE OLIVEIRA

OTÁVIO PEREIRA CAMARGOS
patrícia NELLY sales de SOUSA
PAULA FRANCISCA DA SILVA

PAULO HENRIQUE RODRIGUES
PEDRO ASSIS NETO
PRISCILA BRASILEIRO SILVA DO NASCIMENTO
RAFAELA C S SOARES
RENATA ARAÚJO DE CASTRO FERMAM

RENATA CRISTINA ROCHA MEDEIROS
RENATA FLAVIA NOBRE CANELA DIAS
RENATA KELLY DE ARRUDA
RENATA NUNES VASCONCELOS
RENATA SIVIERO MARTINS
RENATO MARCON PUGLIESE

RITA DE CÁSSIA CHAGAS HENRIQUES
ROBERTA ABALEN DIAS

RODRIGO RONCATO MARQUES ANES

ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS
RONAN FELIPE ARAÚJO
ROSIMAR RODRIGUES RIBEIRO COMINI

SALUA CECÍLIO
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SAMARA CARLA LOPES GUERRA DE ARAÚJO

SAMIRA FAKHOURI BAIA

SANDRA MARIA CUNHASQUE
SANDRA MENDONÇA
SANDRA REGINA DIAS GONÇALVES
SELMA MARIA NONATO
SELMA RESENDE RODRIGUES

TALITA APARECIDA LIMA DE FREITAS

TÂNIA ARETUZA AMBRIZI GEBARA
TATIANA GARIGLIO CLARK XAVIER

TATYANNE GOMES MARQUES
TEREZA CRISTINA DUARTE

ÚRSULA OLIVEIRA
VALERIA PERES MORATO GONÇALVES
VANILDA MARTINS

VERA LÚCIA DOS SANTOS VIANA TEIXEIRA
WAGNER DOS SANTOS FAGIOLI
WANDERSON DE SOUZA CLERES
WANDERSON PAIVA ROCHA
WELLINGTON OLIVEIRA COSTA
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Certificamos a participação de

no Seminário Internacional Trabalho docente para uma educação democrática e inclusiva
ide de Educação / Universidade Federal de Minas (Jerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Eras
os dias 28 a 30 de outubro de 2015, com o total de 15 horas.

CZíL
_A ANDRADE OLIVEIRA
COORDENADORA

l
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JVIA FRAGA VIEIRA
LÍVIA
VICE-COORDENADORA
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Apresentação cultural na abertura do Seminário Internacional - Trabalho
Docente para uma educação democrática e inclusiva - out/2015
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Conferência de abertura - Seminário
Internacional - Trabalho

Docente

para uma educação democrática e
inclusiva - out/2015. Na foto Prof.

João Barroso (ULisboa/Porutgal)

""ir

«. í

x

X

X v:

s
y\
>AX >4X >AX

TR48AIH0 OOCÍNTE 'íA cOüCAÇAO
SASICA

Mesa-redonda: Apresentação dos
resultados da Pesquisa TDEBB -

àíS^

IfPAqULDADE
GRUPO DE JgCESTUDOS
SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL B TRABALHO
iMtfCaqWP
,/
,

m

federal de minas gerais

.

í ■

^
'■ M
-X

Seminário Internacional - Trabalho

Docente

para

uma

educação

democrática e inclusiva - out/2015.
Na mesa as Profas. Dalila Oliveira e

Lívia Vieira (UFMG) e o Estatístico
da
pesquisa Edmilson
Pereira
(Gestrado/UFMG)
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Participantes do Seminário Internacional - Trabalho Docente para uma educação
democrática e inclusiva - out/2015

m.
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Mesa-redonda: Indicadores de qualidade do Trabalho docente para umt educação democrática e
inclusiva - Seminário Internacional - Trabalho Docente para uma educaçcO democrática e inclusiva out/2015. Na mesa as Profas. Lívia Vieira(UFMG)e Madalena Guasco (C ONTEE)e os Profs. Heleno

Araijjo(CNTE)e ítalo Dutra(SEB/MEC)
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Mesa-redonda - Inserção e permanência na carreira docente: o papei da formação - Seminário
internacional - Trabalho Docente para uma educação democrática e inclusiva - out/2015. Na mesa a
Profa. Olgaíses Maués(UFPA)e os Profs. Fernando Carrión (Ministério da Educação da Bolívia),
Daniel Ximenes(MEC)e Júlio Emílio Diniz(IJFMG)

Gesirado/í
UfMG

»

Mesa-redonda - Trabalho coletivo e colaborativo: identidade profissional • Seminário Internacional Trabalho Docente para uma educação democrática e inclusiva - out/2015 Na mesa as Profas. Maria
Helena Augusto(Gestrado/UFMG)e Menga Ludke(PUC-RIO)e os Profs. Régis Malet (Univeristé de
Bordeaux, França) e Pablo Martinis(UDELAR, Uruguai)

PROJETO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL E
TRABALHO DOCEfíTE - GESTRADO/FaE/UFMG

RELATÓRIO FINAL - O TRABALtíO DOCENTE NA

EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: META III - elaboração
do referencial teórico para análise do trabalho docente
na Educação Básica e publicaçã.o do Dicionário
''Trabalho, profissão e condição doc<inte''
APOIO FINANCEIRO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA/MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO

Coordenação geral:
Dalila Andrade Oliveira

Lívia Maria Fraga Vieira

Belo Horizonte, dezembro de 2010

PROJETO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL E
TRABALHO DOCENTE - GESTRADO/FaE/UFMG

RELATÓRIO

FINAL
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O

TRABALHO

DOCENTE

NA

EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: META III - elaboração do
referencial teórico para análise do trabalho docente na
Educação Básica e publicação do Dicionário "Trabalho,
profissão e condição docente"

APOIO FINANCEIRO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA/MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO

Belo Horizonte, dezembro de 2010
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Coordenação dc Aperfeiçoamento de Pessoa! de Nível Superior
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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Faculdade de Educação
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Grupo de Atuação Especial de Educação da Universidade Estadual de
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Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da
Universidade Federal de Minas Gerais

GESTRADO/UFPA
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APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o produto fínal relativo à Meta 3 do Plano de Cooperação Téenica
MEC/SEB-UFMG/GESTRADO - 2009-2010. O objeto da Cooperação foi a realização da
pesquisa nacional "(9 Trabalho docente na Educação Básica no Brasir, tendo como objetivo

geral ^"analisar o trabalho docente nas suas dimensões constitutivas, identificando seus atores,

o que fazem e em que condições se realiza o trabalho nas escolas de Educação Básica, com a
finalidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas no Brasil.''''
A pesquisa contou com apoio do Ministério da Educação - MEC, em projeto institucional de
cooperação técnica com a Secretaria de Educação Básica - SEB deste Ministério, por meio da
Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Básica - DCOCEB.
O Plano de Cooperação foi organizado em três grandes Metas com os seus respectivos produtos:
META 1 - Realizar pesquisa quantitativa {sun'ey) sobre as condições de trabalho e o perfil dos
trabalhadores da Educação Básica em escolas públicas municipais e estaduais, e instituições de
educação infantil conveniadas com o poder público, em sete estados brasileiros, contemplando
as cinco regiões: Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e
Santa Catarina.

PRODUTO 1: Relatório final do .sun>ey contendo os resultados dos sete estados brasileiros,
contextualizados pelos resultados da pesquisa documental sobre política educacional dos
estados e municípios abrangidos pela amostra.

META 2 - Elaborar panorama dos profissionais da educação básica no Brasil, tomando como
fonte as informações quantitativas produzidas pelo INEP/MEC, pelas PNAD/IBGE e pelas
RAIS/MTE.

PRODUTO 2- Relatório final sobre panorama dos profissiona s da educação básica no Brasil.
META 3 - Elaborar um referencial teórico para análise do trabalho docente na educação básica

em escolas públicas e um Dicionário de termos e conceitos sobre profissão, condição e trabalho
docente.

PRODUTO 3- Publicação do Dicionário "Trabalho, profissã:) e condição docente", em CD,

com 433 verbetes elaborados por 380 autores brasileiros e de outros 16 países; balanço de
bibliografia atualizada sobre trabalho docente na educação básica no Brasil.
Tendo em vista as investigações realizadas nos últimos anos, no âmbito do Grupo de Estudos
Sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais -

GESTRADO/FaE/UFMG e da Rede Latino-americana de Estudos sobre Trabalho Docente -

RedEstrado, foi organizada uma rede de grupos de pesquisas em diferentes universidades no
Brasil com a intenção de investigar os efeitos das reformas educacionais iniciadas nos anos
1990 na realidade escolar brasileira e no trabalho docente, em particular. Esta rede constituiu a

equipe nacional, coordenada pelo GESTRADO/UFMG, composta por pesquisadores de oito
diferentes gnipos de pesquisa de reconhecida competência acadêmica, situados nos sete estados
brasileiros, instalados

em

universidades

GESTRADO/ÜFPA,GETEPE/UFRN,

públicas, a

NEDESC/UFG,

saber:

GESTRADO/UFMG,

NEPE/UFES,

NUPE/UFPR,

GEDUC/UEM-PR, GEPETO/UFSC.

A pesquisa contemplou critérios de abrangência regional e ijspecificidade de desenhos de
políticas educacionais. Em cada estado foram pesquisadas escolas das redes estadual e
municipais de ensino e instituições privadas de educação infantil (coiuunitárias e filantrópicas
conveniadas com o poder público).

O plano de trabalho foi estabelecido em três etapas. A primeira foi dedicada ao aprimoramento
da proposta de pesquisa e plano de viabilidade técnica, à definição dos procedimentos teórieometodológicos e administrativos, ao levantamento de dados estatísticos e documentais sobre o
contexto estudado, à preparação dos instrumentos de pesquisa, à definição da amostra e das
equipes executoras por estado.

O segundo momento envolveu a realização da pesquisa de campo, compreendendo também a
análise conceituai do tema trabalho docente e a elaboração do panorama sobre o perfil dos

docentes da Educação Básica no Brasil com as bases em dados oficiais disponíveis.

A terceira etapa compreendeu a elaboração de relatório final, preparação dos produtos e a
preparação e divulgação dos resultados.

O presente relatório apresenta a descrição e a apresentação do balanço de bibliografia atualizada
sobre trabalho docente na educação básica no Brasil e do Dicionário "Trabalho, profissão e
condição docente", relacionados como produtos da Meta 111.
Encontra-se anexado o Dicionário "Trabalho, profissão e condição docente".
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o TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL:
META III - elaboração do referencial teóricopara análise do trabalho docente

na Educação Básica e publicação do Dicionário "Trabalho, profissão e
condição docente"

1 -Revisão de Literatura: balanço de bibliografia atualizada sobre trabalho
docente na educação básica no Brasil
A terceira meta foi dedicada a elaborar referencial teórico para a análise do trabalho e da

condição docente na Educação Básica, elegendo categorias analíticas que permitissem
estabelecer comparações entre os diversos contextos educacionais no Brasil. Foi realizada a

revisão de literatura acadêmica sobre a temática do trabalho e condição docente, por meio de
levantamento em acervos bibliográficos físicos e eletrônicos. A finalidade de tal revisão foi

identificar conceitos e termos utilizados nas pesquisas e estudos sobre o trabalho, a profissão e
a condição docente para a produção de um Dicionário que pucesse reuni-los. disseminando-os
na comunidade acadêmica, bem como nos sistemas educacioniais.

Figura 1 - Apresentação da Meta 3 no Seminário Nacional: O Trabalho Docente na
Educação Básica no Brasil.
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Em relação à revisão de literatura acadêmica sobre a temática do trabalho docente foi realizado
um estudo quantitativo, construído por meio dos resultados do levantamento de teses e
dissertações defendidas sobre o trabalho docente, no período de 1987 a 2007. O mapeamento
realizado abrangeu a análise da produção discente de 65 programas de pós-graduação de

instituições públicas e privadas, catalogadas no banco de disser ações e teses da (Capes).
O objetivo deste estudo foi de sistematizar a produção acadêmica sobre o trabalho docente na
educação básica no Brasil, a fim de verifiear o conjunto de infoimações e resultados já obtidos.
Ou seja, inventariar o conjunto de trabalhos produzidos, ordená-los por períodos históricos,
situar os principais aspectos que estão sendo investigados e os locais de produção, enfim,

indicar alguns caminhos, escolhas e dimensões que estes estudos vêm tomando e que possam
contribuir no fortalecimento desse campo de investigação.

1.1 - Deseiivolviiiieiito e Metodologia
A fonte básica de referência para localizar os trabalhos, conforme indicado anteriormente, foi
o "Banco de I^issertações e Teses da Capes". O "trabalho docente" foi o nosso deseritor de

referência para arrolamento das produções acadêmicas. Para cercar, nesse levantamento
trabalhos similares, optou-se por desdobrar esse deseritor em expressões e termos sinônimos,
mais usualmente utilizados em artigos acadêmicos publicados sobre o trabalho docente, como:

profissão docente, profissão de professor, atividade docente, carreira docente, ofício de
professor, condição docente e magistério. A busca dos trabalhos se deu por meio da ferramenta
"expressão exata", contida no site da Capes, que possibilita localizar de forma precisa as
expressões e os termos indicados.

A procura minuciosa dos descritores foi dirigida aos títulos e às palavras-chave indicadas pelos
autores nas dissertações e nas teses. Partiu-se do pressuposto de que os autores se esforçam para

registrar nesses lugares os aspectos centrais das temáticas desenvolvidas por eles. Ou seja,

esperava-se que nesses itens aparecessem aspectos que pudessem indicar o principal conteúdo
da investigação, o que nem sempre se verificou.
Foram encontrados 467 trabalhos, sendo 388 dissertações e 79 teses, que abrangeram o período

de 1987 - data do mais antigo trabalho arquivado no banco de dados da Capes - a 2007; esta

última é a data do último trabalho disponível, no decorrer da co eta de dados. Esse período, que
compreende vinte anos de produção acadêmica, abrange a Constituinte (1987), a promulgação
da Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996)e uma série
de outras leis as quais se destinam a matérias específicas scdire a educação e que, no seu
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conjunto, conformaram as reformas pelas quais passaram a educação brasileira nos anos 1990
e 2000. Adotando como referência esses marcos históricos, os trabalhos encontrados foram

organizados em dois períodos: o primeiro de 1987 a 1996, que demarca a Constituinte (1987);
a Promulgação da Constituição (1988); e a promulgação da LDB (1996); e o segundo entre
1997 e 2008, período que delimita a implementação da LDB e todas as suas alterações, até
2007.

Os dados coletados em cada dissertação e tese foram: título, autoria, orientador, tipo (mestrado
ou doutorado), instituição, data de defesa, palavras-chave e resumo. O banco de teses e
dissertações da Capes é organizado para que os dados acima estejam disponíveis; no entanto,
nem todos os trabalhos catalogados apresentam estes itens por completo. Os resumos

disponíveis são os elaborados pelo(a) autor(a) do trabalho, indicando não haver, ou não ser
cumprida, uma padronização para a sua apresentação.

Desta forma, os resumos dos trabalhos se apresentam de tamanhos diferentes, completos,

incompletos,com recortes de trechos da introdução e, às vezes,com redações incompreensíveis.
Mesmo com todas as limitações já identificadas por outros autores (Ferreira, 2002 e Stephanou,
2008) para se realizar pesquisas sobre o estado da arte via resumos, há o reconhecimento de

que eles podem oferecer uma história da produção acadêmica e formam "um horizonte rico para
compreender as opções, direções, escolhas e desatenções que temos produzido no campo da
pesquisa na pós-graduação em Educação"(Stephanou, 2008, p. 22).
As 467 dissertações e teses encontradas foram organizadas em eixos temáticos, que agruparam,

pelo objeto focalizado, os trabalhos que mais se aproximavam. Nesse sentido, buscou-se reunir
trabalhos similares, por meio das informações oferecidas pelos autores nos resumos

apresentados, ainda que eles adotassem objetivos e abordagens eórico-metodológicas di.stintas.
Aliado a esse, tomou-se também como critério a recorrência con que estes trabalhos apareciam,

ou seja,tópicos que se apresentavam com mais freqüência e que revelavam um grau de distinção
em relação aos outros e mereciam estar destacados.

Assim, chegou-se a treze eixos temáticos, quais sejam: 1. Natureza e Processo de Trabalho; 2.
Condições e Relações de Trabalho; 3. Identidade e Trabalho Docente; 4. Representações,

Sentidos e Significados sobre o Trabalho Docente; 5. Perfil de Professor; 6. Gênero e Trabalho
Docente; 7. Formação Docente; 8. Novas Tecnologias e Tral alho Docente; 9. Saúde e MalEstar Docente; 10. Saber e Práticas Docentes; 1 1. Aspectos feórico- Históricos do Trabalho
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Docente; 12. Impactos das Reformas Educacionais sobre o Trabalho Docente; 13.
Sindicalismo/Resistência e Trabalho Docente.

A seguir, são apresentadas as primeiras sínteses dos dados col(;tados, que buscaram ordenar os
trabalhos encontrados por períodos de crescimento dessa temálica ao longo do tempo, os locais
de produção, os níveis e as etapas da educação pesquisadas, a difusão de subtemas estudados
ao longo do tempo. Para finalizar, são mostradas algumas indicações possíveis de se vislumbrar
para a análise qualitativa dos estudos produzidos nessa área dc conhecimento.

1.2 - Tendências presentes na literatura específica; análise dos resultados
encontrados

O mapeamento das dissertações e das teses, por meio do descritor principal "trabalho docente",
apresentados na TAB. 1, revelou-nos que essa expressão aparece nas palavras- chave e/ou nos
títulos de 38% dos trabalhos encontrados, seguidos dos descritores "magistério", com 31% e

"profissão docente" com 12%. Esses três descritores reúnerr 81% das produções. Chama a
atenção também nesse levantamento o número ínfimo de trabalhos encontrados com os

descritores "ofício de professor"(1) e "condição docente" (3), que pode estar indicando um
certo silenciamento dessas categorias, nas investigações sobre o trabalho docente(TAB. 1).

Tabela 1 - Teses e dissertações produzidas sobre trabalho docente por descritor - 1987 2007

Período

Descritor

1987-1996

<3iSnT. ^

1997-2007

int.
10,0%

18

90,0%

20

100,0%

111

Atividade Docente

11 '
Carreira Docente

14

33,3%

66,7%

Condição Docente

41,5%

86

58,5%

1

100,0%

147'

Magistério

Oficio de Professor
f;S ■ :

■ÍÍ-ÍSSIÍBJÍW

33,3%

12

66,7%

18

5,6%

51

94,4%

54

6,1%

31

93,9%

33

19,0%

145

81,0%

179

; t'rofissão de Professoi

Profissão Docente

i
ÍTrabalho de Professor

34
Trabalho Docente

Total

• "í t c '

109

23,3%

358

76,7%

467

FONTE; Banco de Dissertações e Teses da Capes
Verifica-se na TAB. 2 que as dissertações e as teses reunidas no descritor "Trabalho Docente"
se concentram prioritariamente na discussão de temáticas referentes ao eixo "Formação
Docente". Nesse

eixo.

convergiram,

principalmente,

tiabalhos

sobre

formação

e

profissionalização docente; formação inicial de professores no ensino médio e na educação

superior relacionando-a com as atividades docentes na educação básica (educação infantil,
ensino fundamental e médio); formação continuada e em serviço de professores e as exigências
da atividade docente; formação e atividade docente no início da carreira do professor; formação

docente e desvalorização do professor; tendências pedagógicas e práticas docentes.
As probicmatizações de aspectos relativos à "Natureza do Trabalho Docente" (24), "Processo
de Trabalho e Condições de Trabalho" (15), nas leses e dissertações encontradas ('FAB. 2), se
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expressaram em investigações relativas aos determinantes políticos da profissão de professor;
as configurações do trabalho docente na atualidade; a proietarização e profissionalização

docente; a questão do trabalho produtivo ou improdutivo na organização escolar; às mudanças
na organização do trabalho na escola e os reflexos sobre o trabalho do professor; a
intensificação, a flexibilização e a precarização do trabalho docente; políticas de valorização do

magistério e condições de trabalho docente; o abandono da profissão docente dos professores

das redes públicas. Essas produções reuniram 22% dos trabalhos localizados com o descritor
"Trabalho Docente". Os trabalhos que estudaram a "Saúde e Mal-Estar Docente"(15)versavam

principalmente sobre as causas mais freqüentes do adoecimento dos docentes, entre elas a
síndrome de Burnout; prevalência de problemas vocais e estresse em professores; condições de
vida e trabalho e as conseqüências sobre a saúde mental do profê.ssor; implicações do tempo na
saúde e no trabalho docente.

Já o descritor "Magistério" teve 20% dos trabalhos encontrados(TAB. 2)classificados no eixo
"Gênero e Trabalho Docente",que agrupou estudos sobre feminização do magistério; expressão
das relações sociais de gênero no interior do magistério; relações de gênero nas práticas

docentes de professores dos anos iniciais; processos identitários na constituição profissional de
professores do gênero masculino que atuam nas séries iniciais e educação infantil; experiências
de homens que fizeram carreira no magistério público. Chama a nossa atenção que esse
descritor acumulou o maior número de trabalhos relativos aos eixos "Impacto das Reformas

Educacionais sobre o Trabalho Docente" (32) e " Sindicalismo, Resistência e Trabalho

Docente"(18), se comparado com os estudos coletados com c» descritor "Trabalho Docente",
que não registrou nenhuma dis.sertação e tese classificada neste último eixo. ('I AB. 2).
Os estudos voltados para o impacto das reformas educacionais sobre o trabalho docente (32)
abarcam desde uma discussão da concepção de trabalho docente ante as mudanças que vem

sofrendo essa profissão até a compreensão das interferências das reformas nas relações de

trabalho desses profissionais; no processo de trabalho na escola; nas normas que detenninam a
carreira e a remuneração e, na autonomia dos professores(TA3. 2)

De forma geral, as dissertações e teses desenvolvidas sobre o trabalho docente, no período
estudado, têm buscado focar os processos de formação e de profissionalização, o exercício da
docência, a construção da identidade docente, os processos de trabalho, as condições e as

relações de trabalho, o processo de resistência, bem como o de abandono e o adoecimento dos

profissionais da docência. Portanto, o trabalho docente é estudado em suas múltiplas variantes.
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apresentando conceitos e referenciais que devem ser compreendidos nas especificidades dos

posicionamentos teóricos dos autores ou grupos de pesquisas que estão envolvidos.

Tabela 2 -- Teses e dissertações sobre o trabalho docente por descritor e eixo temático
Dcsciito
Eixos temáticos

Profissão

Trabalho

Docente

Docente

■.i %

Quant

%

Quant.

Total

■ r.r

f"

%

Quant.

%

Aspectos Teórico-Históricos
10

sobre o trabalho docente

13

20,7

34,5

Trabalho Docente
Si-J -

35,1

24,3

Formação Docente

17,8

1,9

PSS «V'

44,8

29

V ..

íCondições/RelaçÕes de
13

15

37

63

77,8

81

23,8

21

#Í3ênerò e Trabalho Docen
Identidade e Trabalho
O

28,6

Docente

47,6

Impacto das Reformas sobre
32

o Trabalho Docente

16

62,7 ;■ ■■ ■

'

'5,9

31 4

Mal -Estar Docente e Saúde
15

do Professor

5,9

5,9

7.1

7.1

88,2

Natureza e Processo de
24

í.^Trabalho Docente

85,

^ Novas Tecnologias e
Trabalho Docente

37,5

í

62,5

r»

m

iPèrfil dê Professores "Í

iáUã

Práticas Educativas e
Saberes Docentes

22,2

1-

'

77,8

17

17

Sindicalismo-Resistência e

■ i^rabalho docente

18

90,0

0.0

10

Representações, sentidos e
15

significados

7

46,9

10

:!1,9

31,3
~

32

'

rt
'*

Total

1

147

38,7

54

FONTE: Banco de Dissertações e Teses da Capes

No que se refere às etapas e modalidades da educação básica verifica-se que o ensino
fundamental foi a etapa que mais concentrou os estudos sobre o trabalho docente, com 145

trabalhos (TAB 3), 31% das dissertações e das teses, seguidas do ensino médio regular e
profissionalizante, que,juntos, somam 90 trabalhos, ou seja, 19% da produção. Aparecem,em
número bem menor, estudos que analisam simultaneamente o ti^abalho docente em mais de uma

etapa da educação básica, como o ensino fundamental e o médio, que reuniu 4% da produção.
Os trabalhos relativos à educação infantil somam 3% da produção total. E importante registrar
que a maioria dos resumos analisados(35%) não registrou a(sl etapa(s) da educação básica ou
a modalidade de educação a que seus estudos se referem. Algurs autores(as). isto é. 7%.anotam
genericamente que seu trabalho está voltado para investigar a educação básica, sem localizar a
etapa ou a modalidade(TAB. 3).

Tabela 3 - Teses e dissertações produzidas sobre trabalho docente por etapa e
modalidades da Educação Básica - 1987 - 2007
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FONTE: Banco de Dissertações e Teses da Capes

Ao cotejarmos os subtemas presentes, por etapa ou modalidade de ensino, podemos constatar
que no ensino fundamental destaca-se a produção nos seguintes eixos temáticos: Formação
Docente (17%); Impacto das Reformas Educacionais no Trabal io Docente (15%), Condições e
Relações de Trabalho (10%), Natureza e Processo de Trabalho (10%); Representações,

Sentidos e Signillcados (9,5%). Este riltimo eixo reuniu tiabalhos que versam sobre as
representações dos meios de comunicação sobre a profissão do professor; as representações que
os docentes do ensino fundamental constróem sobre o seu o leio; as representações soeiais

sobre o início da carreira de professor; os significados r.tribuídos pelos professores a
desvalorização profissional e ao abandono da carreira do magistério.
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No ensino médio regular e profissionalizante, o grosso da produção está focado no eixo
Formação Docente,que aglutinou 58 trabalhos, ou seja,64% da produção. Na Educação Infantil
os 12 trabalhos encontrados estão mais distribuídos entre os cíkos, mas se pode destacar dois

deles: Formação Docente(33%)e Gênero e Trabalho Docente,também com 33% dos trabalhos
(TAB 4).
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Tabela 4 - Dissertações e teses produzidas por eixo temático em cada etapa da Educação
Básica

Etapas da Educação Básica
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Identidade e Trabalho
Docente
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j

O

29
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Trabalho Docente

Mal-Estar Docente e
Saúde do Professor

O

15

21

15

Natureza e Processo

19

de Traballio Docente
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Tabalho Docente

I

Perfil de Professores

10
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Saberes Docentes

«Tk,

jj» J

I i f i "4
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Trabalho Docente

Representações,

14

24

Sentidos e
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Total

12

145

19

50

40

266

FONTE: Banco de Dissertações e Teses da Capes

As dissertações e as teses encontradas estão sendo desenvolvidas em sua maioria, ou seja,
80,5% (GRAF. I) em cursos de pós-graduação em Educação, em suas diferentes áreas de
concentração (política educacional, educação escolar, psicciogia da educação, currículo,

história da educação, sociologia da educação). Nas outras áreas do conheeimento, destacam-se
os trabalhos realizados nos cursos de pós-graduação em ciências sociais (sociologia,

antropologia e ciência política), que somam dez trabalhos; de psicologia, que aparece também
com dez trabalhos, de história e da área de saúde, com 6 trabalhos, cada uma delas(GRAF. 1).

22

Gráfico 1 - e dissertações sobre trabalho docente, por área de origem 1987-2007
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Fonte: Banco de Dissertações e Teses da Capes

Quanto ao lócus de produção nesse campo de estudo, verificou-se que as dissertações e as teses
encontradas foram desenvolvidas nas instituições públicas, situação que reitera as condições de

produção científica no Brasil. Essas instituições aparecem com 355 trabalhos defendidos, o que
corresponde a 76% do total, e as instituições privadas, que congregam 112 dissertações e teses

(24%).Conforme está indicando no GRAF. 2. entre as instituições públicas, as mais produtivas
em dissertações e teses sobre trabalho docente são: Unesp ;38), USP (35), UFMG (30); e
Unicamp (25), que reúnem 27% do total dos trabalhos. Destacam-se ainda, entre as

universidades públicas, a produção feita na UFRGS (19), UFSC (15), UFSCAR (15). UFRJ
(14), UFBA (13), UFPE (13), UFC (11), UNB (10). Nas instituições privadas, sobressai a

elaboração da PUC/SP, que sozinha congrega 49 produções sobre o trabalho docente, ou seja,
10,5% das dissertações e teses elaboradas (GRAF.2).
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Gráfico 2 - Dissertações e teses produzidas por instituição e por período histórico (19972007e1987-1996)
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FONTE; Banco de Dissertações e Teses da Capes

Verifica-se na TAB. 5 que a PUC/SP, que reuniu produção maior, tem. entre os seus 49

trabalhos, 19 catalogados no eixo temático "Formação Docente", o que corresponde a 39% da
sua produção. Essa instituição apresentou também um acijmulo de trabalhos nos eixos

"Aspectos histórico/teóricos sobre o trabalho docente", com sete dissertações e teses (14%), e
também no eixo "Trabalho Docente: Representações. Sentidos e Significados", com sete
elaborações (14%). Também a Unesp apresentou a seu maior número de trabalhos no eixo
"Formação Docente", com 12 dissertações e teses, ou seja, 32% dos trabalhos; em segundo
lugar, aparece a produção no eixo "Impacto das Reformas sobre o Trabalho Docente", com seis
trabalhos (16%). Na USP, há uma distribuição mais equilibrada da produção entre os eixos
temáticos, a maior concentração está no eixo "Formação Docente", com seis trabalhos (17%);
seguido do eixo "Impactos das Reformas sobre o Trabalho Docente" com cinco trabalhos
(14%). Na UFMG, a produção agrupa-se no eixo "Condições e Relações de Trabalho", com

nove das 30 dissertações e teses produzidas, ou seja, 30% do5 trabalhos. Em seguida, aparece
o eixo "Formação Docente" com 17%, e ainda os eixos referentes ao "Mal- Estar Docente e
Saúde do Professor" (13%) e "Natureza e Processo de Trabalho", também com 13% das
produções (TAB. 5).
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Tabela 5 - Dissertações e teses produzidas sobre trabalho docente, por instituição e eixos
temáticos -1987-2007
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FONTE: Banco de Dissertações e Teses da Capes
O eixo temático que concentra o maior número de trabalhos, considerando a produção geral
(TAB.6), foi o de "Formação Docente",com 1 14 dissertações e teses,68% de toda a produção.
Em seguida, aparece o eixo "Condições e Relações de Trabalho", com 55 produções, ou seja,
12% do total; e, em terceiro, o eixo "Impactos das Reformas Educacionais sobre o Trabalho
Docente", com 51 produções (1 1%). Se analisarmos pelos períodos históricos adotados para

este estudo, verificamos que a produção de trabalhos relativos aos temas"Condições e Relações
de Trabalho"; "Identidade e Trabalho Docente". "Mal-Estar e Saúde Docente", "Impactos da
Reforma sobre o Trabalho Docente", "Natureza e Processo de Trabalho Docente"; cresceu

significativamente (TAB. 6). Ou seja, em todos esses eixos temáticos, houve aumentos
superiores a 80% na produção, destacando-se aquele relativo ac "Mal-Estar e Saúde flocente",
que não havia registro, no banco de dissertações e teses da (^apes, de nenhum trabalho no
período de 1987 a 1996, e apareceram, no período seguinte. 1997-2007, 23 trabalhos. Na
verdade, se analisarmos todos os eixos temáticos, no decorrer dos dois períodos históricos
verificamos que houve um crescimento de pelo menos 50% em todos eles, com exceção do eixo
referente à "Gênero e Trabalho Docente", que registrou crescimento de 10%.
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Tabela 6 - Teses e dissertações produzidas sobre trabalho docente por eixos-temáticos1987 - 2007
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FONTE: Banco de dissertações e Teses da Capes

Se considerarmos os dois períodos históricos demarcados na introdução deste artigo para
análise dos trabalhos (1987-1996 e 1997-2007), verifica-se que a produção de teses e
dissertações sobre o trabalho docente teve crescimento de 328% no período 1997-2007, ein
relação a 1987-2006, conforme indicado na TAB 7.
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Tabela 7 - Teses e dissertações produzidas sobre trabalho doeente por nível - 1987 a
2007

Nível

Período
Doutorado

Quant.

Mestrado

Total

%
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FONTE: Banco de Dissertações e Teses da Capes

O aumento do interesse acerca desta temática, que reflete nas produções realizadas no período
de 1987-2007, pode ser atribuído ao impacto que as reformas educacionais têm na organização

da escola, no trabalho docente e na própria divisão do trabalho na escola. A complexidade e a
preméncia do trabalho docente na escola pública atual, a qualidade das escolas públicas
confrontadas com o trabalho docente pelos resultados das avaliações nacionais e estaduais

realizadas, a própria demanda social sobre essa temática, despertaram a necessidade de
aprofundamento desse campo de investigação.

Verifica-se também, nesse período, a formação e a consolidação de grupos de investigação
nessa área, inscritos no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, o surgimento de linhas

específicas de pesquisa sobre o trabalho docente no interior dos programas de pós-graduação,
com o objetivo de se aprofundar as análises sobre essa temática e fornecer subsídios para a
construção de políticas públicas.
Outro aspecto que se pode especular para o aumento da produção sobre o trabalhão docente é

a própria expansão e o fortalecimento dos programas de pós-graduação em educação, no
período, que ampliaram suas vagas de mestrado e doutorado, criaram o nível de doutoramento.
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e o próprio surgimento de novos programas de pós-graduação, no âmbito do setor públieo e do
setor privado. Segundo Amaral (2009), de 1987 a 2007, houve um crescimento contínuo da
pós-graduação como um todo, no Brasil, com a ampliação de cursos de mestrado e doutorado,
que vem se refletindo proporcionalmente no número de produções acadêmicas, como pode ser

observado no aumento significativo dos artigos publicados em periódicos.

1.3 — Apontamentos sobre a revisão
O estudo quantitativo realizado mostra que o trabalho docente p ode ser analisado sob diferentes

aspectos (TAB. 6): gênero, identidade, perfil, representações, formação docente, práticas

docentes, saberes docentes, condições e relações de trabalho, natureza e processo de trabalho,
saúde e mal estar docente, sindicalismo, impacto das novas tecnologias sobre o trabalho
docente.

Os resultados apresentados (TAB. 6) indicam que no período de 1987-1997 as pesquisas
realizadas sobre o trabalho docente, principalmente nos programas de pós-graduação em
educação(mestrado e doutorado) nas instituições públicas e privadas se concentraram em temas
relativos à formação docente e aos impactos das reformas educacionais sobre o trabalho

docente, se destacando aspectos como condições e relações de trabalho, natureza e processo de
trabalho, representações sentidos e significados da profissão docente(TAB. 6). Nesse sentido,
pode-se dizer que a produção acadêmica acompanha os acontecimentos políticos, econômicos

e sociais do seu tempo. Ou seja, a pesquisa acadêmica colocou em foco as mudanças que
estavam ocorrendo com o processo de reformas e novas regulações educacionais nos anos 1990
e seus impactos no interior da organização escolar e sobre o trabalho docente.

Coneomitantemente à permanência de alguns temas em ambos os períodos estudados, observase o surgimento e o fortalecimento de estudos de nt)vos temas como a "saúde e o mal estar

docente"(TAB.6). Este resultado vai de encontro aos estudos ce Martinez(2003)que mostram
que somente na década de 1980 é que os trabalhos sobre a saúde dos professores começam a se
despontar, a partir de dados epidemiológicos psiquiátricos e estudos sobre o sofrimento

psíquico causado pelo trabalho docente. Segundo essa autora, essas investigações vão
incentivar outros campos de estudo como a sociologia e a psicologia do trabalho, que começam
também dar a devida atenção a essa categoria de trabalhadores.

Este estudo sobre as produções relativas ao trabalho docente pretendeu ser essencialmente

descritivo, considerando que este é o primeiro passo em direção à análise qualitativa do quem
vem sendo produzido sobre essa temática.
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2 - DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente
A META 3 também previu como produto a elaboração de um dicionário que reunisse os termos

utilizados nas pesquisas sobre a temática do trabalho docente, definindo seus significados e
sentidos, buscando contribuir com as análises sobre as mudanças que ocorreram no trabalho

docente na sociedade contemporânea. O presente Dicionário constitui-se em uma obra coletiva,

contemplando grande diversidade de enfoques e perspectivas teóricas, agregando 380 autores
de 17 distintos países, que desenvolveram os 433 verbetes presentes na obra a partir de suas

especialidades, colaborando assim para a produção do conhecimento sobre o trabalho em
Educação. Os convites aos autores foram determinados por sua competência acadêmica e
excelência no estudo do termo/conceito a eles destinados, o que atribui grande magnitude a esta
obra.

Essa publicação reflete o crescimento dos estudos e pesquisas sobre trabalho docente,
realizados em distintas instituições, em diferentes países no mundo, em especial, na América

Latina. A abrangência de tal obra se deve à consolidação de um espaço que reúne há mais de
10 anos pesquisadores comprometidos com a problemática do trabalho docente no contexto
latino-americano. A Rede Latino-americana de Estudos Sobre Trabalho Docente (RedEstrado)

vem contribuindo para o crescimento acadêmico e o desenvolvimento do debate político sobre
o trabalho docente por meio do intercâmbio entre os pesquisadores e instituições espalhadas
pela Região. O Dicionário como obra coletiva é assim a expressão do crescimento autônomo
de uma rede de pesquisadores que tem difundido e fomentado o conhecimento sobre o tema. A

originalidade, coerência e veracidade das informações transmitidas em cada verbete são de
inteira responsabilidade dos autores.

Publicado em meio eletrônico (CDROM), a obra foi lançada na 33" Reunião Anual da

Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Educação — ANPEd, durante o Seminário
Nacional: Trabalho docente na Educação Básica no Brasil, durante o Simpósio "The Sociology
Of Education And The Restructuring Of State In Times Of Globalisation And European

Construction", realizado em Lyon, na França, pelo Institut National de Recherche
Pédagogique- INRP; e, recentemente, na Cidade do México, durante o "VI Encuentro
Internacional: A.seguramiento de La Calidad de La Profesiim Docente" da Red Docente de
América Latina y El Caribe "KIPÜS". Foi produzida uma tiragem de cinco mil exemplares, os

quais foram distribuídos gratuitamente para os autores e co-aatores da obra, prograinas de pósgraduação em educação, sociologia, antropologia e ciência pctlítica, instituições de pesquisas e.
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através do intercâmbio da biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais - FaE/ÜFMG, para cerca de 230 bibliotecas de universidades, faculdades,

institutos de educação e pesquisas de dez países(em anexo listagem das instituições).
Figura 2 - Lançamento - Dicionário: trabalho, profissão e docente

a

Figura 3 - Adriana Duarte, Lívia Vieira e Dalila Oliveira - organizadoras do Dicionário:
trabalho, profissão e condição docente
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Figura 4 - Lançamento - Dicionário: trabalho, profissão e condição docente.
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ANEXO 2- Relação de instituições as quais receberam o Dicionário:
"trabalho, profissão e condição docente"

Faculdade de Educação - Biblioteca - Intercâmbio
Relação de Instituições
ARGENTINA

Investigación y Práctica de Ia Lectura

Bueno Aires

Universidad Católica de Cuyo

Faculdad de Filosofia y Humanidades

San Juan

Universidad Adventista dei Plata

Secretaria de Investigación

Entre Rios

Universidad Nacional de Entre

Casa de Ia UNER

Entre Rios

Instituto de Integración

LatinoamericanaSecretaria

B1900rJNLa

Universidad Nacional de Córdoba

Departamento de Enseiianza de Ia

Córdoba

Asociación

Internacional

de

Lectura

Rios

BRASIL

Associação dos Geógrafos Brasileiros

Diretoria Executiva Nacional

São Paulo

Universidade do Rio de Janeiro

Extensão

Rio de Janeiro

Universidade de São Paulo

Departamento de Geografia

São Paulo

Centro Universitário de Belo Horizonte

Pró-Reitoria de Desenvolvimento e

Belo Horizonte

Educação Superior

Campinas

Setor de Geociências

Rio de Janeiro

Centro de Documentação Técnica

Rio de Janeiro

Universidade Católica de Goiás

Biblioteca Central

Goiânia

Conselhos Regionais do SESC e SENAC

Conselho de Economia Sociologia e

São Paulo

Faculdades Integração Hélio Afonso

Departamento de Educação e Cultura

Rio de Janeiro

Centro de Estudos Educacionais Vera Cruz

Centro de Estudos Educacionais

São Paulo

Rede de Avaliação
Educação Superior
Instituto

Brasileiro

Institucional
de

da

Geografia

e

Estatística

SENAC
Serviço
Nacional
Aprendizagem Comercial

de

Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Pesquisa em Educação

Rio de Janeiro

Centro Ecumênico de Documentação e
Informação

Documentação e Informação

Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Eaculdade de Educação

Rio de Janeiro

Centro Federal de Educação do Paraná

Órgão de Divulgação Tecnológica e

Curitiba

Museu de Astronomia e Ciências Afins

Coordenação de Documentação em

Rio de Janeiro

Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência
e
TecnologiaCiência
da
Informação

Brasília

Prefeitura de Belo Horizonte

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de

Belo Horizonte

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora

Programa de Pós-Gadiiação

Juiz de Fora

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de História

Belo Horizonte
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Ministério Educação e do Desporto

Secretaria de Educação Especial

Brasília

Fundação
Especial

Educação Especial

São José

Universidade de São Paulo

Faculdade de Educação

São Paulo

Universidade de Sorocaba

Centro de Ciências Humanas ,Centro

Sorocaba

Fundação Universidade do Rio Grande

Departamento de Educação e

Rio Grande

Universidade Federal Fluminense

Faculdade de Educação - Campus

Niterói

Faculdades Associadas Ipiranga

Faculdade de Filosofia, Ciências e

São Paulo

Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Educação Física

Belo Horizonte

Centro Universitário Filadélfia

Instituto Filádélfia de Londrina

Londrina

Centro Universitário Nove de Julho

Biblioteca Prof. José Storópoli

São Paulo

Centro de Estudos Educação e Sociedade

Departamento de Educação e

Campinas

Universidade Federal de Goiás

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada

Goiânia

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Biblioteca Central

Curitiba

Fundação Mineira de Educação e Cultura

Faculdade de Ciências Humanas

Belo Horizonte

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Especial

Brasília

Fundação Joaquim Nabuco

Instituto de Pesquisas Sociais

Recife

Universidade Federal de Minas Gerais

Centro Pedagógico e Centro de Ensino

Belo Horizonte

Catarinense

de

Educação

Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Deto de Ciências Sociais

São Paulo

Universidade do Estado da Bahia

Departamento de Educação

Salvador

Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Ciência da Informação

Belo Horizonte

Universidade Salgado de Oliveira

Departamento de Educação

São Gonçalo

Centro Universitário Moura Lacerda

Comissão de Publicações

Ribeirão Preto

Faculdade Ibero Americana de São Paulo

Centro Hispano-Brasileiro de (íultura

São Paulo

Universidade da Amazônia

Biblioteca Central

Belém

Universidade de Brasília

Departamento de Educação

Brasília

Universidade Federal de Alagoas

Centro de Educação

Maceió

Universidade Federal de Uberlândia

Setor de Intercâmbio e Permuta

Uberlândia

UNILASALLE Institutos Superiores de

Gráfica e Editora La Salle

Niterói

Sistema de Bibliotecas e Infonn.

Campinas

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Geografia

Belo Horizonte

Universidade Estadual de Campinas

Faculdade de Educação

Campinas

Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciência da Educação

Florianópiois

Universidade Federal de Rondônia

Centro do Imaginário Social

Porto Velho

Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Informática e de

Florianópolis

Universidade do Oeste de Santa Catarina

Ciências Pedagógicas

Joaçaba

Universidade Católica de Petrópolis

Cultura e Religião

Petrópolis

Universidade Federal do Mato Grosso

Instituto de Educação

Cuiabá

Serviço

Departamento Nacional

Rio de Janeiro

FAT - Amparo ao Trabalhador

Brasília

Ensino

Pontifícia

Universidade

Católica

de

Campinas

Nacional

de

Aprendizagem

Comercial
Ministério do Trabalho
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Universidade Estadual de Londrina
Centro

Brasileiro

de

Estudos

Latino-

Centro de Ciências Agrárias - Depto.

Londrina

Comunicação e Política

Rio de Janeiro

Americanos

Instituto de Estudos da Cultura e Educação
ContinuadaCiências Sociais da Educação

Rio de Janeiro

Universidade de Brasília

Faculdade de Educação

Brasília

Centro de Estudos e Ação Social

Centro de Estudos e Ação Social

Salvador

Universidade Católica de Pelotas

Escola de Serviço Social

Pelotas

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Ciência Política e de

Belo Horizonte

Universidade Estadual de Campinas

Núcleo de Estudos de Gênero - PAGU

Campinas

Universidade Estadual Paulista

Campus de Marília

Marília

Universidade Estadual Paulista

Campus de Bauru

Bauru

Saúde, Educação

Rio de Janeiro

História e Geografia

S. J.

Instituto

Brasileiro

de

Medicina

de

Reabilitação
Instituto Histórico e Geográfico De São
João Del-Rei

Associação Nacional de Política e
Administração da EducaçãoC. Desenv. da

Porto Alegre

Universidade de São Paulo

Escola de Educação Física e Esporte

São Paulo

Universidade Federal do Rio Grande do

Departamento de Educação

Natal

Universidade de Passo Fundo

Faculdade de Educação

Passo Fundo

Universidade de São Paulo

Escola de Artes Ciências e

São Paulo

Universidade Estadual Paulista

Fundação Uni Botucatu -

Botucatu

Universidade Federal do Mato Grosso do

Mestrado em Educação

Campo Grande

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Biblioteca

São Leopoldo

Universidade Federal do Ceará

Educação

Fortaleza

Universidade Estadual Paulista

Campus Presidente Prudente

Presidente

Conselho de Reitores das Universidades

Educação Superior

Brasília

Educação

Jandaia do Sul

Universidade de Brasília

Instituto Nacional de Educação a

Brasília

Fundação João Pinheiro

Centro de Estatística e Informações

Belo Horizonte

Universidade Federal de Santa Maria

Curso de Pós-Graduação de Leiras -

Santa Maria

Associação

Tecnologia Educacional

Rio de Janeiro

Norte

Sul

Brasileiras
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Jandaia do Sul

Brasileira

de

Tecnologia

Educacional
Sindicato

Nacional

dos

Docentes

São Paulo

das

Instituições de Ensino Secretaria Regional
São Paulo

Docência e Educação

Belo Horizonte

Universidade Estadual Paulista

Pós-Graduação em Educação

Marília

Pontifícia Universidade Católica do Rio

Faculdade de Educação - Programa

Porto Alegre

Avaliação e Mudanças

São Paulo

Associação dos Profissionais dos Docentes
da UFMG

Grande do Sul
Centro Universitário Nove de Julho
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Departamento de Comunicação Social

Vitória

Universidade Federal de Juiz de Fora

Faculdade de Educação/Centro

Juiz de Fora

Conselho Geral das Instituições Metodistas

Educação

Piracicaba

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Editora

Cascavel

Pontifícia Universidade Católica de Minas

Biblioteca - Setor de Periódicos

Belo Horizonte

Universidade Anhembi Morumbi

Estudos em Comunicação e Educação

São Paulo

Uniabeu - Centro Universitário

Vice-Reitoria Acadêmica

Belford Roxo

Universidade Federal de Uberlândia

Investigação e Difusão Filosófica

Uberlândia

Centro Federal de Educação Tecnológica

Campos dos Goytacazes(RJ)

Rio de Janeiro

Universidade de Santa Cruz do Sul

Departamento de Educação

Santa Cruz do

Universidade Católica Dom Bosco

Educação - Mestrado

Campo Grande

Universidade Federal de Uberlândia

FACED - Faculdade de Educação

Uberlândia

Universidade Federal de Santa Maria

Setor de Educação

Santa Maria

Universidade Estadual de Londrina

Departamento de Ciências Sociais

Londrina

Faculdades Claretianas

Departamento de Educação

Batatais

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Diretoria de Estudos Sociais

Rio de Janeiro

Associação Nacional de Educação

Educação

São Paulo

Fundação Educacional Monsenhor Messias

Biblioteca Central - Periódicos

Sete Lagoas

Universidade Federal da Bahia

Centro de Recursos Humanos

Salvador

Universidade Estadual de Campinas

lEL - Instituto de Estudos da

Campinas

Universidade Metodista de Piracicaba

Comissão Editorial RC&T

Santa Bárbara

Universidade Estadual Paulista

Faculdade de Filosofia e Ciênc as -

Marília

Universidade Federal de Viçosa

Departamento de Economia

Viçosa

Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Educação Física

Maringá

Universidade Metodista de Piracicaba

Ciências Sociais e Humanas

Piracicaba

PontilTcia Universidade Católica do Rio

Campus Universitário II Uruguaiana

Uruguaiana

Faculdade de Educação e Comunicação
Social

de Ensino

Gerais

de Campos

Grande do Sul

Ijui

Universidade Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande doEducação
Universidade Estadual de Minas Gerais

Centro de Comunicação da Fac uldade

Belo Horizonte

Centro de Estudos Superiores de Londrina

Ciência e Cultura

Londrina

Centro de Educação - Mestrado em João

João Pessoa

Universidade Federal da Paraiba

Pessoa

Universidade de Sorocaba

Universidade Estadual de Feira de Santana

Programa de Mestrado em Edi cação

Sorocaba

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Feira

Feira de Santana

de Feira de Santana

Universidade Católica de Goiás

Departamento de Educação da UGC

Goiânia

Universidade do Oeste Paulista

Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pres. Prudente

Universidade Federal de Santa Catarina

Núcleo de Est, Pedagógicos da

Florianópolis

Sociedade Brasileira de Matemática

Ensino de Matemática

São Paulo

Universidade de Passo Fundo

Biblioteca Central

Passo Fundo
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Universidade São Judas Tadeu

Centro de Pesquisa da USJT

São Paulo

Universidade Estadual Paulista

Faculdade de Filosofia e Ciências

Marília

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Programa de Pós-Graduação em

li '

Centro Universitário Ritter dos Reis

Biblioteca

Porto Alegre

Instituto Nacional de Educação de Surdos

Educação Especial

Rio de Janeiro

Fundação

Biblioteca Cental - Aquisição

Blumenau

Universidade de São Paulo

Instituto de Psicologia

São Paulo

Universidade Federal do Paraná

Biblioteca Central - Setor de

Curitiba

Universidade

Regional

de

Blumenau

Faculdade Porto-Alegrense de Educação,
Ciências e LetrasEducação e Ensino

Porto Alegre

Associação dos Geógrafos Brasileiros

Seção Local São Paulo - Cidade

São Paulo

Instituto Superior de Estudos Pedagógicos

Programa de Mestrado em Ciências

Rio de Janeiro

The Library of Congress ofUSS

Rio de Janeiro Office

Rio de Janeiro

Fundação Osvvaldo Cruz

Escola Politécnica de Saúde Joaquim

Rio de Janeiro

Universidade Federal de Pelotas

Faculdade de Educação

Pelotas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Faculdade de Fxlucação

Porto Alegre

Centro Universitário Moura Lacerda

Departamento de Educação e

São Paulo

Pontifícia Universidade Católica de São

Faculdade de Fonoaudiologia

São Paulo

Universidade São Marcos

Centro de Estudos e Pesquisa em

São Paulo

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Depart. Métodos e Técnicas

Ponta Grossa

Universidade Federal de Goiás

Faculdade de Educação

Goiânia

Universidade Federal do Paraná

Departamento de Ciências Sociais

Curitiba

Pontifícia Universidade Católica do Rio

Faculdade de Educação

Porto Alegre

Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Estudos da Linguagem

Campinas

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Educação e Humanidades -

Rio de Janeiro

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos

Educação

Brasília

Centro de Estudos Educação e Sociedade

Depart. de Ciência ê Educação

Campinas

Universidade Federal do Pará

Centro de Educação

Belém

Universidade Federal do Paraná

Coordenação de Pós-Graduação

Curitiba

Universidade Federal de Santa Catarina

Centro de Ciências da Educação

Florianópolis

Universidade Estadual de Eondrina

C. de Letras e Ciências 1 lumanas

Londrina

Universidade Federal Fluminense

Faculdade de Educação

Niterói

Pontifícia Universidade Católica do Rio

Pós-Graduação em Letras

Porto Alegre

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Núcleo de Criação e Produção

Rio de Janeiro

Universidade Estadual de Campinas

CEMPEM - Círculo de Estudo,

Campinas

Universidade Católica de Brasília

Seção de Periódico e Intercâmbio

Taguatinga

Universidade

Biblioteca Setorial de Itapetingi

Itapetinga

Centro de Ensino Superior de São Carlos

Inst. de Pesquisas - ASSER - IP

São Carlos

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Educação - Biblioteca

Recife

Pontifícia Universidade Católica de São

Programa de Estudos Pós-Graduados

São Paulo

Paulo

Grande do Sul

Grande do Sul

Estadual

do Sudoeste da

Bahia
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Paulo

Editora Civilização Brasileira S.A

Cultura

Petrópolis

Cesur - Centro de Ensino Superior de
Rondonópolis

Biblioteca

Rondonópolis

Universidade Estadual de Campinas

Fac. de Educação-Instituto de

Campinas

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Colegiado do Curso de Pedagogia

Universidade Estadual de Maringá

Depart. Teoria e Prática da

Maringá

Universidade Federal do Piauí

CCE - Centro de Ciências da

Teresina

Universidade Anhembi Monimbi

Editora Anhembi Morumbi

São Paulo

Universidade Metodista de Piracicaba

Faculdade de Ciências Humanas

Piracicaba

Centro Universitário Filadélfia

PROPG

Londrina

Universidade Metodista de São Paulo

Pós-Graduação em Educação

São Bernardo

Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Física

Florianópolis

Universidade Federal de Minas Gerais

Faculdade de Letras

Belo Horizonte

Universidade do Estado da Bahia

Depart. de Educação - Campus

Salvador

Universidade Federal de Pelotas

Depart. de Educação

Pelotas - RS

CHILE

Universidad

Católica

Blas

Faculdad

Educación

Caíias

de

Santiago

Santiago

COLOMBIA

Instituto Colombiano para el Fomento de
Ia Educación Superior

Educação Superior

Bogotá

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Medellín

CUBA

Centro de Estúdios para el

Universidad de Ia Ilabana

Ciudad de Ia

ESPANHA

Universitat de Valencia

Departamento de Didáctica

Valencia

Federación Espaitola de Religiosos

Educacción y Pedagogia

Madrid

Ministério de Educación, Cultura y
Deporte

Secretaria General 1 ecnica

Madrid

Instituto Calasanz de Ciências de Ia

Ciências de Ia Educación

Madrid

Faculdad de Ciências Humanas

Parnplona

Departamento de Didáctica e

Santiago

Fundação Carlos Chagas

Departemcnto de Pesquisas

São Paulo

Universitat de Barcelona

Ciències de TEducació /Campus

Barcelona

Universidad Pontifícia Comilias

Facultades de Teologia y Ciências

Madrid

Fundação Brasileira de Educação

Faculdade do Centro Educacional

Niterói
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APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta resultados da pesquisa Trabalho Docente na Educação

Básica no Brasil; Fase II (TDEBB), com ênfase na implementação de análises

estatísticas multivariadas, o que permite avaliar simultaneanente um conjunto de
variáveis aferidas junto a sujeitos docentes da Educação Básica, bem como a construção

de indicadores de análise relacionados à situação em que se encontram os professores da
educação básica. Os indicadores desenvolvidos permitem análises refinadas dos

microdados da pesquisa assim como a identificação das relações de dependência ou
interdependência em relação aos próprios indicadores e em relação às demais variáveis
pesquisadas. Além disso, podem ser associadas a outras dimensões do sistema

educacional permitindo análises mais aprofundadas.
A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e

Trabalho Docente(GESTRADO)da Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG). O
Gestrado foi criado em 2002 e nesses quase 15 anos tem realizado estudos e pesquisas
de forma integrada, buscando a interdisciplinaridade no tratamento de questões

concernentes à política educacional e ao trabalho docente. Este grupo se originou de um
esforço em torno da organização da Rede Latino-americana de Estudos Sobre Trabalho
Docente (Rede ESTRADO)no Brasil'.
Na primeira fase da pesquisa TDEBB, o Gestrado reali/;ou um survey em sete
estados do Brasil, com a motivação de conhecer o trabalho dt)cente na Educação Básica
nas suas três etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). A
pesquisa intitulada "Trabalho docente na Educação Básica no Brasil" contou com o

apoio do Ministério da Educação(MEC) por meio de um Plano de Cooperação Técnica
do Ministério, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), com a UFMG.

Para realização dessa investigação, o Gestrado contou com uma rede de pesquisa
composta por oito grupos de estudos de diferentes universidades públicas nos diferentes

estados abarcados pela amostraL A pesquisa teve como principal objetivo "analisar o

'a Rede Isstrndo foi criada em fins de 1999, no âmbito do (irupo de Trabí liio "Educação. I rabalbo e
líxclusão Social" do tlonseibo t.alino-americano de Cacncias Sociai.s(EI.ACSO). www.redee.strado.oig
tirupo de E.studos Sobre Política Educacional e Trabalbo - üE.S rRALJOAJI-lVIü; (trupo de E.studo
sobre Política Educacional e Trabalho - GEPE TO/UFSC"; Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e

2

(jestão E.ducacional - GFÍDUC/t JlíM; Grupo de Pesquisa em (testão, Traballu e Políticas Educacionais (ilÇriõVtlERN; (trupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas Educacionais e Trabalho Docente (ilíS TRADG/UEPA; Núcleo de lístudos e Documentação, Educação, Sociedade e Cultura NE,DESC/UF(i; Núcleo de E.studos e Pesquisas em Políticas líducacionais - NE.PE./UEE.S; Núcleo de
Políticas E.ducacionais - NUPE./IIITR.
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trabalho docente nas suas dimensões constitutivas, identificando seus atores, o que
fazem e em que condições se realiza o trabalho nas escolas de Educação Básica, com a
finalidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas no Brasil". Foram
entrevistados 8.795 docentes em seus locais de trabalho, sendo creches e escolas

públicas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de 35 redes de ensino municipais e de
sete redes estaduais de ensino.

A proposta da pesquisa surgiu como resultado de invest gações anteriores sobre
o tema, realizadas no âmbito do Gestrado, além de uma densa revisão de literatura. A

partir dessa experiência precedente, elaborou-se quatro grandes hipóteses para a
pesquisa, sendo elas:

Ampliação da jornada de trabalho real dos docentes sem o reconhecimento legal.
Compreendida como um elemento que resulta em intensificação do trabalho, em razão

da ampliação da quantidade de trabalho realizado pelo docente, seja por meio da
extensão da jornada diária, seja pela redução das porosidades na jornada de trabalho.
Trata-se de um aumento das horas e da carga de trabalho sem qualquer remuneração.
Ampliação das funções e responsabilidades dos docentes. Os docentes, premidos
pela necessidade de responder às exigências originadas de diferentes fontes (da

comunidade, da gestão da escola, dos órgãos do sistema) sobretudo, aquelas orientadas
por modelos de gestão por resultados, vão incorporando ao seu trabalho novas funções e
responsabilidades. O proces.so de ampliação de novas funções e responsabilidades é

normalmente justificado pela incorporação de maior flexibilidade na organização e
gestão educacional que promove maior desregulamentação para prover a escola de
maior flexibilidade administrativa, financeira e pedagógica. Por força da própria
legislação e dos programas de reformas das últimas décadas, os docentes têm sido
forçados a dominarem novas práticas e novos saberes no exercício de suas funções e o

domínio de certas competências. Sendo apresentadas como novicades ou inovações, tais

exigências são tomadas pelos docentes muitas vezes como naturais e indispensáveis.
Pesquisas têm demonstrado que a despeito de sentirem-se obiigados a responder às
novas exigências pedagógicas e administrativas, os docentes expressam sensação de

insegurança e desamparo tanto em referência aos meios objetivos de trabalho - faltamlhes condições de trabalho adequadas - quanto do ponto de vista subjetivo. Como

estratégia defensiva, esses trabalhadores creditam muitas vezes nas possibilidades de
maior formação, a estratégia para superar esta condição.
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Intensificação e aiitointensillcação do trabalho. A intensificação do trabalho, de

um modo geral, pode decorrer do crescimento da produção sem alterações do efetivo ou
na diminuição do efetivo sem haver mudança na produção. Mas, é no âmbito da

atividade que o processo de intensificação se expressa, pois cabe ao trabalhador regular
os efeitos da ampliação da complexidade da tarefa ou aumento do número de tarefas a

serem realizadas na mesma unidade temporal por uma mesma pessoa ou equipe
(MELCMIOR, 2008). A intensificação do trabalho que ocone no interior da jornada de
trabalho remunerada é bastante preocupante por se tratar, em geral, de estratégias mais
sutis e menos visíveis de exploração. Sendo assim, as mensurações não são suficientes

para abarcar o processo de intensificação do trabalho. Os docentes, em muitos países
latino-americanos, têm vivido processos de ampliação da jornada individual de trabalho
em razão de assumirem mais de um emprego (OLIVEIRA, 2004; TENTI FANFANI,

2005). Apesar de ser uma minoria que assume outro emprego que não a docência
(TENTI FANFANI, 2005; TALIS, 2013), os professores que trabalham em escolas
públicas costumam assumir mais de uma jornada de trabalho em diferentes escolas. Um

mesmo docente leciona em dois ou até três estabelecimentos distintos, em geral, por
necessidade de complementação de renda, tendo em vista que os salários docentes
nesses países são baixos comparativamente a outras funções exigentes de formação
profissional similar. Ainda em termos qualitativos, a intensificação pode decorrer da

padronização dos procedimentos. Formulários de registro de avaliação do aluno,
quadros de freqüência, caderneta de registro dos eventos que envolvem procedimentos
padronizados e são encarados pelos professores muitas vez.es como excesso de

burocracia (NORONHA, 2001). Importante salientar ainda, o peso que recai sobre os
professores quando o desempenho de seus alunos é considerado abaixo do esperado nos
exames externos, o que vem sendo cada vez mais difundido pelas gestões orientadas por
resultados.

Nova divisão técnica do trabalho na escola. A categoria trabalho docente nesta

pesquisa abarca tanto os sujeitos nas suas complexas dimensões, experiências e
identidades, quanto as condições em que as atividades são lealizadas no contexto
escolar. Compreende, portanto, as atividades, responsabilidades e relações que se
realizam na escola para além da regência de classe, sujeitas, no conjunto, a mecanismos
implantados por modelos de gestão que buscam a redução dos custos e aumento da
eficácia (OLIVEIRA, 2004). Como os professores têm sido eada vez mais demandados

em relação ao desempenho de seus alunos e da escola, tornam -se mais complexas as
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demandas as quais devem responder. Em especial nos contex os mais vulneráveis, as

demandas são maiores sobre as escolas, que se constituem nesses casos em importante
espaço de políticas inclusivas, e consequentemente sobre seus profissionais.
Em janeiro de 2012, iniciou-se a segunda fase da pesquisa TDEBB com a
finalidade de obter novos e mais precisos resultados da pesquisa realizada como
emprego de diferentes metodologias, buscando analisar os dados obtidos na primeira

fase por meio do survey e das entrevistas aos diretores.

pesquisa quantitativa

possibilita que se observe com maior segurança o que é mais freqüente, o
comportamento predominante e permite, assim, colocar em questão mitos e crenças.
Contudo, ela não deixa transparecer as especiílcidades, o ca áter diverso. Conhecer

essas particularidades foi o que se buscou na segunda fase da pesquisa. Para tanto,
foram desenvolvidas diferentes estratégias metodológicas que possibilitaram a

verticalização da investigação, maior aproximação do dado obtido na fase quantitativa e
dos sujeitos informantes e suas relações, esclarecer determinadas respostas relevantes.
Desta forma, buscou-se conhecer a condição docente e a intimidade do processo de
trabalho escolar, por meio da realização de gmpos focais e da observação etnográfica
em unidades educacionais de cinco estados brasileiros (Paiá, Pernambuco, Minas

Gerais, Goiás, Paraná)^.
Esses procedimentos possibilitaram o desenvolvimento de análises mais
refinadas das condições de vida e de trabalho dos docentes da Educação Básica.

Nesse sentido, este relatório traz o resultado deste trabalho, ou seja, implementa
análises estatísticas capazes de analisar simultaneamente uma série de variáveis

relativas aos sujeitos docentes da Educação Básica. Levando em conta o objetivo do
pesquisador de analisar e de entender um conjunto de dados relevante ao seu particular
objeto de estudos, tais estratégias visam a trabalhar os dados para transformá-los em

informações, para compará-los com outros resultados, ou ainda para julgar sua
adequação a alguma teoria.
A questão docente envolve fatores objetivos e subjetives que são considerados
eada vez mais nas discussões acerca da melhoria da Educação Básica. Dada a

centralidade dos professores no processo educativo, qualquer proposta de mudança no

^ A inserção de Pernaniliuco na pesquisa foi considerada, nas análises estatísticas, como de fundamental
importâttcia para ampliar a base de representatividade do estudo da condição docente. Isso se deve ao fato
que a região nordeste, antes representada na pesquisa pelo estado do Rio Grande do Norte, apresenta
muita desigualdade na distribuição e acesso à educação.
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contexto educacional tem implicações diretas ou indiretas no trabalho docente. Da
mesma forma, pode-se considerar que as mudanças que afetam a docência também têm

repercussões diretas sobre os processos de ensino e aprendizagem. Apesar disso, muitas
reformas são realizadas sem qualquer discussão com os docentes e,embora várias delas
insistam em seus discursos no protagonismo dos professores nos processos de mudança,
isso acaba no plano retórico.

Por outro lado, é preciso considerar que envolver uma categoria tão numerosa
quanto os docentes de Educação Básica com as dimensões que tem o país na discussão
dos processos de mudança não é tarefa fácil, a não ser por meio de suas entidades

representativas. Entretanto, esta não é uma escuta direta e pode deixar de fora aspectos
relevantes que ocorrem no processo educacional, na intimidade do processo de trabalho,
e que os docentes não conseguem formular em termos de críticas e propostas. Nesse
sentido, a pesquisa acadêmica pode ser um importante recurso para um conhecimento
mais aprofundado da percepção dos docentes sobre o contexto escolar, contribuindo

como subsídio para as políticas públicas por meio da tradução dos seus resultados em
produção de índices ou indicadores.
As análises desenvolvidas não se restringiram a meras taxas ou percentuais e o
propósito dos modelos arquitetados se encontra fortemente relacionada às hipóteses

norteadoras da pesquisa e aos objetivos pretendidos. Foram utilizados métodos
estatísticos mais sofisticados que permitem trabalhar simulianeamente com uma

quantidade maior de variáveis e cujos resultados oferecem subsídios para uma
investigação mais completa do contexto em estudo. Favorecidos pelas possibilidades de
análise, cada vez mais complexas, disponibilizadas nos programas estatísticos, torna-se
possível desenvolver indicadores, classificar e discriminar elementos e/ou variáveis,
associar variáveis, entre outras funções.

Em relação à sua organização, o relatório encontra-se dividido em seis partes,
além desta apresentação. Na primeira parte são apresentados os procedimentos de
construção dos indicadores de condição de vida e trabalho dos docentes da educação

básica pesquisados. Nesta parte são trabalhados os critérios de operacionalização dos
indicadores, bem como os critérios para a verificação da qualidade das métricas
desenvolvidas.

Na segunda parte são apresentadas as principais características funcionais,

demográficas, socioeconômicas e culturais dos sujeitos docentes entrevistados.
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Na terceira parte são descritos cada um dos indicadores analisados, elencando os

seus itens componentes e também aqueles que, porventura, foram deixados de lado da

operacionalização das medidas. Juntamente com a apresentcção dos indicadores foi
inserida a análise qualitativa proveniente dos grupos focais, sendo acoplados excertos de
falas dos professores participantes dessa etapa do estudo.

Na quarta parte são desenvolvidos modelos analíticos que permitem investigar

conjuntamente uma série de medidas e/ou variáveis referentes ao contexto escolar
vivenciado pelos docentes da Educação Básica. Aos moldes do que foi utilizado na
operacionalização dos indicadores, estatísticas de ajuste dos modelos atestam a
qualidade dos esquemas analíticos ora estabelecidos.

Espera-se, com os resultados, subsidiar a elaboração de instrumentos mais
afinados para o uso em pesquisas quantitativas sobre o trabal lo docente na Educação
Básica brasileira e oferecer contribuições ancoradas em pesquisa científica ao debate

sobre políticas públicas para a Educação Básica. Em especial, deve se ressaltar àquelas
destinadas à valorização do trabalho docente no contexto da construção de uma e,scola

pública democrática e inclusiva.
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1 - INDICADORES DE CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO DOS DOCENTES
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Os diversos aspectos e dimensões que caracterizam o trabalho docente na educação

básica podem ser representados por meio de medidas simples'' ou compostas. As medidas ou indicadores - compostas são aquelas produzidas a partir de múltiplos itens ou variáveis, ou
seja, exprimem em único valor o que se denomina "construto". O construto consiste na

aferição de conceitos que não podem ser diretamente mensurados por meio de um conjunto de

itens ou variáveis, dependendo da complexidade do conceito em questão (I lAIR et ai, 2009,
p. 540).

Os dados utilizados na elaboração desses indicadores são provenientes da pesquisa
TDEBB, conforme mencionado na introdução deste relatório. O banco de dados foi resultado

de pesquisa realizada nos anos de 2009 e 2010, que entrevistou 8.795 sujeitos docentes da
educação básica de sete estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná,
Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

E importante destacar algumas decisões metodológicas que foram realizadas. A

primeira é o fato de que os indicadores são exclusivamente voltados aos professores da

educação básica, não contemplando todos os sujeitos docentes'' envolvidos nos processos
educativos das unidades pesquisadas. Essa opção de contemplar apenas os professores se deu
pelos seguintes motivos: são eles que possuem a responsabilidade formal pela (s) turma (s)
em que atua (m); apresentam percentuais menores de questões sem respostas {missitig valiies)

e por permitir a comparação com outras pesquisas, como é o caso da TaUs^. A segunda
decisão metodológica que merece destaque relaciona-se exclusivamente à educação infantil,

pois engloba na categoria de "professores" também os profissionais classificados como
"educadores infantis". Isso se deve ao fato de serem eles os responsáveis pela realização das

atividades junto às crianças nessa etapa da educação básica. A terceira e última decisão referese ao fato de apresentar somente os resultados da pesquisa :ealizada nos sete estados da
federação. Apesar de a pesquisa Trabalho na Educação Básica em Pernambuco apresentar

"Os indicadores simples, geralmente expressos em percentuais ou taxas, encontram-se disponíveis na Sinopse do
Sun'ey Nacional (GESTRADO/UFMG, 2010) e no livro Trabalho na Educação Básica em Pernambuco
(Oliveira; Vieira, 2013).

'Os sujeitos docentes foram definidos na pesquisa Trabalho Docente na Eilucação Básica no Brasil como "os
profissionais que desenvolvem algum tipo de atividade de ensino ou docência, sendo compreendidos pelos
professores e por outros profissionais que exercem atividade de docência"(GESI RADO/UFMG,2010).

^'Teaching and Learning International Survey (Talis) é um survey realizado pela Organização pela Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)junto a trinta países, incluindo o B asil, que foi planejado para prover

dados e análises sobre as condições necessárias para o efetivo ensino e apren.lizagem nas escolas.

^

20

modificações no instrumento de coleta de dados, sobretudo em relação às escalas utilizadas
nas respostas, em ambas as pesquisas, as estatísticas de ajuste foram satisfatórias. Em estudos
futuros, voltados ao aprimoramento do instrumento de coltíta de dados sobre o trabalho
docente, tais resultados serão avaliados e utilizados para se atingir maior precisão e acurácia
nas medidas produzidas.

A seguir serão descritos os passos desenvolvidos até se chegar aos indicadores e os
procedimentos utilizados para verificar o nível de qualidade dos mesmos.

1.1 - Operacioiialização dos indicadores
O desenvolvimento de indicadores sobre o trabalho docente na educação básica ocorre

a partir de uma série de procedimentos que vão desde o processo de preparação dos dados até
a apresentação dos resultados. Tais procedimentos são apresentados adiante.

O primeiro procedimenlo desenvolvido junto à base de dados foi a adequação da
polaridade das escalas utilizadas em todos os itens ou variáveis analisadas. Foi estabelecida

polaridade positiva para quase todos os indicadores - exceto o indicador de intensificação do
trabalho docente -, o que significa que à medida que aumentam os valores das escalas,

melhor se toma o indicador correspondente. Assim, nos itens cuja polaridade inicial era
negativa (por exemplo: I - Muito bom; 2 - Bom; 3 - Ruim e 4 - Muito ruim), foi feita a

inversão das escalas (1 - Muito ruim; 2- Ruim; 3 - Bom e 4- Muito bom).
O segundo procedimento foi o tratamento das respostas ausentes (missings) das
variáveis analisadas, ou seja, contempla as situações em que professor(es) da educação básica
deixa(m) de responder às questões. A ação corretiva aplicada foi a substituição dessa não
resposta pela média obtida junto àqueles que responderam a questão. Isso quando se
consideram as situações em que as variáveis apresentam o máximo de 20% de dados ausentes.

Essa estratégia, de acordo com Hair et ai. (2009, p. 68), possui a vantagem de ser facilmente
implementada e de fornecer informações completas para todos os casos, .lá quando os dados
ausentes contabilizam mais de 20% das observações, as variáveis foram excluídas da análise.

O terceiro procedimento consistiu no emprego de técnica estatística multivariada para

analisar os itens dentro de cada constioito latente^, produzindo a ponderação de cada item. Foi

Constmto latente, segundo Hair et ai. (2009, p. 540-541), é a "operacioiialização de um construto em
modelagem de equações estruturais. Um construto latente não pode ser diretamente medido, mas pode ser
representado ou medido por uma ou mais variáveis (indieadores)."
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utilizada a modelagem de equações estruturais (MEE)*' que é uma "técnica multivariada que
combina aspectos de análise fatorial e de regressão múltipla que permite ao pesquisador
examinar simultaneamente uma série de relações de dependência inter-relacionadas entre as
variáveis medidas e consírutos latentes {variáveis latentes), bem como entre diversos

construtos latentes"(HAIR et al., 2009, p. 542)''. Nessa etapa, foi utilizada apenas a análise
fatorial do tipo confirmatória, que exige do pesquisador r. especificação das variáveis

associadas a cada con.struto. A ponderação de cada item ou variável é feita a partir dos
coeficientes de regressão padronizados pelo modelo. Tais coeficientes consideram como

variável dependente o item e como independente o construto ou conceito teórico associado.
O quarto procedimento, voltado à apresentação dos resultados, realizou a

padronização dos indicadores desenvolvidos de forma cjue seus resultados fiquem
estabelecidos no intervalo de O a 1. Considerando que os indicadores possuem polaridade
positiva, significa que o valor mínimo (zero) é a pior situação possível e o valor máximo
(um), a melhor. Essa etapa busca facilitar o entendimento e interpretação dos indicadores e
também colocar todos os resultados sob uma escala única, fa\orecendo a comparação entre
eles.

A fórmula utilizada para padronização dos indicadores no intervalo de O a 1 encontrase adiante;

Indicador O 1 ~ {y^tors^ncontradodoindicador-vatormímmoposstv^l}
(r«íor máximv pds^vel-vator mfiüno possivtl)
Por fim, o quinto procedimento buscou facilitar o entendimento das medidas

produzidas, classificando os resultados numéricos em quatro categorias: Muito baixo - que
contempla os professores da educação básica com índices que \ ariam de 0,00 a 0,25; Baixo englobando aqueles com índices de 0,26 a 0,50; Alto - composto pelos docentes com índices
de 0,51 a 0,75 e Muito alto - que abrange os resultados acima de 0,76 (Figura 1).

Figura 1 - Esquema de classificação dos indicadores

0,00

0,25
Muito baixo

0,50
Baixo

<1,75
Alto

1,00
Muito alto

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015.

8

A MEE é conhecida tamliém por análise estrutural de covariância, análise de variável latente e pela sigla SEM,
que significa Stniclural Equations Modeling.

'
Construto latente é a operacionalizaç<ão de um construto em modelagem de equações estruturais.

22

1.2 - Verificação da qualidade dos indicadores

Os indicadores do trabalho docente na educação básica que foram produzidos
representam construtos ou conceitos teóricos que contemplam diferentes itens ou variáveis. O
nível de qualidade dessas medidas é avaliado a partir do cumprimento de uma série de

critérios. Ao tratar da construção de escalas múltiplas, Mair et al. (2009, p. 125) estabelecem
quatro questões básicas a serem verificadas: 1) definição conceituai; 2) dimensionalidade; 3)
confiabilidade e 4) validade.

A definição conceituai - ponto de partida para criar a <;scala múltipla - especifica "a
base teórica para a escala múltipla definindo o conceito a ser representado em termos
aplicáveis ao contexto da pesquisa"(HAIR et ai., 2009, p. 125). Sobre isso, os instrumentos

de coleta de dados utilizados foram produzidos a partir de ampla revisão de literatura sobre a
temática e com o amparo também da experiência dos pesquisadores envolvidos. A definição
desses instrumentos se ateve não somente ao que deveria ser perguntado, mas também à

forma em que deveriam ser feitas as perguntas. A preocupaçãc com essa etapa da pesquisa é
importante para o propósito aqui almejado - o de constaiii indicadores do trabalho dos

docentes da educação básica no Brasil -, pois "[u]ma escala mídtipla é apenas tão boa quanto
os itens usados para representar o construto; ainda que possa passar em todos os testes
empíricos, é inútil sem justificativa teórica"(HAIR et ai., 2009, p. 127).
A dimensionalidade avalia se os itens estão fortemente associados um com o outro e

também se representam um só conceito - unidimensionais. A avaliação empírica da
dimensionalidade de um conjunto de itens foi feita a partir da técnica de Análise Fatorial
Exploratória, cujo objetivo é descrever a variabilidade de um conjunto de variáveis em termos

de uma quantidade reduzida de fatores (MINGOTTI, 2005, p. 99), ou seja, permite analisar
inter-relações entre um grande número de variáveis e explicar essas variáveis em termos de

suas dimensões inerentes comuns (HAIR, 2009, p. 33). A análise fatorial é do tipo
exploratória, pois não estipula, a priori, a quantidade de fatores a ser formada junto aos dados

analisados. Verifica, desse modo, se os itens que compõem o indicador são representados por
um único fator.

A confiabilidade se refere à avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas

de uma variável(HAIR et ai, 2009, p. 126). Os itens devem iredir o mesmo construto, o que
exige que sejam intercorrelacionados. Verifica-se a confiabilidade a partir do coeficiente alfa,
22
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ou Alpha de Cronbach, que busca mostrar até que ponto a escala produz resultados

consistentes(MALHOTRA,2001). O coeficiente produz resultados que variam de O a I, em
que valores menores ou iguais a 0,60 indicam, em geral, confiabilidade insatisfatória da
consistência interna.

A validade caracteriza o grau em que uma escala ou um conjunto de medidas
representa com precisão o conceito de interesse. A validade de conteúdo ou validade de

expressão é a avaliação da correspondência das variáveis a serem incluídas em uma escala
múltipla e sua definição conceituai. De acordo com Hair et ai. (2009, p. 125), esse tipo de
validade "avalia subjetivamente a correspondência entre os itens individuais e o conceito por
meio de avaliações de especialistas, pré-testes com múltiplas subpopulações ou outros meios."
A esse respeito é importante destacar que a pesquisa contou com a realização de pré-teste

antes do início do trabalho de campo, visando melhorar o questionário de forma a apresentar a
linguagem mais adequada ao público-alvo e apropriada também para a análise de dados.
Empiricamente, são utilizadas medidas que atestam a validade dos construtos

estabelecidos. Empregam-se medidas que tratam do ajuste absoluto do modelo de equações
estruturais - estatísticas a) e b)-, que "fornecem a avaliação mais básica de quão bem a teoria
de um pesquisador se ajusta aos dados da amostra" (I IAIR et al., 2009, p. 568), e também de
índices de ajuste incrementai - estatísticas c) e d) -, que "avaliam o quão bem um modelo
especificado se ajusta relativamente a um modelo alternativo de referência" (HAIR et al,
2009, p. 570). Essas medidas são:

a)

Raiz do erro quadrático médio de aproximação(RMSEA)- É uma medida

utilizada para identificar o quão bem um modelo se ajusta a uma população e não apenas a
uma amostra usada para estimação (HAIR et al, 2009, p. 569). Em geral, os valores
aceitáveis para essa medida devem ser inferiores a 0,10.
b)

Raiz padronizada do resíduo médio(SRMR)- E uma estatística que verifica

a precisão das estimativas dos termos de covariância ou variância do modelo. Considera os

resíduos a partir da raiz padronizada do resíduo médio, em que valores mais altos são
indicativos de ajuste ruim (HAIR et al, 2009, p. 569).

c)

índice de ajuste comparativo (CFI) - É um índice de ajuste incrementai,

varia de O a I, que avalia o quão bem um modelo especificado se ajusta relativamente a algum

modelo alternativo de referência. Valores acima de 0,90 são associados a modelos que se
ajustam bem aos dados(HAIR et al, 2009, p. 570).
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d)

índice de Tiicker Lewis (TLI) — Tambéra envolve uma comparação

matemática de um modelo teórico de mensuração especificado com um modelo nulo de
referência. Seus valores podem ficar abaixo de O ou acima de I, entretanto modelos com bom

ajuste têm valores que se aproximam de I (I lAIR et ai, 2009, p. 570).
Outro tipo de validade é a validade nomológica, que verifica se uma escala ou

construto apresenta as relações apontadas a partir de teoria ou pesquisa prévia. Essa forma de
validade é avaliada a partir de modelos analíticos, em que são relacionados construtos e

variáveis mensuradas na pesquisa. Tais modelos são estruturados e analisados a partir de
conhecimento teórico sobre o trabalho docente, balizados pelas hipóteses norteadoras da
pesquisa:

1) ampliação da jornada de trabalho real dos docentes sem o reconhecimento legal;
2)ampliação das funções e responsabilidades dos docentes;
3) intensificação e autointensificação do trabalho e
4) nova divisão técnica do trabalho na escola. As medidas utilizadas para certificar a
validade dos modelos teóricos são as mesmas que se usc.m para avaliar os construtos.

Os critérios - unidimensionalidade, confiabilidade e validade

utilizados para a

verificação da qualidade das medidas produzidas, são apre;sentados pelo Quadro I. Os

resultados apontam que, entre os indicadores que se buscou produzir, seis satisfazem a todos
os critérios de adequação, o que atesta a qualidade das medidas produzidas. A exceção fica
por conta do indicador de Intemijicação do trabalho docente, que não cumpre nenhum dos
critérios estabelecidos. Diante disso, os itens que compõem esse indicador passam a ser
analisados separadamente.
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Quadro 1 - Verificação dos critérios de iiiiidimensionalidade, confiabilidade e validade
dos indicadores

INDICADOR

Unidimensionalidade|

Confiabilidade

Validade

Preparo para inserção na carreira

Sim

Sim

Sim

Grau de controle das atividades

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Freqüência de desenvolvimento de
atividades com colegas de trabalho
Percepção das condições da sala de aula
Percepção das condições da unidade
educacional

Intensificação do trabalho docente
Satisfação profissional

Fonte: Elaborado por GESTRADO/UFMG,2015.

Após o desenvolvimento e a verificação da qualidade dos indicadores produzidos,
ficam disponibilizadas medidas empíricas que pennitem avaliar o trabalho docente na

educação básica em estudos e pesquisas sobre o tema. Tais indicadores se encontram
preparados para se aplicar técnicas estatísticas uni e multivariadas.
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2 - PERFIL DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS

Foram entrevistados 6.684 professores da educação básica na primeira fase da
pesquisa TDEBB, cujas características são apresentadas nesta seção. Em relação ao estado da
federação, a Tabela 1 apresenta as freqüências - absoluta e relativa - dos entrevistados de
cada uma das sete unidades federativas pesquisadas.

Tabela 1 - Distribuição dos professores da educação básica entrevistados de acordo com
o estado da federação

FREQÜÊNCIA

%

1063

16%

Goiás

804

12%

Minas Gerais

1051

16%

Pará

1136

17%

Paraná

1030

15%

Rio Grande do Noite

679

10%

Santa Catarina

921

14%

6684

100%

ESTADO DA FEDERAÇÃO
Espírito Santo

TOTAL

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UF VIG, 2015.

Em relação à etapa da educação básica, pouco rnais da metade dos entrevistados atuam
no ensino fundamental (52%), seguida pela educação infantil e pelo ensino médio, que
contabilizam 19% e 17%, respectivamente (Gráfico I). Os professores que atuam em mais de
uma etapa se concentram no ensino fundamental e médio (10"/)), sendo as demais interseções
muito pouco numerosas. Ainda um total de 36 entrevistados não informou a etapa da
educação básica em que trabalha na unidade educacional em que foi entrevistado.
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Gráfico 1 - Distribuição dos professores da educação básica de acordo com a(s) etapa(s)
de atendimento em que atuam

Educa ç<in inraiilil
1.255(19%)
96

3(0%)

\ (1%)

\

12

(0%)
Ensiiin

liindaineiital

657

Eiisíik» nié<lio

(10%)

3.487(52%)
1.138(77%).

/
/

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Aproximadamente 2/3 dos professores entrevistados são estatutários (65%), seguidos

por 29% que são temporários, substitutos ou designados (Tabela 2). Encontram-se ainda 4%
de professores que possuem carteira assinada (CLT) e 2% que possuem outros tipos de
vínculos (estagiários, voluntários, etc.).
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Tabela 2- Distribuição dos professores da educação básica entrevistados de acordo com
o tipo de vínculo profissional
FREQÜÊNCIA

%

4351

65%

CLT / Carteira assinada

237

4%

Temporário / substituto / designado

1967

29%

115

2%

6670

100%

TIPO DE VÍNCULO PROFISSIONAL
Estatutário

Outros
TOTAL

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,201.').

Praticamente a metade dos professores entrevistados |49%) se encontra vinculada a

unidades educacionais municipais e percentual semelhante é verificado em relação àqueles
que se encontram em unidades estaduais (47%). Para completcx, existem 4% de entrevistados
de unidades educacionais privadas que possuem convênio coin o poder público - estadual ou
municipal.

Os dados da pesquisa demonstram que a docêneia é uma profissão na qual prevalecem
as mulheres, sendo que 79,5% dos entrevistados são do sexo feminino. Cabe ressaltar que
essa predominância não ocorre de forma linear em relação às etapas de atuação, conforme
observado no Gráfico 2. Enquanto na educação infantil quase a totalidade dos professores é

composta por mulheres (97,9%), no ensino médio, a divisão é bem mais equilibrada, sendo
54,1% de mulheres e 45,9% de homens.
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Gráfico 2- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com sexo e etapa
de atendimento em que atuam
100%

97^%
83,2%

54,1%

60%

■ Masculino
□Feminino

40%

16,80/>

20%

2,1 ®/«
0%

Educação infantil Ensino fundamental

Ensino midio

Fonte: GESTRADO/UFMG.2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

A média de idade entre os entrevistados ficou em tomo dos 39 anos. O Gráfico 3, a

seguir, demonstra que a maior parte dos entrevistados encontra-se nas faixas de 30 a 39 anos
(34,3%) e de 40 a 49 anos (32,5%).

Gráfico 3 - Distribuição dos professores da educação básica de acordo com a idade
100%

80%

60%

34,3%

40%

20%

32,5%

16,8%

16,4%

0%

Até29ano6

De30a39anos

De40a49anos

SOanosoumais

Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.
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Em relação ao estado civil, a maioria dos entrevistados (50,6%) são casados e 31,8%
são solteiros, conforme demonstrado no Gráfico 4. Com relação a filhos, 66,8% dos
entrevistados responderam tê-los e a média do número de filhos ficou em tomo de 2.

Gráfico 4- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com o estado civil

31,8%

Solteiro

Divorciado Hl 6,7%
Casado

50,6<!''o

Separado ■ 3,8%

Viúvo I 1,8%
Viver com companheiro H 5,4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte; GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

O Gráfico 5 mostra o salário bruto recebido pelos professores na função que

desempenham na unidade educacional em que ocorreu a ertrevista e a renda familiar. É
possível observar que os salários dos professores se encortram concentrados nas faixas
salariais mais baixas, principalmente na faixa entre um e dois salários mínimos (30,5%) e de

mais de dois a três salários mínimos (29,3%). Ao mesmo tempo, observa-se um percentual
maior de docentes com renda familiar em faixas salariais mais elevadas, como a faixa de

cinco a sete salários mínimos (20.7%) e mais de sete até dez salários mínimos (19%). Cabe

ressaltar que 49,1% dos entrevistados responderam ser o principal provedor de renda da casa,
sendo que, entre os homens,67,9% são provedores e. entre as mulheres,44,8%.
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Gráfico 5- Distribuição dos professores da educação básii^a de acordo o salário bruto
recebido e a renda familiar
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

Segundo Tenti Fanfani (2007), os professores são trabalhadores da cultura. Desde a

origem dos sistemas educativos modernos, espera-se que os professores contribuam para a
transmissão de cultura. Nesse sentido, torna-se importante conhecer o acesso a bens culturais
por parte dos professores, bem como o que fazem em seu tempo livre. Conforme destaca o
mesmo autor, a leitura e a escrita apresentam um papel central nos programas da educação
básica, sendo importante conhecer os hábitos de leitura dos professores. Por essas razões,

buscou-se conhecer esses hábitos e as fontes usadas pe os professores entrevistados.
Conforme demonstrado no Gráfico 6. os sites e páginas da internet são as fontes de leitura

mais utilizadas pelos professores, sendo que 48,7% têm preferência por esse tipo de leitura.
Os livros técnicos e didáticos foram citados por 45,2%, enquanto 45% responderam sempre
ler jornais.
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Gráfico 6- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com o tipo de
leitura que sempre fazem

livros (romance, literatura em geral)

30,6%

livros (técnicos e didáticos)

45,2%

artigos de revistas acadêmicas

29,2%

jornais

45.0%

39,3</o

revistas

sites/páginas da internet
0%

48,7%
20%

40%

50%

100%

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

O hábito de leitura aparece também ao serem questionados sobre o que fazem no seu
tempo livre, uma vez que 16% dos professores entrevistados apontaram que costumam ler
nesse tempo, sendo a segunda opção mais citada atrás apenas de programas em família,

citados por 16,7% dos entrevistados. A execução de tarefas domésticas apareceu também
entre as opções mais citadas (15%), o que é bastante compreensível dado o grande percentual
de respondentes do sexo feminino.
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Gráfico 7- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com o que fazem
em seu tempo livre
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

A definição dos indicadores está fortemente relacionada às hipóteses
norteadoras da pesquisa e aos objetivos pretendidos. Nesse sen:ido, a partir da combinação de

métodos quantitativos - obtidos especialmente pelo banco ce dados produzido em 2010,
referente a sete estados, e relacionado nos pontos de confluência com as informações obtidas
no banco de dados de 2013, que concerne a Pernambuco (GESTRADO/UFMG, 2013) - e
qualitativos: a realização de grupos focais e observação é que se chegou a elaboração dos
indicadores que passamos a apresentar.
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3 - APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES

3.1 - Preparo para inserção na earreira

O nível de preparo dos professores de educação fiásica quando começaram a
desenvolver suas atividades na área educacional é representaco pelo indicador de Preparo

para inserção na carreira. A profissão docente éxige habilidades para desempenhar o
processo de ensino-aprendizagem que se vinculam tanto à relação direta com o aluno - dentro
da sala de aula - quanto ao ambiente mais amplo, seja nas relações dentro da unidade
educacional ou com os pais de discentes.

O indicador de Preparo para inserção na carreira é composto por nove itens'": 1.
Manejo da disciplina; 2. Avaliação da aprendizagem; 3. Coiminicação com os alunos; 4.

Comunicação com os pais; 5. Trabalho em equipe e/ou colaboração com os colegas; 6.
Domínio dos aspectos administrativos da unidade educacional; 7. Planejamento das
atividades; 8. Conhecimento sobre como as crianças /jovens aprendem e se desenvolvem e 9.
Conhecimento sobre saúde, cuidados e necessidades básicas das crianças /jovens. Em relação

aos resultados obtidos, o mínimo encontrado foi 0,00 e o máximo 1,00, apresentando média
de 0,56 e desvio-padrão de 0,17.

Os itens Domínio do.s conteúdos abordados e Utilização de novas tecnologias foram excluídos do indicador

por infringirem os critérios de dimensionaiidade e confiabilidade. Entretanto, tais itens serão, adiante, explorados
de fonna separada.
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Gráfico 8- Histograma do Indicador de preparo para inserção na carreira
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

Ao explorar os itens que compõem esse indicador, os percentuais de professores que
se sentiam muito preparados no início de suas atividades são maiores quando se consideram
aspectos referentes às relações humanas e interpessoais (comunicação com os alunos /

crianças; trabalho em equipe / colaboração com os colegas e comunicação com os pais)
(Tabela 3). Por outro lado, menores taxas de docentes muito preparados são encontradas em
relação à parte didática (manejo da disciplina / matéria) e a aspectos técnicos e

administrativos da atividade docente (avaliação da aprendizagem e domínio dos aspectos da
unidade educacional).

Tabela 3 - Percentual de professores que se sentiam muito preparados no início das
atividades na educação em relação aos itens que compõem o indicador de inserção na
carreira
ITENS

Manejo da disciplina/matéria
Avaliação da aprendizagem
Comunicação com os alunos/crianças
Comunicação com os pais
Trabalho em equipe/colaboração com os colegas
Domínio dos aspectos administrativos da unidade educacional
Planejamento das atividades

MUITO

PREPARADO
63%

5,7%
24.5%
16.8%

Conhecimento sobre como as crianças/jovens aprendem e se desenvolvem

21,6%
6,4%
17,6%
9.0%

Conhecimento sobre saúde, cuidados e necessidades básicas das crianças/jovens

14.1%

Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhos por GESTRADO/UFMG. 2015.
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A importância das relações humanas e interpessoais para o exercício das atividades é
verificada em todas as etapas da educação básica, sobretudo no que se refere ao contato direto

com os alunos. Esse é um aspecto bastante valorizado pelos infcmiantes, como se observa nos
relatos de professores obtidos nos grupos focais;
Precisa de formação psicológica, da psique, a relação com o ser humano eu
acho muito complicada. Grupo cie Ensino Fundamental - anos finais e
Ensino médio. Estado de Minas Gerais.

[...] a escola é um dos lugares que mais trabalha com a relação pessoal e eu
acho que a mediação de conflitos, a gente tem que ser uma das coisas, assim,
um ponto chave na universidade, uma das matérias básicas pro professor na
universidade é a mediação de conflito, essa mediação de conflito entre aluno
e aluno, entre professor e aluno, entre professor e professor, professor/pai,
porque, às vezes, a gente tem professores brigando com pais na frente do
aluno. Professor do Ensino Fundamental - anos iniciais. Estado do Paraná.
Agora eu não posso dizer que o magistérici me fez falta, porque eu não me

sinto insegura em nenhum momento e não posso dizer que eu não sei o que
fazer com a criança. Professor do Ensino fundamental - anos iniciais.
Estado do Paraná.

[...] eu tive assim experiência com criança e fazendo uma comparação entre
criança e ensino médio, que eu já conheço, eu percebi que criança é o meu
Jeito, eu conheço e consigo lidar. Estou gos;ando sim, estou há pouco tempo

[...], mas estou gostando bem. Professor de Educação infantil - Estado do
Paraná.

Em relação ao domítiio dos aspectos administrativos da unidade educacional, somente

6% dos professores consideraram possuir muito preparo. Foi identificado nos grupos focais
referêticia à atividade tnuito específica vivenciada durante o desempenho da docêticia:
Como é que preenche essa caderneta? [...] .\ gente não recebe uma formação
para preencher a caderneta, nenhuma infarmação de como é que a gente
deve agir dentro da escola, apresentação dentro da turma, a gente é Jogado.
Grupo de Ensino fundamental - anos finais e Ensino médio. Estado de
Pernambuco.

Ao explorar as dimensões do sistetna de ensino que se viticulam à inserção do
professor na carreira, a formação - inicial e continuada - etnerge como itnportante aspecto. A
expectativa é de que professores mais bem formados tenham capacidades maiores de
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem nas unidades educacionais. Essa
expectativa comurn na sociedade é partilhada pelos próprios p ofessores, conforme se verifica
em suas respostas ao questionário e seus depoimentos nos grupos focais.
36
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No que se refere ao nível de escolaridade, 0,2% dos entrevistados possuem no máximo
o ensino médio incompleto, 1 1,3% o ensino médio completo, 34,4% a graduação e 53,9% já

fizeram pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado)". Ao associar essas
informações à etapa de atendimento em que esses profissionais atuam

são identificadas

diferenças, sendo que no Ensino fundamental - anos finais (59%) e no Ensino médio (59%)

os percentuais de pós-graduados são superiores àqueles que atuam no Ensino fundamental anos iniciais (52%)e na Educação infantil (43%). Em relação à Educação infantil, registra-se

parcela de professores que possuem apenas o Ensino médio completo bem superior às demais
etapas (Gráfico 9).

"Outros 9(0,1%)entrevistados não responderam a essa questão.
Consideraram-se somente os professores que trabalham exclusivamente em uma etapa da educação básica, de
forma que a amostra analisada ficou restrita a ,'5.880 docentes.
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Gráfico 9- Distribuição dos professores de cada etapa da educação básica de acordo
com o nível de escolaridade
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Fonte; GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

O nível de escolaridade dos professores'^ não apresenta diferença estatisticamente
signiflcante (Sig. = 0,174) no indicador de Inserção na Carreira (Ensino médio completo =
0,5628; Graduação = 0,5514 e Pós-graduação = 0,5579). Essa |)roximidade de resultados, em
parte, pode ser atribuída ao fato de os professores terem iniciíido suas atividades na área da
educação antes de terem feito pós-graduação.
Quando se considera especificamente os docentes quií possuem ensino superior, o

Curso Normal Superior não impacta (Sig, = 0,434), sob o ponto de vista estatístico, (Sim =
0,5472 e Não = 0,5544) o indicador de Inserção na carreira. Em relação à Pedagogia (Sig. =
0,010) (Sim = 0,5515 e Não = 0.5635) e à Licenciatura (Sig. = 0,000) (Sim = 0,5496 e Não =
0,5656), existem diferenças estatisticamente significativas, porém os resultados são bem

próximos entre os professores que fizeram ou não essas duas formações superiores.
A importância da formação inicial é nítida na percepção de professores que
participaram dos grupos focais. Mesmo entre aqueles que atuam na educação infantil - etapa
cujos professores apresentam menores níveis de escolaridade, fica perceptível a visão de que a

formação, especificamente em cursos de graduação, é essencial para que o profissional possa
desenvolver suas atividades e para facilitar sua adequação ao ambiente da escola. Com

" Foram excluídos da análise os professores que possuíam o ensino fundamental incompleto (5). o ensino
fundamental completo (3) ou o ensino médio incompleto (8) devido à baixa quantidade absoluta de casos nessas
categorias.
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relação à fonnação superior, observa-se certa queixa de falta de adequação ao cotidiano

experimentado na atividade docente. Seguem relatos de professe res a esse respeito:
Eu penso assim que a formação é imprescindível, eu não concebo uma
pessoa sem formação trabalhando com a gente. Você tem que pensar
que precisa de um profissional para estai lá, não é qualquer pessoa que
serve. Tanto é que até me assusta, me assustou quando falaram que

uma pessoa só de Ensino Médio vai para o CEMEI. E aí quando a
gente fala que qualquer um pode ir, a gente tá falando assim que
qualquer um dá conta né, e eu acho que não é qualquer um que dá
conta. Professor de Educação bifantil. Estado de Goiás.

[...] quem tem o mínimo de formação á mais fácil de se adequar ao
ambiente de trabalho. Eu já conheço um pouco da parte pedagógica,
tem gente que não conhece o mínimo pra trabalhar em escola.
Professor de Educação Infantil. Estado de Goiás.

Eu acho que a nossa formação inicial na faculdade, eu acho que ela
não é muito voltada pra professor, pra dar aula, nossa formação não é
pra professor de verdade. Professor do Ensino fundamental - anos
iniciais. Estado do Paraná.

Conforme visto, 11,3% dos entrevistados possuem apenas o ensino médio completo;

34,4%, a graduação e 53,9%, algum tipo de pós-graduação. Considerando os pós-graduados,

49,4% possuem especialização; 3,2%, mestrado e 0,8%, doutorado''*. A pós-graduação é um
indício de formação continuada desenvolvida por esses profissionais. Alguns relatos de

professores consideram que a formação inicial não é suficierte para o desenvolvimento de
suas atividades, especialmente na educação infantil, em que fica exposta a dificuldade de a
formação se aproximar da realidade verificada na prática desses professores.

[...] sair da graduação e ir pra sala de aula só com o curso de graduação é
pouco pra prática docente, você precisa estar constantemente se atualizando.
Professor do Ensino fundamental- anos finais. Estado de Goiás.
Assim, a formação inicial é relevante, mas não é suficiente. Eu vi porque

quando eu cheguei no CEMEI, eu tive (|ue aprender a ser professora de
criança, embora tivesse um título que me dava autoridade pra isso. E, assim,
eu acho que quando a rede se preocupa em ter um curso pra recém- formado.
Professor de Educação Infantil. Estado de Goiás.

Eu acho que a gente precisa de formação, apesar de ser cobrado, a gente
precisa. Aquele mundinho da gente não é só entre as quatro paredes com as
crianças né. Daí a gente tá sempre precisando de reciclagem, de formação.
Mas eu acho que nem precisava de cobrar, a gente mesmo sabe que precisa.
A gente entende que precisa de saberes e mais saberes, aprender e aprender.
Professor de Educação infantil. Estado de Minas Gerais.
Ainda 0.5% não informou o tipo de pós-graduação que possui.

40

Nós não temos formação pra educação infantil. Então a gente faz da
educação municipal um laboratório. Cada uma vai pra sala de aula e
experimenta o que acha que tá certo. Aí a crítica à prefeitura de não ter a
formação adequada para que as educadoras, professoras da educação infantil
participem. Professor de Educação infaníil. Estado de Minas Gerais.
[...] me formei [...] em 2007 e uma disciplina, eu acho que foi pouco,
insuficiente pra trabalhar na educação infa ntil e chegar como professora e
graças a Deus fazer. Mas a gente teve uma matéria "Prática Pedagógica na
Educação Infantil" onde a gente estagiava exatamente nas creches, de O a 3
anos, então eu já tinha tido um contato na minha formação, assim, com essa
educação infantil. Professor de Educação infmtil. Estado do Pará.
[...] não se iluda não que o curso de graduação por melhor que seja, estudei
numa das boas escolas nesse país, [...], mas não se iluda não, você não sai o
bambambam, não sai não. Grupo realizado com professores do Ensino
fundamental- anos finais e do Ensino médio. Estado de Minas Gerais.

3.2 - Utilização de novas tecnologias e domínio dos conteúdos abordados
A utilização de novas tecnologias e o dotnínio dos conteúdos abordados são itens não
englobados no indicador de Preparo para inserção na carreira, mas que também dizem

respeito ao preparo dos professores no início de suas atividades na educação. A distribuição
dos professores em relação ao nível de preparo para a utilização de novas tecnologias é bem

distribuída - variatido de 21% a 28%, enquanto o domínio dos conteúdos concentra-se (82%)
nas categorias intertnediárias - preparados e razoaveltnenle preparados (Gráfico 10).
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Gráfico 10- Distribuição dos entrevistados de acordo com o grau de preparo no início
das atividades na educação para a utilização de novas tecnologias e domínio dos
conteúdos abordados
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

Em relação às novas tecnologias, consideram-se os diversos recursos eletrônicos que
podem ser utilizados na atividade docente, como é o caso de computadores, projetores
multimídia, íablels. Professores reconhecem a dificuldade de acompanhar a inserção de novos
recursos tecnológicos em suas atividades e, ao mesmo tempo, cobram por formação específica
relacionada a isso:

[...] a gente vê muitas pessoas um pou:o despreparadas, despreparadas
assim, com baixa informação mesmo. corr. com dificuldade de lidar com a
questão da atualização de novas mídias que estão surgindo, de novos, novos
processos, entendeu? Professor do Ensino fundamental - anos iniciais.
Estado de Minas Gerais.

[...] a questão também de a gente não ter formação de informática, de a gente
não ter esse conhecimento pesa muito e o estado também não oferece curso
pra gente. Grupo de Ensino fundamental - anos finais e Ensino Médio.
Estado de Minas Gerais.

[...] hoje tá tudo ligado né, à idéia da informática, então tem muitos
programas novos aí que eu não sei mexer direito e eu não tenho tempo.
Grupo de Ensino fundamental - anos finais e Ensino Médio. Estado de
Minas Gerais.
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[...] nós ainda estamos na cabeça com a nossa formação antiga, nós não
conseguimos trabalhar com essa evolução que a mídia tem, informática e

tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter o tempo pra gente conseguir
mudar nossa postura, a gente conseguir estudar, como [...] nas novas mídias
que a gente não tem tanta habilidade pra ela. Professor do Ensino
fundamental- anos iniciais. Estado do Paraná.

Verifica-se que, mesmo entre dependências administrativas, existem diferenças
significativas {Sig. = 0,000) no que se refere à utilização de novas tecnologias, sendo que
10,0% dos professores das redes estaduais se sentiam muito jtreparados nesse quesito, contra
6,3% daqueles de redes municipais e 6,6% de instituições co iveniadas com o poder público.
Importante destacar que o sitr\'cy não abrange os professores da rede privada.
[...] quando eu fiz a minha pós-graduação nas novas tecnologias, aí eles
foram bem claros com a gente. Falou assim: "Gente, é óbvio que esse curso
aqui não é pra escola pública." Eu me lembro que o professor ainda falou:
"Isso aqui não é pra escola pública, isso é pra escola particular porque escola
pública não tem laboratórios, não tem computadores, não tem nada." Grupo
de Ensino fundamental ~ anos finais e Ensino Médio. Estado de Minas
Gerais.

Outro aspecto identificado, a partir dos grupos focais, c|ue pode dificultar a inserção de
novas tecnologias nos ambientes de ensino é a resistência de alguns professores em utilizar

tais recursos. Foi rnencionado caso dc professor se recusar a trabalhar com computador:
[...] também tem umas pessoas que dificultam o trabalho, por exemplo, um
professor que se nega a trabalhar com o computador, mesmo que toda essa
questão já está bastante discutida, mas é o jeito dele, né? Grupo de Ensino
fundamental — anos iniciais. Estado do Paraná

Ao tratar o domínio dos conteúdos abordados, encontic -se diferença significativa (Sig.
= 0,000) em relação ao nível de preparo dos professores de acordo com a escolaridade

sendo que as parcelas daqueles que se sentem muito preparados são de 5,5% entre os que
possuem o ensino médio completo, 7,1% a graduação e 8,1% a pós-graduação. Por outro lado,

16,6% dos que possuem o ensino médio, 10,0% a graduação e 9,6% a pós-graduação se
sentem despreparados no domínio dos conteúdos. A etapa de atendimento em que os docentes

atuam"* também apresenta diferenças significativas (Sig. = 0,000) etn relação a esse aspecto,
sendo o menor percentual de professores 'muito preparados' encontrado na educação infantil
(4,0%), seguido de perto por aqueles do ensino fundamental - anos iniciais (6,5%). Valores

"Consideraram-se apenas os entrevistados que possuem ao menos o ensino médio completo.

Analisaram-se somente os professores que trabalham exclusivamente em uma etapa da educação bási^^.
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bem próximos são registrados entre os docentes do ensino fundamental - anos finais(9,7%) e
do ensino médio (10,2%).

Nos grupos focais, os depoimentos dos professores indicam que o domínio dos
conteúdos abordados se encontra prejudicado pelo fato de lecionarem matérias diferentes de
seu curso de formação:
O que eu sinto falta é de um apoio na aula de arte que não é a minha
formação. Professor do Ensino fundamemal - anos iniciais. Estado do
Paraná.

[...] tenho uma turma de Ensino Religioso também, que é outra coisa que eu
não tenho formação nenhuma na área e eu sinto muita dificuldade e a
pedagoga nunca veio falar comigo desde o começo do ano, desde que eu
peguei a turma. Professor do Ensino fiindairental — anos iniciais. Estado do
Paraná.

A gente vê [..] muita gente ensinando, como eu ensino, disciplinas que não
são de minha formação e não tive formaçãc nenhuma, continuada, como se
fala para isso. Neniuima capacitação para isso. Eu sou formado em história e
ensino direitos humanos, ensino artes, sem nenhum material, sem nenhum

recurso didático que me dê suporte a isso. Grupo de EREM. Estado de
Pernambuco.

Associa-se ao tempo em que os professores iniciaram suas atividades na educação os
indicadores de Preparo para inserção na carreira, domínio dos conteúdos abordados e

utilização de novas tecnologias'^. A análise longitudinal pode apontar indícios de corno tem
sido desenvolvida a formação ao longo dos anos, relacionando-se ao nível de preparo dos
profissionais nesses três eixos. A partir do tempo (anos) em que desenvolvem atividades na

educação, foi feito o cálculo do ano de inserção na área'". A média de tempo que os
professores se encontram na educação é de 14 anos, sendo 48 anos o valor máximo

encontrado, ou seja, iniciou atividade no ano de 1.961. O indicador de Preparo para in.serção
na carreira apresenta aparente estabilidade, variando de 0,51 a 0,60 (Gráfico 11). O domínio
dos conteúdos abordados apresentou valores sempre inferiores ao indicador de Inserção na

carreira, exceto no último ano analisado - 2009, quando tais re;;ultados ficam bem próximos:
0,56 e 0,57, respectivamente. E a utilização de novas tecnologias passa por um crescimento
sucessivo, que se inicia em meados dos anos 1.990, até culminar, no último, com o item em

"Essas duas últimas variáveis foram padronizadas no intervalo de O a I, permitindo a comparação com o
indicador de Inserção na carreira.

Foi perguntada a quantidade de tempo em que os professores trabalham com educação. Procedeu-se ao cálculo
do ano de entrada na educação considerando como referência o ano de 2009. Estabeleceu-se como ponto de corte
o ano de 1.980, deixando de considerar 369 (5,5%) docentes que iniciaram atividade na educação antes desse
período e outros 13(0,2%) professores que não informaram esse dado.
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que os professores apresentam maior preparo no momento de início de suas atividades na
educação.

Gráfico 11 - Médias dos indicadores de preparo para inserção na carreira, domínio dos
conteúdos abordados e utilização de novas tecnologias de acordo com o ano em que os
professores iniciaram suas atividades na educação
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Nessa perspectiva longitudinal, a visão dos professores diverge em relação à qualidade
da formação dos professores mais antigos e dos mais novos:
[...] se eu fizer uma comparação com os professores que eu tive em escola
pública, professores quando eu comecei trabalhar pra época atual, os
professores estão mais preparados querendo ou não. Professor do Ensino
fundamental- anosfinais. E.stado de Pernambuco.
[...] fico vendo que quando eu entrei no estado, em oitenta e cinco, eu era da
escola regular e eu tinha mais formação do que eu tenho agora. Professor de
EREM. Estado de Pernambuco.

Eu me formei já faz bastante tempo, então para hoje está totalmente
desatualizado. Fiz uma especialização também, mas só que já faz muito
tempo e também está desatualizada. Eu tenho que fazer uma nova
especialização para me atualizar dentro do que está sendo solicitado agora,

porque agora tem novas nomenclaturas. Professor de EREM. Estado de
Pernambuco.

3.3 - Grau de controle das atividades

O nível de controle dos professores da educação básica em relação ao conjunto de

atividades que realizam no cotidiano escolar é representado pelo indicador Grau de controle
das atividades. Além das atividades em sala de aula. em que é preciso definir os conteúdos,
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métodos e modos de educar e a forma de avaliação dos alunos, outras escolhas - sob o escopo

da unidade educacional - são necessárias, como é o caso da organização do tempo de trabalho
e da escolha do material didático a ser adotado.

O indicador do Grau cie conírole cias atividades é compcisto por seis itens''^
I. Grau de controle sobre a seleção dos conteúdos abordados em seus planos de
trabalho; 2. Grau de controle sobre os modos e métodos de educar; 3. Grau de controle sobre a

escolha do material didático; 4. Grau de controle sobre a avaliação dos alunos / crianças; 5.
Grau de controle sobre a definição de suas atividades e (3. Grau de controle sobre a

organização do tempo de trabalho. Em relação aos resultados obtidos, o mínimo encontrado

foi 0,000 e o máximo 1.000, apresentando média de 0.843 e desvio-padrão de 0,134.
Gráfico 12- Histograma do indicador do grau de controle das atividades
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Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Neta: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Entre os itens que compõem o indicador, a definição das atividades é aquele que
apresenta maior percentual (70,9%) de docentes que afirmam possuir muito controle (Tabela
4). No outro extremo, aparece a escolha do material didático. 2m que praticamente a metade
(49,2%)dos entrevistados afirma possuir muito controle sobre esse aspecto.

Tabela 4- Percentual de professores que consideram ter muito controle em relação aos
aspectos do trabalho que compõem o indicador do grau de controle das atividades

"O item Grau de controle sobre o projeto ]X'dagógico da escola foi excluído do indicador ao se analisar o nível
de confiabilidade. Entretanto, esse item será. adiante, explorado de forma separada.
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ASPECTOS DO TRABALHO

MUITO CONTROLE

Seleção dos conteúdos abordados

63,8%

Modos e métodos de educar

53,7%

Escolha do material didático

49,2%

Avaliação dos alunos / crianças

60,0%

Definição das atividades

70,9%

Organização do tempo de trabalho

52,3%

Fonte; GCSTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

A seleção dos conteúdos abordados figura, no survey, ;orno o segundo aspecto cotn
maior percentual de professores que possuem muito controle. Porém, relatos encontrados nos

grupos focais apontam que a definição desses conteíidos é imposta pelas secretarias de
educação - vem de cima para baixo, não lhes deixando margem de controle, como se observa
a seguir:
Já vem pra direção da escola, vem da secretaria, vem do micleo, do niicleo

vem pra escola e a direção já faz toda inna pressão em cima do professor que
ele tem que dar conta daquele conteíido, piorque aquele conteúdo tem que
cair na prova, professor tem que planejar de acordo com o conteúdo que tem
que dar um jeito de dar o conteúdo. Professor de Ensiuo fuiidaineutal ~ anos
iniciais. Estado do Paraná.

Começa de cima, secretaria de educação cobra da gente esse plano, só que
eles, a secretaria, já têm um conteúdo que passa pra gente seguir, então
porque esse conteúdo não já vem na própria caderneta impresso pra o
professor marcar eu vou trabalhar esse tópico, esse tópico, esse tópico, esse
tópico, mas não, cada ano que passa vem dificultando a vida da gente.
Professor do Ensino fundamental- anos iniciais. Estado de Pernambuco.

Existem gestões que intervém, intervém nos conteúdos, na forma de você
trabalhar, te limita. Grupo de Ensino fundamenta! - anos finais e Ensino
médio. Estado de Minas Gerais.

Encontra-se, nesses depoimentos ainda, a percepção de que as escolas dão maior
ênfase em conteijdos que caem nas avaliações de larga escala - Português e Matemática.
[...] os alunos vão ter agora um aumtnto das aulas de poilugués e
matemática, não que não seja necessário, é claro que é necessário. Professor
de Ensinofundamental- anosfinais. Estado do Paraná.
Mas essa questão do monitorainento dos conteúdos, a cobrança é maior na

língua portuguesa e matemática. Professor de Ensino fundamental ~ anos
finais. Estado de Pernambuco.

Ao analisar o nível de controle dos professot"cs sobre os modos e métodos de educar e

também em relação à definição das atividades, duas vertentes são identificadas. A primeira é
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que tais definições são feitas de forma coletiva com os outros professores, sem interferência

da gestão escolar. A outra é que existe imposição - de cima para baixo - desses aspectos, não
restando autonomia para os docentes. Seguem relatos a respeito:
[...] a gente se reúne e planeja as atividades da semana. Isso por iniciativa
nossa, na nossa creche. Professor de Educação infantil. Estado de
Pernambuco.

Hoje em dia, a gente sente que o aluno não tá nem aí, a gente tenta fazer
nosso papel, organizar nosso trabalho, montar a atividade pra ele lá e,
quando vai observar, ninguém cobra, não tá nem aí. não faz nada. Professor
do Ensino fundamental- anos iniciais. Estado de Pernambuco.

Eu acho que métodos, modos, ligados à re ação tempo do trabalho, deveria
se dar uma autonomia maior aos docentes, [...] eu não sei se essa pauta de
autonomia porque também o docente não tá demandando, não quer aparecer
ou se porque realmente a estrutura, ela vem de cima pra baixo e você não
tem como atuar. Grupo de Ensino fiindatnertal - anosfinais e Ensino médio.
Estado de Minas Gerais.

[...] nos é repassado todo o tralialho que se deve estar administrando em sala
de aula, entendeu? Então, os conteúdos, a metodologia e aí a gente discute
muito essa questão de metodologia né, porque eles colocam de uma maneira
é quase que obrigando a gente a fazer de uma maneira que eles acham que é,
entendeu? Que agora não se pode mais edicar a criança desse jeito, porque
esse jeito foi no passado, agora tem que se- dessa outra maneira, então isso
acontece né e, às vezes, a gente tenta qu<;stionar, aí eles vão e levam e
querem realmente que seja feito da maneira deles, como se, quando a gente
discute, a gente diz: poxa nós conseguimos ser educadas, nós conseguimos
ser alfabetizadas dessa maneira, porque que não vai dar certo com a maneira
que a gente foi? Claro que nós sabemos, logicamente pelo tempo, pela
complexidade, que muita coisa a gente devia até, mas as coisas básicas que a
gente vê que dá certo se a gente fizer e que ele não aceita. Entendeu?
Professor de Ensino fundamental- anos iniciais. Estado do Pará.

Os professores das diferentes etapas da educação básica opinam sobre a escolha cio
inalerial didático, conforme se observa nos relatos. Porém, a adoção desse material pode ou

não ser efetivada. Os trechos a seguir, extraídos dos grupos focais, são relativos à realidade do
estado de Minas Gerais:

[...] às vezes, as próprias professoras vão escolher os livros que querem pra
fazer seu planejamento, seu plano de trabalho, é... ter as idéias de como fazer
os trabalhos com as crianças, as atividídes e tudo mais. Professor de
Educação infantil. Estado de Minas Gerais

[...] agora, na mesma escola, na última troca de livros, era outra gestão, eu
troquei, eu não queria aquele, toda vez eu pedia outro, eu troquei e veio o
que eu pedi. Então eu penso que na hoi a de passar aquilo que a gente
escolheu, quem passa é a gestão. Grupo de Ensino fundamental ~ anos finais
e Ensino médio. Estado de Minas Gerais.
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[...] às vezes, os livros que você escolheu são exatamente os que não vão
chegar na escola. Então só aí você já iiÈo tem o controle de escolha de
trabalho consecutivo [...] Cada vez mais eu sinto um controle dentro da
escola, retirado de dentro da escola, até em termos de escolha de sala, se vai
ter reforma na escola, se você concorda ou não, se os livros que você vai
colocar, o horário, o tipo de trabalho que \'ai ser feito, o tipo de pessoa que
vai fazer. Professor de Ensino fimdameníai - anos iniciais. Estado de Minas
Gerais.

Se por um lado aparecem relatos de professor que afirma possuir autonomia para
definir a forma de avaliação dos alunos, por outro, existem relatos de professores do Ensino
fundamental - anos iniciais e do Ensino médio que se queixam de que as avaliações devem se

enquadrar nas metas do governo, tanto em relação ao fluxo escolar quanto ao rendimento do
aluno.

[...] a gente tem autonomia pra fazer nosso planejamento, pra definir as
atividades, pra avaliar os alunos também, a gente tem essa autonomia.
Professor de Ensino fundamental- anos itvciais. Estado do Pará.
[...] sua autonomia, pra se aquela estudar te ou aquele estudante não fizer
uma atividade, se falta sua atividade, se ceixar de freqüentar suas aulas, o

que você vai fazer no final, você vai chamar aquele estudante pra tentar fazer
mais uma atividade para atingir aquela meta que o governo que quer.
Professor de Ensino médio. Estado de Perramlnico.

[...] "você não pode pôr essas notas no diário porque vai impactar no Ideb da
escola", aí eu perguntei pra diretora "o que que a senhora quer que eu faça?"
"Você vai ter que aumentar essas notas." Eu falei: "Como? Diz pra mim." Aí
ela não disse nada. Eu falei: "Professora, isso aqui é o retrato... Não adianta a

senhora querer aumenlar o Ideb e transportar esses alunos aqui pro ensino
superior com deficiência, até na conjectura. Então pra resolver o problema
aqui, esse aqui é o raio-X pra que a gente possa realmente melhorar o Ideb,
não ficar maquiando." Professor de Ensino fundamental - anos finais.
Estado do Pará.

A organização do tempo de trabalho aparece no sttr\'ey como um aspecto em que 53%

dos professores entrevistados afirmam possuir muito controle. Entretanto, nos grupos focais,
prepondera a idéia de que esse é um item que os docentes não possuem autonomia para
definir. Alguns relatos fazem referência às tarefas que são cumpridas fora da jornada de
trabalho, desenvolvidas na casa dos docentes e que pode ter efeito, inclusive, na quantidade de
horas dormidas.

[...] os professores não foram a fundo pra pensar o que significa ter o
controle sobre a organização do seu tempo de trabalho, porque não faz
sentido né, porque a gente não tem o comrole. Professor de Ensino médio.
Estado do Paraná.
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[...] a gente não tem autonomia com relação à organização do tempo de
trabalho. Grupo de Ensino fundamental- anos finais e Ensino médio. Estado
de Minas Gerais.

A experiência que eu tive na escola, eu linha quatro horas pra mim. Eu
estudava o que eu queria, eu fazia os encaminhamentos que eu quisesse, as
minhas atividades como professora, entendeu? Não era dirigido. Eu tinha
autonomia. Grupo de Ensino fundamental - anos finais e Ensino médio.
Estado de Minas Gerais.

[...] porque se você deixar pra um dia, nãci dá tempo. Então você tem que
fazer como se você tivesse a sua hora pedagógica lá na sua casa. Professor
de Educação infantil. Estado do Pará.
[...] estou acordando mais cedo, às 5h, pra poder ver o material pra trazer e é
uma coisa, então é complicada essa questão e esta hora aqui também não dá.
Professor de Educação infantil. Estado do Pará.

No indicador Grau de controle das atividades, pelo sutTcy, encontra-se o valor médio

igual a 0,843, sendo que apenas 16% dos entrevistados apresentam valor abaixo de 0,70. Ou
seja, de forma geral, apresentam níveis elevados de controle ou autonomia. A partir dos
grupos focais, as percepções dos participantes são variadas, indo desde a ausência de
autonomia, chegando a se autodenominarem de 'professores-tarefeiros\ pois cumprem
fielmente as tarefas que lhes são repassadas, até a autonomia plena, possuindo controle sobre
todas as coisas que necessitam fazer.
A gente não tem autonomia mais na sala de aula, o professor não manda
mais na sala de aula. Professor de Ensino fundamental - anos finais. Estado
de Pernambuco.

E porque assim essa questão da autonomia, é uma autonomia parcial, essa
autonomia de elaborar, de organizar com seus colegas, né. Professor de
Ensino médio. Estado de Pernambuco.

[...] eu acho legal nessa questão a autonomia, né, de cada um de nós,
independentemente do que vem de eima pra haixo, cada professor tem sua
autonomia na sala de aula. Professor de Ensino médio. Estado do Paraná.

[...] na UMEl, a gente tem total autonomia, é um trabalho, assim, bem em
equipe, a coordenadora... Só se eu chegar e disser não tenho sugestão
nenhuma, aí ela vai me falar o que eu tenho que fazer. Fora isso, eu sei mais
ou menos... Penso que sei e tento trabalhar as linguagens, as sete linguagens,
e a gente monta o projeto, então é isso, é a total autonomia. Profe.ssor de
Educação infantil. Estado de Minas Gerais.

As opiniões com relação a esse aspeeto da discussã:) diferem-se muito, inclusive
dentro de um mesmo grupo focai;
Nós, praticamente, temos autonomia pra tudo. Professor de Educação
infantil Estado do Paraná.
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É autonomia para seguir o que está dertro das diretrizes da prefeitura.
Professor de Educação infaulil. Estado do Paraná.

Se for pensar na pergunta autonomia, nós rão temos. Porque vem uma coisa
certa e você tem que seguir aquilo lá. A gente se vira nos trinta ali, muda pro
plano A, pro plano B, porém tem que tá dentro do que veio lá. Professor de
Educação infantil. Estado do Paraná.

Sob perspectiva longitudinal, o tempo de experiência no educação apresenta diferença
significativa (Sig. = 0,000) sobre o grau de controle das atividades pelos professores (Até 9
anos = 0,8340; De 10 a 19 anos = 0,8469; De 20 a 29 anos == 0,8480 e 30 anos ou mais =

0,8608). Apesar de não se encontrar resultados muito distintos, à medida que se aumentam as
faixas de tempo na edueação, elevam-se os indicadores. Percepção análoga é encontrada nos

grupos focais, em que fica nítida a sensação de que existe piora com o passar do teiupo. Isto é,
quanto maior o tempo na educação, mais alto é o indicador do Grau de controle das
atividades.

[...] não havia controle nenhum, quando eu entrei, isso há uns onze anos
atrás. Não havia controle nenhum, não hav a amarração nenhuma, nenhuma.
Eu tive a impressão, quando eu entrei lá, é que se eu chegasse e quisesse dar
o que eu bem entendesse, eu podia fazer isso e que ia demorar muito pra
alguém desconfiar e descobrir. Professor de Ensino fundamenta! - anos
iniciais. Estado de Minas Gerais.

Eu particularmente tinha essa autonomia e me sinto muito à vontade,
independentemente de tudo o que tá aí colocado pelo governo, eu vivo
aquilo que eu acredito, principalmente em sala de aula, né? Professor de
Ensino médio. Estado do Paraná.

[...] o poder conceptivo da sua ação dentro da escola cada vez mais é
retirado. Professor de Ensino fundamental - anos iniciais. Estado de Minas
Gerais.

Ressalta-se que o tempo de experiência não é diretamente associado à idade dos
professores. Isso pelo fato de que, quando se considera a. faiva etária dos mesmos, não se
identifica influência significativa (Sig. = 0,094) nesse indicadoi-(Até 29 anos = 0,8370; De 30
a 39 anos = 0,8408; De 40 a 49 anos = 0,8462 e 50 anos ou mais - 0,8491).
A etapa de atendimento em que os professores atuam influencia significativamente
(Sig.=0,000) o indicador

Grau de controle das atividades (Educação infantil = 0,8450;

Ensino fundamental - anos iniciais = 0,8530; Ensino fundamental - anos finais = 0,8339 e

Ensino médio = 0,8344). Embora não apresente grandes diferenças numéricas, os docentes do
ensino fundamental - anos finais e do ensino médio possuem valores bem próximos.
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comparados aos que são encontrados no ensino fundamental - anos iniciais e na educação
infantil.

3.4 - Projeto pedagógico da escola

O grau de controle sobre o projeto pedagógico da escola é outro item que se relaciona
à sua autonomia, mas que não foi inserido no indicador do Grau de controle das atividades. O

percentual de entrevistados que afirmam possuir muito controle em relação ao projeto

pedagógico da escola^^ é de 26%(Gráfico 13). bem inferior às taxas verificadas nos itens que
compõem o indicador.

Gráfico 13- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com o grau de
controle sobre o projeto pedagógico da escola

Nenhum

Pouco

k

8%

19%

Razoável

47%

Muito

26%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte; GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

O projeto pedagógico da escola é o aspecto relatado nos grupos focais em que os
professores possuem menos - ou nenhuma - autonomia, sendo prerrogativa das secretarias de
educação - estaduais ou municipais. O que chama a atenção, visto que a LDB 9.394/96 prevê
em seu artigo 13° que "Os docentes incumbir-se-ão de: participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino".

:o

Um total de 307(4.6%) professores não respondeu a essa questão.
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E quando tais projetos são produzidos pelas escolas, segundo os depoimentos, somente
são aprovados quando se encontram sob os moldes do que as secretarias pretendem.
[...] essa autonomia é mentirosa porque os orojetos políticos pedagógicos são
feitos, vão pra aprovação na Secretaria e são reprovados e, enquanto não
tiver de acordo com as diretrizes da Secretaria, não é aprovado, volta e volta
e volta e volta. Professor de Ensino fiind.imenlal - anos finais. Estado do
Paraná.

[...] o estado tiraria totalmente a autonomia da escola, na questão da
elaboração da proposta, do Projeto Politico-Pedagógico e o foco nos trinta e
três por cento fica prejudicado em função ite que a grande preocupação iioje
da escola, dos professores é justamente a matriz curricular que está sendo,
vai ser implantada goela abaixo porque não houve discussão. Profes.sor de
Ensino médio. Estado do Paraná.

[...] onde aparece que tem menos controle (; no projeto pedagógico da escola,
a gente infere que provavelmente o projeto é da instituição, então não é uma
coisa que é mexido, da professora, do docraite, que não tem tanta autonomia
pra definir o Projeto Politico-Pedagógico. Gnipo de Ensino fundamental anos finais e Ensino médio. Estado de Minas Gerais.

3.5 - Freqüência de desenvolvimento de atividades com os colegas de trabalho
A intensidade em que ocorrem momentos de encontros entre os professores da
educação básica para tratar de aspectos da atividade docente é representada pelo indicador de
Freqüência de desenvolvitnento de atividades com os colegas de trabalho. Esses espaços
coletivos são utilizados para tratar desde situações ocorridas na sala de aula até aspectos mais
amplos e formais.

O indicador de Freqüência de desenvolvimento de atividades cotv os colegas de
2i

trabalho é composto por seis itens : I. Atividades de aconselhamento e/ou orientação; 2.

Atividades de discussão sobre o projeto pedagógico da escola; 3. Atividades de trocas de
experiências sobre os métodos de ensino; 4. Atividades de trocas de experiências sobre os
conteúdos do ensino; 5. Atividades de discussão sobre os alunos / crianças e 6. Atividades de

participação conjunta em atividades de formação / atualização^ profissional. Em relação aos
resultados obtidos, o mínimo encontrado foi 0,00 e o máximo 1,00, apresentando média de
0,64 e desvio-padrão de 0,21.

O ilem Freqüência que realiza atividades de trocas de material pedaíióiiico foi excluído do indicador por
deteriorar o nível de confiabilidade. líntretanto, tal item é explorado, adiante, de forma .separada.
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Gráfico 14- Histograma do indicador de freqüência de desenvolvimento de atividades
junto com os colegas de trabalho
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Ao explorar os itens que compõem esse indicador, a discussão sobre os alunos /

crianças é aquele que apresenta maior percentual (48,0%) de docentes que afirmam sempre
realizar (Tabela 5). Por outro lado. a discussão sobre o projeto pedagógico da escola pelos
professores é o item que atinge menor parcela (14.9%) de entrevistados que sempre a
desenvolvem.

Tabela 5- Percentual de professores que consideram ter muito controle em relação aos
aspectos do trabalho que compõem o indicador de freqüência de desenvolvimento de
atividades com os colegas de trabalho
TIPO DE ATIVIDADE

REALIZAM
SEMPRE

Aconselhamento e/ou orientação

28,5%

Discussão sobre o projeto pedagógico da escola

14,9%

Trocas de experiências sobre os métodos de ensino

31,4%

Trocas de experiências sobre os conteúdos de ensino

30,0%

Discussão sobre os alunos / crianças

48,0%

Participação conjunta em atividades de formação / atualização profissional

21.7%

Fonte: GESTRADO/UFMG.2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

As atividades de aconselhamento e/ou orientação se associam à existência de

supervisor ou coordenador pedagógico nas unidades educacicmais. Tanto que a ausência de
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supervisor, conforme relalo adiante, inviabiliza a orientação sobre o trabalho docente a ser
desenvolvido.

Não existe um supervisor pra te orientar, |ira direcionar o meu trabalho. Por
exemplo, eu trabalho com mais três, mais duas colegas na minha etapa, né,
quinto ano. Se nós não procurarmos nos entender entre nós sobre o que
vamos trabalhar, o que vamos compartill ar em termos de material, é bem
capaz de cada uma fazer uma coisa, ponpie não tem ninguém pra regular
isso. Grupo de professores do Ensino fundaineníal - anos iniciais e finais.
Estado de Minas Gerais.

Ela é uma pessoa que te ajuda em tudo. Ela leva muito material, ela leva
idéia, né, do desenvolvimento, né, desenvolvimento infantil. Até minha

tunna de três a quatro anos, tanta idéia de jogo que ela tem, aquela outra
tunna de um a dois, é assim, quem pega mais no nosso pé mesmo, no caso, é
a coordenadora, na nossa [pequena] creche, ela é coordenadora, né,
coordenadora da creche. E é ela que é coordenadora, ela é uma pessoa bem
qualificada. Professor de Educação infaniil Estado de Minas Gerais.

A discussão sobre o projeto pedagógico da escola é o item que possui menor

percentual de professores que sempre o realizam junto com cs colegas de trabalho (14,9%).
Nos grupos focais, existe relato de professor de ensino médio que aponta a insuficiência do
tempo voltado a essa atividade e de docente de educação infantil, afirmando ocorrer iniciativa
desse tipo.
[...] primeiro que não dá tempo. A semana pedagógica em si que deveria ser
o momento da escola reunir os professores, de bater currículo, reestruturar o
projeto ou refletir sobre o projeto-politico pedagógico, primeiro que não há
tempo. Professor de Ensino médio. Estado do Paraná.

[...] no caso nosso da creche, a gente trabalha assim: a gente faz um projeto
pedagógico em cima da, daquilo que a gente sente que a turma está
precisando mais. E a gente vai desenvolvendo com a ajuda da nossa
coordenadora, a gente ajuda muito uma a outra, a gente tenta desenvolver
toda a linguagem infantil em cima desses projetos. Professor de Educação
infantil. Estado de Minas Gerais.

As trocas de experiências sobre os métodos e conteúdos de ensino entre os colegas de

trabalho ocorrem, inclusive, na própria sala de aula, no caso de existir professor auxiliar. São
relatadas tanto situações de encontro entre professores da mesma disciplina, quanto reuniões
especificamente mareadas para o desenvolvimento desse tipo de atividade, buscando envolver
todos os docentes da escola.

[O] conhecimento que eu tenho, eu já passo pra ela e, ao mesmo tempo, ela
tem um conhecimento que eu não tenho de artes, ela tem uma habilidade

artística, ela que comanda a turma, quando a gente faz o círculo, ela que. eu
não trato ela como auxiliar, eu trato ela como regente. Aí tem a outra que já
não tem essa habilidade, ela gosta mais de cuidar, mas, mesmo assim,
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quando a gente tá fazendo um traballio, ela tá sempre auxiliando, ela não se
preocupa, então assim depende da maneira que você conduz o trabalho e a
condução do trabalho depende do pedagogo, porque ele que é responsável
pela sala. Professor de Educação infaiilil. Estado de Goiás.
Até que conseguimos nos unir e trabalhamos juntos, sempre a gente procura
ter uma reunião, português com portugu<$s, elaborar prova, fazer projetos,
então nós conseguimos. Professor de ERE\Í. Estado de Pernambuco.
[...] a gente se reúne todo início de an:i letivo pra fazer uma [jornada]
pedagógica na qual a gente faz essas escolhas. [...] pedagogo e qual será o
conteúdo que a gente vai trabalhar no ano, por aula. Professor do Ensino
médio. Estado do Pará.

[...] tem a permanência, que nós chamamos de permanência na rede
municipal, que é um dia daquela série, então os professores nesse dia [...],
nesse dia está atendendo as turmas com as áreas específicas, enquanto o
professor regente está em discussão, né. E, como outros [...], fazendo
planejamento, esse dia é de troca, isso é uma vez por semana. Então, por
exemplo, a escola tem vários professores, tem um grupo maior, às vezes, tem
escola que tem muito professor e ele não tem. Professor do Ensino
fundamental ~ anos iniciais. Estado do Paraná.

A discussão sobre os ahtnos / crianças é a atividade que os professores mais afirmam
realizar - 48,0% afirmam sempre realizar junto com os colegas de trabalho. Os docentes
relatam que abordam nessas discussões desde o desenvolvimento dos alunos em relação às

habilidades de escrita e leitura até a identificação de alunos 'problemáticos' - que exigem
apoio.
[...] a cada dois meses, nós vamos na sala dos professores e fazemos uma
avaliação dos alunos do primeiro ao terceiro ano e, no sentido de estar
identificando os [...] de escrita desse aluno, de leitura desse aluno, aí
professor vem, fazia um trabalho com ele, dentro desse plano. [...] Então há
essa política de acompanhamento, assessoramento, avaliação dos alunos,
professor, [...] dentro das nossas poss bilidades. Professor de Ensino
fundamentai - anos iniciais. Estado do Pará.

[...] formato do conselho [...] pontua a q .iestão de meninos problemáticos
entendeu, que está necessitando de mais apoio e tudo, mas a gente vai
discutindo se der tempo, mas fica mais resumido à questão das notas e das
faltas. Grupo de professores do Ensino fundamental - anos finais e Ensino
médio. Estado de Pernambuco.

A participação conjunta em atividades de formação/atualização profissional, segundo
relatos de professores, ocotre em momentos estabelecidos para que se dediquem aos estudos -

atividade prevista no plano de formação, mas consideram tanbém que essas atividades são
muito dependentes das pedagogas ou coordenadoras pedagógicas.
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[...] que também a gente aproveita pra ter esse momento de estudo, nós
temos desde o ano passado o plano de formação, desde o ano passado a
escoliia é do grupo pelo tema. Professor de Educação infantil. Estado de
Goiás.

[A]s coordenadoras ficam junto, sempre tem pessoas na escola. As vezes,
divide o grupo de formação em dois horários. O primeiro horário o grupo de
educadores fazem a formação e, no segundo horário, está tendo outro grupo
de formação pras educadoras. Então tem lá um que vai ficar com as crianças
e o outro vai fazer formação e vice-versa Professor de Educação infantil.
Estado de Minas Gerais.

A escola onde a gente trabalha é totalmente diferente. A pedagoga, ela senta
com a gente, a gente debate textos, ela traz textos, traz formação. Tem
dúvida, a qualquer momento você pode chegar lá, sentar com ela, apresentar
o plano de aula que você tem pra conversar, ela te esclarece dúvidas. [...]
mas em nenhum momento, lá na escola onde a gente trabalha, a gente ficou
sem o amparo da pedagoga. Professor de Ensino fundamental ~ anos
iniciais. Estado do Paraná.

O indicador de Frequência de desenvolvimento de atividades com os colegas de

trabalho varia de O a 1, contemplando todas as faixas de resultados. A média do indicador é
igual a 0,64. Também pelos relatos dos professores nos grupos focais, verifica-se opinião

dispersa acerca desse tipo de atividade entre os pares:
Nem tem tempo também pra muita troca. Grupo de professores do Ensino
fundamental- anos iniciais efinais. Estado de Minas Gerais.
A gente não encontra as colegas de outra turma, às vezes não conversa.
Professor de Educação infantil. Estado de Minas Gerais.
A cada quinze dias, nós fazemos quatro horas, que é de oito ao meio dia aos
sábados de quinze em quinze dias [...] então, pra fazer reuniões,
planejamento, alguma coisa, mas, com relação ao planejamento da aula, eu
também uso é o final de semana. Grupo de professores do Ensino
fundamental- anos finais e Ensino médio. Estado de Minas Gerais.

A etapa de atendimento22 em que os professores atuam influencia significativamente
(Sig. = 0,000) nesse indicador (Educação infantil = 0,6933; Ensino fundamental = 0,6494 e
Ensino médio = 0,5730). Tal relação é expressa no relato de uir docente da educação infantil:
Eu gosto muito do trabalho coletivo. Assim, o trabalho em equipe, a ajuda.
Parece que na Educação Infantil isso é mais forte. [...] uma ajudando a outra
nos projetos. E muito bom. E muito bacana. Professor de Educação infantil.
Estado de Minas Gerais.

Consideraram-se somente os professores que trabalham exclusivamente em uma etapa da educação liásica, de
fonna que a amostra analisada ficou restrita a 5.880 docentes.
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Existe diferença significativa (Sig. = 0,000) do indicador de Freqüência de
desenvolvimento de atividades com os colegas de trabalho quando se considera o vínculo
profissional dos entrevistados (Estatutário = 0,6319; CLT = 0,7071; Temporário / substituto /
designado = 0,6501; Outros = 0,6720). De acordo com relato de docente nos grupos focais,

percebe-se distanciamento entre professores concursados e temporários:
Alguns colegas realmente têm aquela aversão com o temporário, pela
questão "poxa, eu entrei, fiz concurso e estudei e você está aqui, então
estamos competindo a mesma função. nai.]uele mesmo espaço". Então cria
isso. Então alguns colegas realmente ficam bastante distantes dos
temporários e outros não, são bastante já amigos. Mas cria essa situação, cria
uma situação, assim, insustentável nas escolas, não só dentro da escola, mas
dentro da secretaria mesmo, né. Professor de Ensinofundamental. Estado do
Pará.

Esse distanciamento também é observado nas unidades educacionais que adotam o
Programa Mais Educação entre os professores que atuam no ensino (ou turno) regular e os
profissionais que atuam no Programa, no contratunio.
Outro aspecto que produz impacto significativo (Sig. = 0,002) nesse indicador é o
tempo que trabalha na educação (Até 9 anos = 0,6297; De IO a 19 anos = 0,6404; De 20 a 29
anos = 0,6527 e Acima de 30 anos = 0,6608), sendo que quanto maior a faixa de tempo, mais
elevado é o indicador. A partir dos grupos focais, sinaliza-se a existência de orientação dos
profissionais mais antigos em relação aos mais novos:
[...] no grupo que eu trabalho, eu sou a mais nova, nós somos cinco
professoras, eu sou a que tem menos tempo de trabalho, todo mundo tem
mais de vinte anos de trabalho. Então elas têm um percurso na prefeitura de
trabalho consecutivo mesmo, de olhar, de fazer, às vezes, elas dão até uma

olhadinha assim, tipo, 'você ainda vai chegar lá', né. Grupo de professores
do Ensinofundamental - anos iniciais efinais. Estado de Minas Gerais.

3.6 - Atividades de trocas de material pedagógico
A freqüência em que são desenvolvidas atividades de trocas de material

pedagógico junto com os colegas de trabalho também é analisada, mesmo não sendo

incorporada ao indicador de Freqüência de desenvolvimento de atividades com os colegas de
trabalho. Utna parcela de 36% dos entrevistados raramente ou nunca desenvolveu alguma
atividade de troca de material pedagógico (Gráfico 15).
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Gráfico 15- Distribuição dos professores da educação básica de acordo com a

freqüência de realização de trocas de material pedagógico com os colegas de trabalho
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Fonte; GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

3.7 - Percepção das condições da sala de aula

O nível de adequação da sala de aula - local onde, geralmente, os professores passam

a maior parte do tempo de trabalho - encontra-se explicitado rio indicador de Percepção das
condições da sala de aula. O desenvolvimento da atividade docente necessita de condições

apropriadas de aspectos ambientais e estruturais, afetando tarto alunos quanto professores.

Este indicador considera somente os ruídos gerados dentro da sala de aula - principal fonte de
ruídos -. sendo que 9.8% dos professores consideram insuportáveis os ruídos originados
dentro da sala de aula; 8,9% consideram insuportáveis os ruídcs vindos de dentro da unidade
educacional e 6,6% avaliam como insuportáveis os ruídos vindos de fora da unidade
educacional.

O indicador de Percepção das condições da sala de aula é composto por quatro itens:
1. Ventilação; 2. Iluminação; 3. Condições das paredes e 4. Ruído originado dentro da sala de
aula. Em relação aos resultados obtidos, o mínimo encontrado foi 0.00 e o máximo 1,00,
apresentando média de 0.48 e desvio-padrão de 0,22.
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Gráfico 16- Histograma do indicador de percepção das condições da sala de aula
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Fonte: GESTRADO/UFMG.2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

São encontrados percentuais próximos de professores que consideram excelentes a
ventilação, a iluminação e as condições da parede - variando de 9,0% a 9.5%(Tabela 6). Em
relação ao ruído originado dentro da sala de aula. esse percentual é menor (6,5%).

Tabela 6- Percentual de professores que consideram excelentes os itens que compõem o
indicador de percepção das condições da sala de aula
ASPECTOS DA SALA DE AULA

EXCELENTE

Ventilação

9.5%

Iluminação

9.0%

Condições das paredes

9.4%

Ruído originado na sala de aula

6.5%

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota': Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.
Nota'^: Em relação ao ruído, esse percentual refere-se à
categoria 'Desprezível".

Os ruídos produzidos dentro da sala de aida passam a incomodar os professores

quando sentem a necessidade de ficar chamando a atenção da turma para manter a ordem em
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sala. Essa constatação aparece em pesquisas anteriores realizadas (NORONHA, 2001;
GONÇALVES, 2003). Controlar o comportamento dos alunos aparece como desencadeador

de problemas como a perda de voz e, também, pode resultar no desgaste desses profissionais,
eonforme relatado por um professor dos anos finais do ensino fundamental:
[...] tô com o 6" ano. Tá me desgastando muito. Eu tenho aulas não são todos
os dias, mas sempre que eu dou aula com o ensino fundamental no 6° ano, eu
chego em casa todo dia sem voz, eu entro porque você tem que tá chamando
a atenção o tempo todo, controlando o tempo todo. Professor do EnsUio
ftmdameníal- anosfinais. Estado do Paraná.

A ventilação e a iluminação são aspectos do ambiente cue, caso sejam inapropriados,
dificultam o desenvolvimento das atividades do professor com os alunos. Relatos de

professores nos grupos focais apontam o desconforto causado pelo calor, sobretudo nas
regiões mais quentes do país, que, inclusive, chega a resultar em comportamento violento por
parte das erianças.
O que mais me desagrada é o calor, de tarde as crianças ficam muito
cansadas, suadas, então isso impossibilita o trabalho assim de sentar mais
próximo e aí eles se coçam e acabam se machucando e acaba favorecendo
um comportamento violento. E o calor não é só aqui, em toda Educação
Infantil que não é ventilado, que não é climatizado de uma forma assim que
as crianças possam ficar tranqüilas. Grupo realizado com profe.ssores da
Educação Infantil — Pará.

O calor é horrível! Grupo de Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais. Estado de Pernambuco.

Situação semelhante ocorre com as condições das paredes, pois sua inadequação
inviabiliza o andamento das aulas. Existe crítica de professor em relação, inclusive, ao tipo de
tecnologia empregada na construção da sala de aula:
Tem uma história interessante. Foram feitas duas salas na escola chamadas

de tecnologia canadense. O nome é bonito, mas a sala de aula é feita de
PVC. As paredes, as frestas, tudo. Tem uma que, se estiver chovendo, a
gente não tem condições de dar aula. E foi pomposamente chamada de
tecnologia canadense. Grupo de Ensino fundamental — anos finais e Ensino
médio. Estado de Pernambuco.

Ao explorar a Percepção das condições da sala de aula, verifica-se que o estado da
federação onde o professor atua interfere significativamente (lílg. = 0,000), sob o ponto de

vista estatístico, nesse indicador. Ao analisar os valores extremos, intuitivamente, sugere-se
forte associação com as regiões geográficas, uma vez que o pior indicador é registrado no
Pará - situado no norte do país, onde são registradas temperaturas mais altas - e o melhor

indicador é referente ao Paraná - região sul, onde as temperat.iras são mais baixas (Gráfico
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17). Porém, não se pode atribuir os resultados somente à região geográfica, pois o indicador
de Santa Catarina é inferior - apesar de apresentar valores aproximados - ao do Rio Grande
do Norte. Mais uma vez os estados se localizam em diferentes regiões do país. sendo o
primeiro no sul e o segundo no nordeste, respectivamente.

Gráfico 17- Indicador de Percepção das condições da síila de aula de acordo com o
estado da federação
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Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

Na mesma linha, verifica-se que o íurno de trabalhc^^ interfere significativamente
(Sig. = 0,000) no indicador de Percepção das condições da sala de aula. Ao comparar os
resultados, o indicador daqueles que trabalham exclusivamente no turno da manhã (0.5090) é

melhor que o encontrado junto aos docentes da tarde (0.4^82) e aos da noite (0,4810).

Novamente, contradiz a posição de que o indicador pode ser associado somente à temperatura,
pois o indicador daqueles que trabalham à noite é melhor do que entre os que trabalham à
tarde. Ou seja, a avaliação da adequação das salas de aula não pode ser somente atribuída à
região onde se encontram ou ao turno de trabalho. Contudo, considera-se que os parâmetros
de construção das escolas e salas de aula devem, inclusive, ser adequados aos fatores
climáticos, neutralizando os efeitos provenientes dessas diferenças.

3.8 - Percepção das condições da unidade educacional

Foram considerados na análise somente os professores que trabalham em único turno, o que reduziu a amostra
para 3.857 docentes (57,7%). Também foram desconsiderados outros 33 casos de professores que trabalham
exclusivamente em turno intermediário.
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A avaliação dos professores sobre aspectos da infraestrutura das escolas é
representada pelo indicador de Percepção das condições da unidade educacional. A

adequação dos estabelecimentos e disponibilidade de materiais e equipamentos favorece o
desenvolvimento da atividade docente, afetando tanto alunos quanto professor(es).

O indicador de Percepção das condições da ur.idade educacional contempla a

avaliação dos professores em relação a quatro itens^'': 1. Sala específica de convivência e
repouso; 2. Banheiros para funcionários; 3. Equipamentos e 4. Recursos pedagógicos. Em
relação aos resultados obtidos, o mínimo encontrado foi 0.00 e o máximo 1.00. apresentando
média de 0,48 e desvio-padrão de 0,21.

Gráfico 18- Histograma do indicador de percepção das condições da unidade
educacional
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

Ao explorar os itens que compõem esse indicador, os percentuais de professores que
avaliam como excelentes os aspectos da unidade educacional variam de 7.6% a 10,3%. ou

seja, apresenta pouca disparidade (Tabela 7). As salas específicas de convivência e repouso e
os banheiros para funcionários são as estruturas que ajDresentam menores taxas de

classificação como excelentes (7,6%). Por outro lado, os equipamentos foram os mais bem
avaliados (10.3%).

Os itens Sala de informática. Biblioteca. Parqninhos áreas de recreação e Qtiadra(s) de esportes foram
excluídos do indicador por possuírem elevadas quantidades de dados ausentes. Entretanto, tais itens serão,

adiante, explorados de forma separada.

^
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Tabela 7- Percentual de professores que coiisiderani excelentes os aspectos que
compõem o indicador de percepção das condições da unidade educacional
ASPECTOS DA UNIDADE EDUCACIONAL

Sala específica de convivência e repouso

EXCELENTE

7,6%

Banheiros para funcionários

7,6%

Equipamentos

10,3%

Recursos pedagógicos

8,4%

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

O desenvolvimento das atividades docentes exige equipamentos e recursos

pedagógicos que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem junto aos alunos. Entretanto,
identificam-se relatos de professores que se veem em dificuldíide por não tê-los à disposição
etn seus atnbientes de trabalho, especialtnente quando se trata de alunos com alguma
deficiêticia que são atendidos nas escolas regulares.
[...] acha que lá é lindo, a escola, como é que eu vou dar aula pra um cego se
eu não tenho recurso nenhum, se eu não sei? Que escola inclusiva é essa?

Grupo do Ensina Fundamental - anos finais e Ensino Médio. Estado de
Minas Gerais.

[...] porque a escola, não é que ela não qui;r, não é como a direção, porque
[...] até esse ano a gente teve um recurso de material. Massa de modelagem,
[...] giz de cera, mas não é só isso. A gente tem que comprar o nosso
sonzinho, a gente tem que comprar CD. Tudo que a gente, até apontador a
gente tem que ter o nosso porque da escola roubam, né? Então tem essas
coisas específicas, pra equipar, né? Não é só a gente ter autonomia, a gente
precisa do estado também pra atuar nisso. Professor do Ensino Fundamental
- anos iniciais. Estado do Pará.

Não foi identificada menção, nos grupos focais, à sala específica de convivência e

repouso e aos banheiros para funcionários. Espaços que foram considerados para a
elaboração desse indicador.

Para o indicador de Percepção das condições da unidade educacional, foi verificada a
influência, estatisticamente significativa (Sig. = 0,000), da dependência admini.strativa das
escolas onde se encontram lotados os professores. Os docentes das redes tnunicipais (0,4727)
e redes estaduais (0,4757) apresentaram indicadores muito próximos, inferiores, portanto, ao
indicador obtido junto aos professores de instituições conveniadas (0,5136).
A etapa de atendimento em que os professores atuam, por sua vez, não interfere nesse
indicador (Sig. = 0,159), situando em mesmo patamar os resultados encontrados na educação
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infantil (0,4700), ensino fundamental - anos iniciais (0,4830), ensino fundamental - anos
finais (0,4818) e ensino médio (0,4694).

3.8.1 - OiilrcLS e.siniíiiras da unidade educacional

As percepções dos professores sobre as condições da quadra(s) de esportes,
parquinho/área de recreação, biblioteca e sala de informáti(;a foram aferidas no survey,
entretanto, não fizeram parte do indicador de Percepção das condições da unidade
educacional. A sala de informática foi a estrutura dos estabelecimentos mais bem avaliada,

sendo que 15% avaliam suas condições como excelente e 49% como bom (Gráfico 19). A

quadra de esportes e o parquinho/área de recreação foram os itens que apresentaram piores
percepções dos professores - 31% percebem como ruim as condições da quadra de esportes e
33% possuem a mesma visão sobre o parquinho/área de recreação.
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Gráfico 19-Percepção dos professores em relação à quadra de esportes, parquinho /
área de recreação, biblioteca e sala de informática
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

A ausência de área externa - voltada para atividades de recreação das crianças - é
relatada nos grupos focais por um professor de educação infantil:
[...] mas se a gente for pensar em tudo, ainda não é o ideal, não atende, é
pequeno, tanto o e.xterno quanto o intemo. A gente, por exemplo, quase não
tem área extema. Professar de Educação infantil. Estado do Fará.

Além de dispor de salas de informática ou laboratórios, é necessário que estejam
adequados para sua utilização. Entretanto, relato de professor nos grupos focais aponta
situação oposta - de precariedade do laboratório.
[...] acabou com os laboratórios, ano passado, eu dei várias aulas práticas, os
alunos gostam, realmente faz diferença, mas hoje em dia eu não consigo,
porque, como o professor falou, o nosso laaoratório tem teia de aranha, tudo
sujo. Professor do Ensino Médio. Estado de Goiás.
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3.9 - Intensificação do trabalho docente

A crescente demanda - sob os pontos de vista llsicos, emocionais e cognitivos sofrida pelos docentes no desenvolvimento de suas atividades vem caracterizar a
intensificação do trabalho. Constitui fatores condicionantes dos ritmos, tempos, condições de

trabalho e exigências sofridas pelos professores durante seu processo de trabalho e que tem
sido ampliada com as reformas educacionais das últimas décadas, conforme pesquisas e
estudos anteriores demonstram (OLIVEIRA, 2004, 2007; TENTI-FANFANI, 2005). Por tais
razões, a intensificação do trabalho docente compõe-se em uma das hipóteses norteadoras
desta pesquisa, para o que se buscou também elaborar um indicador.
A intensificação do trabalho docente é aferida, sobretudo, por seis itens, dos quais a

incorporação de novas funções e responsabilidades é aquele cue apresenta maior percentual
(66,3%) de docentes que afinnam ocorrer na unidade educacional (Tabela 8). Por outro lado,
a ampliação da jornada de trabalho é a situação que possui menor parcela (32,0%) de
professores que afirmam existir (Tabela 8).

Tabela 8- Percentual de professores que eoiisiderain existir as situações relacionadas à
intensificação do trabalho docente
SITUAÇÕES OCORRIDAS NA UNIDADE EDUCACIONAL

%

Ampliação cia jornada cie trabaiiio

32,0%

Aumento do número de alunos por turma

44,9%

Maior supervisão / controle das atividades

.35,7%

Aumento da exigência em relação ao desempenho dos alunos

60,6%

Incorporação de novas funções e responsabilidades

66,3%

Intervalos insuficientes para lanche/ descanso

47,4%

Fonte: GESTRADO/UFMÜ,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Sobre a ampliação dajornada de Irahalho, identificam-se relatos ligados, sobretudo, à
extensão das atividades - preparo e planejamento do trabalho, correção de atividades e provas
- para além do tempo de trabalho regulamentado. Muitas vez.es, é necessário levar trabalho

para ser realizado em casa, demandando tempo à noite ou nos finais de semana, o que priva o
professor do seu tempo de descanso ou convívio com a famíli.j. Além disso, declaram existir

aumento da carga horária sem consulta prévia aos professores.
Também aumentou. Antigamente você saía de lá nessa sexta-feira

praticamente com 80% da sua setnana planejada. Hoje, chega sexta-feira,
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você nem iniciou o planejamento da outra semana quando você fecha a
porta. Na verdade, acontece domingo. Domingo você fica ali três, quatro
horas sentado numa mesa, você consegue fechar às vezes até quarta-feira. E
depois à noite [...] você está lá com seu c:aderninho amigo. Professor do
Ensino Fundaniental - anos iniciais. Estado de Goiás.

Por exemplo, não é o mesmo caso, é a gente gasta realmente um dia todo pra
gente fazer mais. Como eu não trabalho á noite, então eu levo as coisas pra
casa e á noite eu trabalho duas, três horas por noite fazendo minhas
atividades da semana, faço meu planejamento em casa e faço as atividades
que eu preciso durante a semana. Professor do Ensino Fundamental - anos
iniciais. Estado de Goiás.

[...] tem duas jornadas de trabalho, mais una em casa. Então eu tenho que
arranjar um tempo, nem que seja meia hora quarenta minutos, pra eu entrar
na internet, pesquisar alguma coisa, trazer alguma idéia nova. Pelo menos
todos os dias, quando eu não faço, eu já sinto falta, porque eu já perdi essa
meia hora que eu fiquei ontem. Se eu não utilizei, eu já sinto falta, porque aí
acumula, as idéias, elas vêm e ai você tem que ir buscar embasamento. Eu,
por exemplo, venho de ônibus, quando venho,já venho aproveitando pra ler
alguma coisa. Professor de Educação infantil. Estado do Pará.
Eles aumentam carga horária sem saber o que tá acontecendo na escola,
igual que necessidade que tem de ir aos sábados se a gente já faz essas
mudanças. Professor do Ensino Fundamental ~ anos iniciais. Estado de
Minas Gerais.

O aumento do número de alunos por turma é outra situ.ação recorrente nos relatos de

professores, fato que dificulta o desenvolvimento de suas atividades. Relatos de professores
nos grupos focais apontam reclamações de que não é cumprida a legislação sobre a
quantidade de alunos por turma c, também, contemplam cobranças para que sejam

disponibilizados auxiliares ou monitores para colaborarem nas atividades com os alunos.
E a quantidade de alunos também porque tem uma lei que garante 7 números
de alunos e sempre se botam bem mais. Eu (juando comecei na escola que eu
trabalho, há 27 anos que eu trabalho lá, que venho combatendo pra que isso
seja respeitado, mas sempre os diretores e a secretaria nunca respeitam a lei.
Então como você não respeita a lei, por que exige da gente? A gente foi
fazer uma ação á secretaria do estado, você não tá cumprindo a lei porque tá

exigindo de mim. E eu tenho que direito? Você não pode exigir uma coisa
que a parte mais importante que é a sua você não faz. Grupo de Ensino
Fundamental ~ anos finais e Ensino Médio. Estado de Pernambuco.

[...] lidar com crianças não é fácil, princ palmente quando você é única
regente da turma, que é turma de 25 alunos, né. Uma diversidade enorme e
conseguir dominar todos é difícil. Minha giande reclamação, se pudesse ser
melhorado, é que tivesse mais um ajudante, mais um assistente para estar
dando apoio para a professora titular. Seja um titular e alguém que pudesse
dar, um estagiário, assistência infantil, ponpie é muito dificii. Professor de
Educação Infantil. Estado do Pará.
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Além de inten'alos insuficientes pena lanclie/clescanso, o tempo despendido para
realizar atividades da escola - produzir material, fazer planejamento - consome ainda o

período em que se eneontra em casa, conforme relatado pelos professores.
[...] não necessariamente porque a gente faz o planejamento, entrega o
planejamento, então o que é cobrado da gente, a gente entregando, projeto,
se cobra projeto e a gente entrega, não importa a hora que você faça, mas
você está fazendo. Então a gente faz ess3 tempo, como o colega falou,
sacrificando o final de semana, ou o outro aqui que faz no meio do dia, no
intervalo de um turno para o outro. Então a gente tem que ir bolando esse
jogo de cintura pra poder entregar. Grupo de Ensino fundamental - anos
finais e Ensino Médio. Estado de Pernambuco.

Nossa reclamação: Passamos o fim de semana todo produzindo material,
dever de casa, atividade, num sei quê, né. E a nossa família? Cadê nossa vida
social, né? Quando você vai pesar o que você ganha em relação ao tempo
que você trabalha, é muito, porque aqui nós trabalhamos quatro horas direto,
porque no horário do intervalo das crianças lós não temos alguém que possa,
por quinze minutos, assumir a nossa turma para a gente poder beber água,
sentar um pouco, respirar. Não. E professor que tem que levar para o recreio,
fazer né, se o menino quer beber água, se o menino... Enfim. Então quer
dizer, se nós formos colocar todas as nossas angústias e situações, o valor
que é pago, mesmo sendo concurso, é baijíO em relação ao nosso trabalho,
em relação a essa dedicação que é exig da de todas nós. Professor de
Educação Infantil. Estado do Pará.

A percepção dos professores sobre a existência de maior supervisão e/ou controle das
atividades se torna evidente nos grupos focais. A autonomia, qr.e se enquadra no indicador do

Grau de controle das atividades, é percebida como cada vez mais restrita no cotidiano
escolar.

Também vejo isso. Não em termos de qualidade de trabalho, mas em termos
de cobrança. [...] Na minha e.scola você tem que fechar a etapa já com as
notas que os meninos conseguiram, mais o trabalho de recuperação já feito,
mais a prova aplicada, mais o resultado da lecuperação. Não é assim? E tudo
isso dentro do horário de trabalho. Como e possível isso? Como é possível
trabalhar com sua turma regular mais o trabalho de recuperação, com os
alunos, como que é possível? Aí quando eu falo que eu, eu de certa forma,
né, não digamos que eu tenho autonomia, mas que eu procuro trabalhar pra
ter pelo menos o mínimo, eu sei que issc é impossível e aí eu faço uma
revisão na sala dentro do que é possível fazer com a turma toda. Grupo de
Ensino fundamental - anos iniciais e Ensino fundamental - anos finais.
Estado de Minas Gerais.

O aumento da exigência em relação ao desempenho dos alunos é recorrente nos

relatos de professores nos grupos focais. Os docentes apontam que as avaliações externas como é o caso da Prova Brasil, utilizada para se calcular ci Ideb das escolas - além de

sobrecarregá-los para preparar bem as aulas, no sentido de preparar os alunos para realizareiu
os exatnes, inclusive, utilizando o seu tetnpo em casa, são motivos principais de cobranças
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excessivas pelos governos e também pela comunidade. Uma drs conseqüências identificadas
é a perda da autonomia dos professores.

[...] as cobranças enormes em cima dessas provas aí que eles, essas provas
Brasil e tá uma cobrança e a gente fica estudando, eu falo por mim mesma,
eu fico estudando até três horas da manhã tcdo dia, é prepara daqui, prepara,
é uma coisa de louco. Nós estamos ficando todo mundo doente de tanto

estudar, os professores estão doentes mesmo. Grupo de Ensino Fundamental
- anosfinais e Ensino Médio. Estado de Minas Gerais.
[...] nós somos bombardeados pelo governo. Tá certo, mas temos as metas
pra cumprir e, no geral, no final das con as, a gente vai ter que ter um
parâmetro pra aprovar aquele estudante. Porque se você não aprova, você
como professor, a sua autonomia cai, porque se você não aprova, o governo
vem em cima. porque você não fez, cadê o resultado, ai vai em cima da
escola e a escola em cima da gente, então cai por água abai.xo quando vem a
questão do Ideb. porque a gente sabe que o deb, o Ideb aqui de Pernambuco
é uma soma de fatores, só as notas de português e de matemática, só que a
escola tá inserida em vários contextos que airibui a nota do Ideb, então assim
né, eu vejo que realmente tem uma contramão aí. Professor do Ensino
Médio. Estado de Pernambuco.

[...] aí sim há uma cobrança. Ai da escola se o Ideb, em contrapartida a
escola que se sai bem, o diretor é homenageado e tal, a escola que é mal, o
núcleo fala com o diretor, o diretor vai p.issar pra gente, a gente, aquela
turma que nós já sabemos com antecedência, a tunna que vai fazer a prova,
por exemplo, vai a turma B, daí a tantos anos que vai cair a prova Brasil
nessa turma, então vai ter mais matemática lá, vai ter mais português, por
quê? Já preocupados. Professor do Ensino Fundamental - anos finais.
Estado de Goiás.

Só pra esclarecer mais esse ponto. Responsabilidade nós temos, a
responsabilização, ela passa por aquela que,stão de como a comunidade, ela
te vê e nós somos responsabilizados na nieJida em que até a nossa lotação,
ela é afetada pelo nosso desempenho no trabalho, né, algumas vezes, a
secretaria, ela já fez intervenções aqui de não mandar o professor A ou B,
em turmas de Cl, alfabetização ou no I ou no 2 ano por achar que esse
professor ele não teve um desempenho tão signiílcativo pro aluno, então
quando você fala em responsabilizar, em responsabilidade tem um teor um
pouco diferente, nós somos responsabilizados em todas as nossas formações
porque você se depara com o gráfico que tá mostrando o desempenho de
escola por escola, professor por professor, nós somos responsabilizados
quando o Ideb, ele está, ele classifica a escola, a escola diz que ela não
melhorou e ela melhorou, nós somos responsabilizados pela comunidade,
nós somos responsabilizados de várias formas, mecanismos com estatísticas
que estão aí pra dizer né, como foi o seu desempenho, desempenho não só da
escola, mas profissional por profissional. Professor do Ensino Fundamental
— anos finais. Estado do Pará.

A incorporação de novas funções e responsabilidades ocorre, segundo relato de

professores, tanto em situações fortnais - participação em conselhos escolares - quanto
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informais - ter que esperar os responsáveis buscarem as crianças/alunos após o término das
aulas.

Essa questão [...] de que a gente trabalha qu.itro horas, nós trabalhamos mais
do que quatro horas, porque na educação infantil eu já trabalhei mais do que
doze anos, mais no ensino fundamental menor, mas na educação infantil nós
só podemos sair quando os nossos alunos vão embora, aqui funciona assim,
na nossa escola. Então o meu horário de saída é cinco (I7h), mas eu Já saí,
com outra professora, dez para as seis (I7:50h), nós só podemos sair quando
o pai vem pegar a criança. Professor de Edueação Infaniil. Estado do Pará.
Pra mim, ser do conselho escolar é trabalho voluntário. [...]a própria escola
deveria ter um horário, um tempo pro professor pra fazer esse tipo de coisa.
A gente é professor, eu sou professor 24 horas por dia, a gente leva trabalho
pra casa e eu não consigo separar a minha vida pessoal. [...] a gente que tem
compromisso com a educação dos educandc'S é assim, isso de você pegar teu
tempo e ir numa reunião de conselho escolar. E trabalho voluntário sim.
Você tá tirando um tempo que era teu pra dedicar a uma coisa que é da
escola. Eu Já dedico 40 horas, 44 horas da minha semana pra escola. Não é
que eu não tenha que fazer, mas é que o Eistado deveria prever esse tipo de
coisa na minha carga horária pra que eu tivesse também a obrigação e a
seriedade de ir lá e resolver as coisas, é isso que eu penso. Professor do
Ensino Eundamenlal - anos finais. Estado do Paraná.

3.10 - Satisfação profissional
O nível de realização que os professores de educação básica sentem ao desenvolver

suas atividades docentes e as perspectivas em relação ao futuro profissional são representados
pelo indicador de Sali.sfaçcío profissional. Além de se relacioiifir à motivação e atitude desses
profissionais diante do trabalho, pode apontar propensão ao abandono da carreira.

O indicador de Saíi.sfação profissional é composto por (juatro itens; 1. Frustração com
o trabalho; 2. Pensa em parar de trabalhar na educação; 3. Trabalhar na educação proporciona

grandes satisfações e 4. Escolheria trabalhar em educação se tivesse que recomeçar a vida

profissional. Em relação aos resultados obtidos, o mínimo encontrado foi 0,00 e o máximo
1,00, apresentando média de 0,69 e desvio-padrão de 0,26.
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Gráfico 20- Histograma do indicador de satisfação profissional
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

Ao explorar os itens que compõem esse indicador, depara-se com uma parcela de

5.9% dos professores que sempre se sente frustrada com o trabalho docente e outros 9.7% que
sempre pensam em parar de trabalhar na educação (Tabela 9). Ainda assim, praticamente

metade dos entrevistados ainda escolheria trabalhar em educação, caso tivesse que recomeçar
a vida profissional.

Tabela 9- Percentual de professores que consideram que sempre ocorrem as situações
vivenciadas na profissão que compõem o indicador de satisfação profissional
SITUAÇÕES VIVENCIADAS NA PROFISSÃO

SEMPRE OCORRE

Frustração com o trabalho

5.9%

Pensa em parar de trabalhar na educação

9,7%

Trabalhar na educação proporciona grandes satisfações

46,5%

Escolheria trabalhar em educação se tivesse que recomeçar a

49,1%

vida profissional

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

A frustração com o trabalho é relatada nos grupos focais, sendo motivada por fatores
que extrapolam a atividade docente.
Só completar, porque vocês tão falando de todos esses problemas da escola,
eu acho assim, que gera pro professor. qu€ ele acaba tendo que se preocupar
com uma série de coisas que vão além de ensinar a criança. Então isso
também gera muita frustração porque sã^a coisas que, às vezes, você não
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pode resolver como professor. Professor do Ensino Fiindamenlal - anos
iniciais. Estado do Paraná.

Em relação às perspectivas na carreira docente, foram veritlcados relatos de

professores das distintas etapas da educação básica que pensam em parar de trabalhar na
educação.

Meu cérebro cansou e eu aciio que a educação vai perder uma grande
profissional, mas que percam, né? Eu me cansei mesmo e tomei essa decisão
drástica [...] desde a semana passada que eu tomei essa decisão. Tô me
sentindo mais feliz, pelo menos isso. Eu tava chorando, tava já me
deprimindo. Professor de Ensino médio. Estado de Goiás.
[...] essa é uma da satisfação que eu vejc da profissão, muitas vezes eu
quero, eu gostaria de trabalhar como biólogo, tem horas que eu quero
trabalhar com gestão de pessoas, gestão da qualidade, das empresas como
engenheiro industrial, então eu tô aqui procurando ainda, mas eu gosto muito
de ser professor e não queria deixar mesmo tendo outro emprego, eu queria
trabalhar ainda 20 horas na sala. Professor do Ensino fundamental - anos
finais. Estado do Paraná.

Agora, sabe o quê que mais me incomoda, que me dá o desejo de sair da
educação é, não é nem trocar fralda, nem salário, é a gente ter que assumir, a
gente é Bombril dentro da escola. Você tem que ser enfermeiro, psicólogo,
os professores hoje em dia têm que ser tudo porque a família abandonou
mesmo, é essa cobrança da família. Ela põe ali e você tem que dar conta de
tudo. Isso acaba comigo. Não tem salário qi e vai resolver isso, gente. O que
me faz querer sair é isso. Você tem que assumir problema de disciplina,
violência, problema familiar, tudo, medicação. Até medicação agora a gente
tem que dar na escola. Mas então assim, você é cobrado e você tem que
criar, você tem que educar o filho pra eles. (...) Isso é o que mais me
incomoda. Professor de Educação infantil. Estado de Minas Gerais.

Por outro lado, trabalhar tia educação proporciona grandes sati.sfações aos

professores de todas as etapas da educação básica, conforme se verifica nos grupos focais. O
principal motivo de satisfação é o desenvolvimento dos alunos - não somente em aprendizado
e conhecimento, mas também etn amadurecimento -, o qual os professores sentem-se
responsáveis por essa mudatiça.
O que mais me agrada é ver o aluno aprender. Isso aí, a gente parece que a

gente até esquece que ganha um baixo salár o e as condições de trabalho são
ruins. Grupo de Ensino fundamental ~ anos finais e Ensino médio. Estado de
Minas Gerais.

[...] eu só ia falar sobre, que eu me realizo quando eu vejo o aluno
transformado, não que eu seja capaz de transformar o aluno, mas ele
modificou um modo de pensar, ele cresceu, ele mudou, ele amadureceu. Isso
pra mim é uma satisfação muito grande porque você vê o progresso e,

quando isso acontece, geralmente eu ve o, não sou demagoga, mas é
verdade, eu me sinto muito bem. E uma sensação muito boa. Então, assim, o
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que ine faz ir pra escola, o que me faz dar aula é saber que alguém vai
entender o recado. Professor do Ensino médio. Estado do Paraná.

Na minha profissão o quê que agrada? É igual as colegas já citaram "não é",
é uma satisfação pessoal, eu me realizo, eu gosto do que eu faço, e eu visto a
camisa, assim, eu me sinto bem naquele ambiente, eu sinto que ali eu posso
somar com quem tem menos do que eu, menos poder aquisitivo, menos
conhecimento, então, assim, eu ainda fico orgulhosa quando eu consigo
acrescentar o conhecimento de uma criança, que eu ainda consigo às vezes
até ajudar ele a sofrer menos socialmen:e, ser menos discriminado na
sociedade. Professor do Ensino fundamer.tal — anos iniciais. Estado de
Goiás.

[...] eu acho que isso é o que motiva a ficar, hoje é o que motiva a ficar,
acreditar que tem jeito de fazer a diferença, pelas marcas que a gente deixa
nas crianças, pelo olhar que elas têm pra gente, de perceber o avanço delas
depois de muito tempo, (...) e eu acho que isso não tem retorno financeiro
que consiga pagar esse valor. Eu acho que pra gente que trabalha na
educação eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode fazer
alguma diferença. Professor de Educação infantil. Estado de Goiás.

O lado positivo dc trabalhar na área de ediieação é reforçado quando se observa os
relatos de professores que afimiani que escolheriam trabalhar em educação se tivessem que

recomeçar a vida projis.sional. Essa identificação com a ecucação vai além do aspecto
financeiro.

Não sei se eu vou aposentar na educação infantil também não, mas eu não

me vejo em outro lugar que não seja a educação. Professor de Educação
infantil. Estado de Goiás.

Eu acho que quando a gente vê aqui, "escolheria trabalhar em educação
mesmo se for pra recomeçar", né, a maior parte das pessoas dizendo isso, eu
acredito que não é pensando na remuneração que a pessoa responde isso, é
pensando na recompensa que tem trabalhar com esse aluno. Profe.ssor do
Ensino médio. Estado do Paraná.

Ao analisar o indicador de Satisfação profissional, são detectados fatores que

influenciam nessa rnedida. A dependência administrativa das unidades educacionais em que

atuam os professores é fator que influencia significativamente (Sig. = 0,000) o indicador

(Gráfico 21). O mesmo ocorre com a etapa de atendimento^^ (Sig. = 0,000). É possível
identificar três grupos; o primeiro, que compreende os docentes da educação infantil e de

instituições conveniadas; o segundo, os docentes do ensino fundamental - anos inieiais,

juntamente com aqueles das redes municipais; e o terceiro c|ue abrange os professores do

Consideraram-se somente os professores que trabalham exclusivamente cm uma etapa da educação básica, de
forma que a amostra analisada ficou restrita a 5.880 docentes.
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ensino fundamental - anos finais e do ensino médio, e também aqueles que são de redes
estaduais.

Gráfico 21 - Indicador de Satisfação profissional de acordo com a dependência
administrativa e etapa de atendimento
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Fonte; GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

Características dos professores também foram avaliadas quanto ao efeito que exercem
no indicador de Satisfação profissional. O lempo que traòalha na educação interfere
significativamente (Sig. = 0,022). sendo que os professores q je atuam há menos tempo na
educação tendem, em geral, a apresentar piores avaliações de satisfação profissional (Até 9
anos = 0,6815; De 10 a 19 anos = 0,6788; De 20 a 29 anos == 0,7000 e 30 anos ou mais =

0,7086). O mesmo ocorre com a idade do professor, que influencia significativamente (Sig. =
0,000) o indicador, sendo que profissionais mais jovens apresentam indicadores menores que
os mais velhos (Até 29 anos = 0,6603; De 30 a 39 anos = 0.68C I; De 40 a 49 anos = 0.6919 e

50 anos ou mais = 0.7181). Já a escolaridade dos docentes interfere significativamente (Sig. =
0,000) no indicador, mas apresenta comportamento oposto, ern que os menos escolarizados
apresentam melhores indicadores de satisfação profissional (Ensino médio completo =
0,7871; Graduação = 0.6804 e Pós-graduação = 0,6691).
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4 - MODELOS ANALITIC0:5

4.1 - Condições do local de trabalho e satisfação profissional

Após explorar separadamente diferentes dimensões do sistema educacional, passa-se a
analisar o conjunto de relacionamentos entre elas. O primeiro modelo analítico engloba os
construtos (1) condições da sala de aula,(2) condições da unidade educacional,(3) satisfação
profissional, além da variável (4) quantidade de alunos por turma. Tal análise é desenvolvida

a partir da Modelagem de Equações Estruturais (MEE), que permite examinar
simultaneamente relações entre construtos latentes e também com variáveis medidas (HAIR,
et ai., 2009, p. 542). Nesse caso, analisa-se como as condições do local de trabalho - tanto da

sala de aula quanto da unidade educacional - relacionam-se à satisfação desses profissionais.
E,também, se a quantidade de alunos por turma encontra-se associada às condições da sala de
aula.

O diagrama de caminhos do modelo (Figura 2) apresenta os seguintes

relacionamentos^'':(a)associação entre as condições da sala de aula e as condições da unidade
educacional; (b) associação entre as condições da sala de aula e a quantidade de alunos por

turma;(c) dependência da satisfação profissional em relação às condições da sala de aula e (d)
dependência da satisfação profissional em relação às condições da unidade educacional.
As estatísticas de ajuste foram adequadas(CPI = 0,953, TLI = 0,938, RMSEA = 0,051

e SRMR = 0,0474), validando, assim, o modelo analítico proposto. Também todos os
relacionamentos estabelecidos foram considerados significativos.

A correlação entre as variáveis é representada por uma seta dupla. Já a dependência entre construtos e/ou
variáveis é expressa por uma seta que sai da variável ou construto independente e aponta para a variável ou
construto dependente.
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Figura 2- Diagrama de caminhos entre os construtos condi<;ões da unidade educacional,

condições da sala de aula e satisfação profissional e a quantidade de alunos por turma
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Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG.2015.

Os resultados produzidos pelo modelo são discutidos adiante:

(a)

Associação entre as condições da sala de aula e as condições da unidade

educacional

As condições da sala de aula são associadas às condições da unidade educacional

(coeficiente de correlação igual a 0,23), sendo que, à medida que se melhora o indicador da
sala de aula, espera-se aumentar o indicador da unidade educacional e vice-versa.

Ao

categorizar os indicadores (Muito baixo; Baixo; Alto e Muito Alto), verifica-se que 46% dos
professores apresentam a mesma classificação entre as condições da sala de aula e as da

unidade educacional (Tabela 10). A ocorrência de situações cujas categorias dos indicadores
são opostas é muito pequena, sendo que somente 1% dos entrevistados avalia as condições da

escola como 'muito alto', ao mesmo tempo em que consideram as condições da sala de aula
como 'muito baixo'. Outros 2% consideram o contrário, ou se a. as condições da sala de aula
como 'muito alto' e as condições da unidade educacional como "muito baixo'.
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Tabela 10 - Distribuição dos professores de acordo com os indicadores de percepção das
condições da sala de aula e da unidade educacional
INDICADOR DE PERCEPÇÃO DAS CONDIÇÕES

INDICADOR DE PERCEPÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA

DA UNIDADE EDUCACIONAL
Muito baixo

Baixo

Alto

Muito alto

TOTAL

Muito baixo

8%

7%

4%

1%

20%

Baixo

8%

16%

11%

1%

35%

Alto

4%

12%

20''/o

2%

38%

Muito alto

2%

1%

3%

2%

8%

21%

36%

37%

6%

100%

SALA DE AULA

TOTAL

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

(b)

Associação entre as condições da sala de aula e a quantidade (média) de

alunos por turma

Existe associação entre as condições da sala de aula e a quantidade de alunos por

turma (- 0,48). É importante considerar que o coeficiente de correlação é negativo, ou seja, à
medida que se aumenta o número de alunos, pior ficam as condições da sala de aula ventilação, iluminação, condições da parede e ruídos. Os relatos de professores apontam que o

excesso de alunos em sala chega até mesmo a inviabilizar o desenvolvimento das atividades

docentes. É apontada também a improvisação desses espaços, que podem ter sido adaptados
de espaços que foram construídos para outros fins e que se tornaram escolas.
E a quantidade de alunos é inaceitável, quando você chega na sala,você fica.,
meu Deus! Meu colega chega na sala molhado, parece que ele tomou banho
e não secou e botou a roupa em cima. E uma coisa impressionante. Agora
que tipo de aprendizagem que pode se ter num ambiente desse? Grupo de
Ensino fundamental - anos finais e Ensino médio. Estado de Pernambuco.

Até 60 [alunos], desde que a sala tenha tamanho físico para isso. O que é
totalmente desapropriado, porque eu já trabalhei numa escola que eles
diziam que tinha tamanho físico, mas não sobra espaço dessa carteira para o
professor passar... Eu não conseguia andar entre as carteiras dos meus alunos
e acho que isso já é extremamente inadequado porque o professor tem que

conseguir se locomover. É, eu mesma [...], constrangida porque tinha
carteira quase encostando no quadro e eu queria escrever e se eu ficasse de
costas eu iria encostar o bumbum na caceira do menino, então eu fiquei,

assim, hoje eu vou ter que dar uma aula só de fala porque eu não vou passar

essa vergonha (risos), vou ficar no cantinho. Professor de Educação Infantil.
Estado de Goiás.

Muitas escolas são assim, são casas que foram adaptadas que viram escolas.

Às vezes, eu fico observando, por exemplo, o quatro, é a menor salinha da
escola, é pro quatro. O primeiro ano, eu tenho vinte alunos porque não cabe
vinte e cinco. Grupo de Educação infantil e Ensino fundamental - anos
iniciais. Estado de Pernambuco.
11
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A pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil mostra também que
44,9% dos professores consideram existir o aumento do número de alunos ou crianças em
suas turmas. No cenário encontrado, 65,8% dos professores da educação infantil possuem
turma(s) com mais de 20 alunos, 55,4% do ensino fundamental possuem turma(s) com mais
de 30 alunos e, no ensino médio, 29,3% apresentam turma(s) com mais de 40 alunos.

(c)

Dependência da satisfação profissional em relação às condições da sala de

aula

E verificada, estatisticamente, a relação de dependência da satisfação profissional no

que se refere às condições da sala de aula (independente). Isso significa que a melhoria das
percepções concernentes às condições da sala de aula impada em aumento da satisfação

profissional (0,19). Ao considerar os relatos nos grupos focais, depara-se, por um lado, com

professor que afirma que a satisfação profissional é em grande parte motivada pelo
aprendizado dos alunos - não atribuindo muita importância às condições de trabalho. Por
outro, fica claro que as condições de trabalho, apesar de não citar exatamente em quais

aspectos, são primordiais para se obter a satisfação profissional.
O que mais me agrada é ver o aluno aprender, isso aí, a gente parece que a
gente até esquece que ganha um baixo salário e as condições de trabalho são
ruins. Grupo de Ensino fundamental - anos finais e Ensino médio. Estado de
Minas Gerais.

Eu queria falar uma coisa sobre a primeira comparação que você fez né. em
relação às condições de trabalho, do plano de carreira e a satisfação. E que
tem uma relação, lógico né, mas as outras condições, além do plano de
carreira e da remuneração que eu acho que são muito importantes e faz toda
a diferença nesse item satisfação aqui, se satisfaz né. ou não. Profe.ssor do
Ensino médio. Estado do Paraná.

Os dados parecem captar o dualismo ao relacionar condições da sala de aula e
satisfação profissional. Por um lado, à medida que se melhoraraiu as condições da sala de
aula, maiores se tornam os percentuais de professores que possuem nível 'muito alto" de

satisfação profissional - os 25% de muito satisfeitos profissionahuente entre os que avaliam
como 'muito baixo" as condições da sala de aula passam para 32% entre aqueles que
consideram 'muito alto' as condições da sala de aula (Gráfico 22). Em contrapartida, a

satisfação profissional 'muito baixa' também auiuenta quando se melhoram as eondições da
sala de aula.
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Gráfico 22- Distribuição dos professores de acordo com as condições da sala de aula e a
satisfação profissional
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

(d)

Dependência da salisfação profissional em relação às condições da unidade

educacional

Constata-se, estatisticamente, a relação de dependência da satisfação profissional
quando se refere às condições da unidade educacional (independente). Isso significa que a
melhoria das percepções em relação às condições da unidade educacional impacta em
aumento da satisfação profissional (0.11), porém, em menor intensidade que o efeito das

condições da sala de aula (0,19). Do mesmo modo, verifica-se que aqueles que avaliam
melhor as condições da unidade educacional também possuem maiores parcelas com níveis de
satisfação profissional 'muito alto' e 'muito baixo", comparando-se àqueles que avaliam as
condições da escola de forma mais negativa (Gráfico 23).
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Gráfico 23- Distribuição dos professores de acordo com as condições da unidade
educacional e a satisfação profissional
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Fonte: GESTRADO/UFMG, 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG. 2015.

4.2 - Preparo para inserção na carreira, grau de controle das atividades, freqüência de
desenvolvimento de atividades com colegas de trabalho e domínio dos conteúdos
abordados

O segundo modelo analítico engloba os construtos [1) preparo para inserção na
carreira, (2) grau de controle das atividades, (3) freqüência de desenvolvimento de atividades
com colegas de trabalho, além da variável (4) domínio dos conteúdos abordados. O modelo

analisa se o preparo para inserção na carreira interfere no grau de controle que os professores
possuem sobre suas atividades e no desenvolvimento de atividades junto aos seus pares.
Analisa ainda se o domínio dos conteúdos associa-se à inserção na carreira e ao grau de
controle das atividades.

O diagrama de caminhos do modelo (Figura 3) apresenta os seguintes
relacionamentos: (a) dependência do grau de controle das atividades em relação à inserção na
carreira (independente); (b) dependência do desenvolvimento de atividades com colegas em
relação ao preparo para inserção na carreira; (c) associação entre a inserção na carreira e o
domínio dos conteúdos e (d) dependência do grau de controle das atividades em relação ao
domínio dos conteúdos.
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As estatísticas de ajuste foram adequadas(CFI = 0.939. TLI = 0,930, RMSEA = 0,043
e SRMR = 0.0453), validando, assim, o modelo analítico oroposto. Também todos os

relacionamentos estabelecidos foram considerados significativos.

Figura 3- Diagrama de caminhos entre os construtos Preparo para inserção na

carreira, Freqüência de desenvolvimento de atividades com os colegas de trabalho e
Grau de controle sobre as atividades e a variável Domínio dos conteúdos

0,06
Domínio dos

u>rau ae

controle
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das ^
tividades
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0,19

a carrein

Fonte: GESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

Os resultados produzidos pelo modelo são discutidos ad ante:

(a)

Dependência do grau de controle das atividades em relação ao preparo para

inserção na carreira

E verificada, estatisticamente, a relação de dependência do grau de controle das
atividades em relação ao preparo para inserção na carreira (independente). Isso significa que a
melhoria dos níveis de preparo para inserção na carreira impacta em aumento do grau de
controle das atividades pelos professores (0.34). Os dados deitam explícita tal relação, sendo
que a proporção daqueles que apresentam grau de controle das atividades 'muito alto'

aumenta à medida que vai melhorando a classificação da inserção na carreira (Gráfico 24).
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Gráfico 24- Distribuição dos professores de acordo com o preparo para inserção na
carreira e o grau de controle das atividades
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Fonte: GESTRADO/UFMG. 2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG, 2015.

(b)

Dependência do desenvolvimento de atividades com colegas em relação ao

preparo para inserção na carreira

Constata-se, estatisticamente, a relação de dependência do desenvolvimento de

atividades com colegas vinculada ao preparo para inserção na carreira (independente). Isso

significa que a melhoria do indicador de preparo para inserção na carreira impacta em
aumento de freqüência de desenvolvimento de atividade junto com seus pares (0.19). A partir
dos relatos nos grupos focais, veriílca-se a existência dessa relação entre inserção na carreira
- especialmente nos aspectos voltados às relações humanas e interpessoais - e realização de
atividades junto a outros professores.
[...] e o que tem de muito interessante no CEMEl é a troca com os que já
estão lá, entende? Porque eu acho que eu cresci muito nesse ano lá com a
troca com os que já estão lá, de falar assim 'ah tá, funciona assim', mas olha
que interessante, quando você chega lá tá posto de um jeito, depois que você
começa a pensar e estudar né. eu pelo menos tive que ir lendo, estudando, aí
você fala assim 'não. e se for desse outio jeito?' Professor de Educação
infantil. Estado de Goiás.

Com todos, por exemplo, as novatas, a gente fala com elas 'vocês precisam
estudar e fazer junto' né. tem que caminhar junto, 'nesse primeiro momento,
você vai ter uma demanda maior de trabalho, de esforço pra você poder
aprender', então todas as dificuldades que elas encontram a gente tenta
resolver. Professor de Educação infantil. Estado de Goiás.
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Fica perceptível que, a partir dos dados do sun>ey, à mecida que se aumenta o nível do
indicador de preparo para inserção na carreira, melhor se torna o indicador de

desenvolvimento de atividades com colegas (Gráfico 25). Em relação aos professores
classificados no nível muito baixo no indicador de preparo para inserção na carreira, a
proporção daqueles considerados no grau 'muito alto' no indicador de desenvolvimento de

atividades com colegas é de 21%. Já em relação aos que possuem nível 'muito alto' na
inserção na carreira, esse valor passa para 40%.

Gráfico 25- Distribuição dos professores de acordo com o preparo para inserção na
carreira e a freqüência de desenvolvimento de atividades com colegas de trabalho
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(c)

Associação entre o preparo para inserção r:a carreira e o domínio dos

conteúdos

O nível de domínio dos conteúdos é associado ao construto de preparo para inserção

na carreira (coeficiente de correlação igual a 0,54), sendo que à medida que se melhora o
indicador de domínio dos conteúdos, espera-se aumentar o ind cador de preparo para inserção
na carreira e vice-versa. Ao relacionar a variável de domínio de conteúdos e o indicador

produzido a partir de categorias do preparo para inserção na carreira, verifica-se que 53% dos
professores apresentam a mesma classificação entre essas duas variáveis (Tabela II). A

ocorrência de situações cujas categorias das variáveis são opostas é muito pequena, sendo que
somente 1% dos entrevistados avalia a inserção na carreira como 'muito alto', ao mesmo

tempo em que consideram o domínio dos conteúdos como 'despreparado' ou 'razoavelmente
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despreparado'. Outro 1% considera o contrário, ou seja, 'muito preparado' em relação ao
domínio dos conteúdos e 'muito baixo' ou 'baixo' no indicador de inserção na carreira.
Tabela 11 - Distribuição dos professores de aeordo com o domíiiio dos conteúdos c o
indicador de preparo para inserção na carreira
INSERÇÃO NA CARREIRA

DOMÍNIO DOS contei)DOS

TOTAL

Muito baixo

Baixo

Alto

Muito alto

Despreparado
Razoavelmente preparado

3%

6%

2%

0%

11%

1%

21%

20%

1%

43%

Preparado

0%

7%

27%

5%

39%

Muito preparado

0%

1%

3%

3%

7%

TOTAL

4%

35%

52%

9%

100%

Fonte: ÜESTRADO/UFMG,2010.

Nota: Dados trabalhados por GESTRADO/UFMG,2015.

(d)

Dependência do gi-au de conirole das atividades em relação ao domínio dos

conteúdos.

É verificada, estatisticamente, a relação de dependência do grau de controle das
atividades etn relação ao domínio dos conteúdos (independente). Apesar de possuir

coeficiente pequeno (0,06), significa que a melhoria dos níveis de domínio dos conteúdos
impacta em aumento do grau de controle das atividades pelos professores. Os dados do siirvey
mostram que os professores que se sentem muito preparados em relação ao domínio dos
conteúdos apresentam percentual de 78% que possuem grau de controle das atividades 'muito
alto' (Gráfico 26). Considerando especificamente aqueles que se sentem despreparados, esse
valor cai para 62%.
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Gráfico 26- Distribuição dos professores de acordo com o domínio dos conteúdos e o
grau de controle das atividades
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