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APRESENTAÇÃO

Os significados de “público” e suas compreensões por parte de quem trabalha na
escola pública refletem diretamente na qualidade da educação e na construção de uma
escola democrática. Esta afirmação é que me move a escrever este memorial de
formação. Mas por onde começar? Ah, sim! A minha trajetória na educação...
Formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da UNICAMP entre os
anos de 2003 e 2006 e trabalhando há nove anos na educação pública, deparei-me em
diversos momentos nas várias escolas por onde passei com situações e comentários
vindos dos diversos indivíduos que constituem a escola (pais, alunos, professores e
funcionários) que me incomodavam e ainda me trazem certo desconforto, tais como:
“escola pública é para pobre”; “não precisa dar muito a eles (alunos de escola pública)
porque não terão condições de ir mais longe que isso”; “por que a gente tem que repor
os pontos facultativos se ninguém da prefeitura o faz?”; “funcionário público não
trabalha, só enrola”; “o que é público não funciona mesmo”; “pra quê fazer mais se
posso fazer menos? Já estou estável”; entre outros tantos comentários.
Afinal, o que esses comentários significam? O que é “público” e o que percorre
o imaginário social sobre o assunto? Que denominações são essas que caracterizam o
“público" e que permeiam a sociedade? O que isso significa no cotidiano da escola? E,
principalmente, o que isso reflete/ interfere na qualidade da educação pública e na
construção de uma escola verdadeiramente democrática?
Estas são algumas das questões que me guiarão neste memorial.

INTRODUÇÃO
Primeiramente, eu gostaria de dizer que acredito e defendo a educação pública.
Brinco com os mais próximos que sou “cria” da escola pública de qualidade. Do
berçário à universidade, estudei em escolas públicas.
Na Educação Infantil vivi momentos de muita brincadeira, arte, descobertas,
curiosidades e aprendizagem. A escola me proporcionou momentos e vivências ricas do
universo infantil. No Ensino Fundamental fui uma das primeiras gerações da
“progressão continuada” ou como ficou conhecida na época: “aprovação automática”.
Lembro-me que em 1995, quando eu cursava a 5ª série, os professores bastante irritados
diziam para nós, alunos, que agora era hora de a gente estudar ainda mais porque todos
iriam passar de ano, só dependia de nós passar sabendo alguma coisa ou não. Falas
deste tipo foram marcantes na minha passagem pelo Ensino Fundamental. No Ensino
Médio, prestei o Vestibulinho e passei na ETE Bento Quirino (Escola Técnica
Estadual). Durante os anos que estudei nessa escola, aprendi a lutar por serviços
públicos de qualidade. Fazíamos passeatas e discutíamos questões políticas. Foi um
período riquíssimo para a minha formação pessoal e profissional.
Em 2003 entre na UNICAMP no curso de Pedagogia. Foram anos especiais os
que vivi na universidade...
Depois de formada em Pedagogia, passei a trabalhar na educação pública como
professora de Educação Infantil, iniciando na Prefeitura Municipal de Vinhedo-SP e em
seguida passando para a Prefeitura Municipal de Campinas-SP.
Antes de continuar relatando sobre a minha trajetória profissional, contarei um
episódio que fez toda a diferença no meu trabalho junto à população e na minha
compreensão de serviço público.
Durante o período que trabalhei como professora, lembro-me que uma vez, eu e
outras duas professoras, tínhamos marcado uma reunião com as famílias e essa reunião
havia acabado mais cedo. Do nosso horário, ainda tínhamos uma hora para ficarmos na
escola. Porém, conversando entre nós, pensamos em pedir para a diretora nos liberar
para irmos embora mais cedo. Foi aí que uma professora que hoje é uma grande amiga
minha, disse: “não podemos fazer isso! Mesmo que agora não tenha mais pais, é direito
deles aparecerem na escola até o final do nosso período para conversarem com a gente”.

Essa fala me marcou muito! Nenhum funcionário público tem o direito de não trabalhar
as horas que lhe são pagas pelos impostos de toda a população.
Voltando à minha trajetória profissional, atualmente sirvo à população no cargo
de vice-diretora de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
Por estar em um novo cargo, precisei retomar meus estudos na área de gestão
escolar a fim de oferecer o meu melhor no cotidiano escolar e por isso, no primeiro
semestre de 2013 me inscrevi em um curso de curta duração intitulado “gestão da escola
pública”, oferecido pela UNICAMP. No segundo semestre de 2013, a Prefeitura
Municipal de Campinas oportunizou aos gestores educacionais (supervisores,
coordenadores, diretores, vices e orientadores) participar de um curso de especialização
em gestão escolar, oferecido pela UNICAMP.
Contei isso porque acredito ser importante o leitor conhecer um pouco sobre a
minha trajetória profissional, para compreender o meu pensar sobre a temática
apresentada neste trabalho de conclusão de curso.
Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas questões que permeiam o
universo de políticas públicas, no caso, o modo como o público tem sido constituído no
imaginário das pessoas e como isso tem influenciado a educação pública.
Este trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, seguirei
por uma linha mais histórica buscando explicar a constituição do serviço público na
sociedade, em especial a educação pública; no segundo, passarei para a questão dos
significados do termo “público” e seus desdobramentos na sociedade e na escola; por
fim, no terceiro capítulo, concluirei com a temática do atendimento à população na
perspectiva de escola democrática, questionando se de fato ela acontece.
Vale ressaltar que este trabalho tem grande influência da disciplina “gestão
escolar, abordagem histórica”, oferecida pelo Professor Dr. José Luís Sanfelice no curso
de especialização em gestão escolar.

CAPÍTULO 1
A origem social do serviço público
A noção de serviço público é relativamente recente e tem origem nos direitos
franceses formulados no início do século XIX1, o que não significa que anteriormente a
esse período não houvesse qualquer tipo de atendimento à população.
De acordo com Justen (2003), uma das primeiras noções de serviço público
europeu pode ser encontrada na Grécia Antiga, onde os serviços à população eram
prestados por pessoas afortunadas e não pela organização estatal. No decorrer do tempo,
o serviço público passou a ser uma atividade estatal adquirindo, diferentes contornos
conforme a orientação sócio-política de cada modelo de estado.
Para Grotti (2003), o uso primeiro da expressão serviço público vem de Jean
Jacques Rousseau (1712 – 1778) partir de seus escritos sobre Estado e sociedade2. A
autora reforça que naquela época tal expressão continha amplo significado, mas que
circundava dois conceitos principais: 1) atividade estatal que sucedia o serviço do rei; 2)
atividade destinada ao serviço do público assegurando ao povo o atendimento de uma
necessidade coletiva. Nesse sentido, o Estado se organizava para atender algumas das
necessidades consideradas essenciais para a população (ARAGÃO, 2007).
O serviço público está diretamente ligado ao modelo administrativo de Estado.
Assim, por exemplo, um Estado liberal constitui os serviços públicos diferentemente do
que um Estado social. De maneira simplificada, o Estado liberal se propõe a proteger os
interesses do mercado a partir da construção de estruturas que propiciem o progresso
dos negócios, minimizando sua participação nesse processo. Dessa forma, não é
interesse do Estado proteger e atender as necessidades de segurança social da
população.
Já o Estado social observa uma preocupação com as necessidades da população
na tentativa de minimizar situações de miséria, assegurando por meio de subvenções e
subsídios um mínimo de subsistência à população. Ou seja, “o Estado Social de Direito

1

BOURGES, Fernanda Schuhli. Aspectos da noção de serviço público no contexto brasileiro. In:
COSTALDELLO, Ângela Cassia (Coord.). Serviço Público: direitos fundamentais, formas
organizacionais e cidadania. Curitiba: Juruá Editora, 2005, pp. 45-80.
2
ROUSEEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social e Discursos sobre a Economia Política. Traduzido por
Márcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. São Paulo: Hemus, 1981.

revela-se um tipo de Estado que tende a criar uma situação de bem-estar geral que
garanta o desenvolvimento da pessoa humana” (NOVAIS, 1987, p. 200).
Nesse caso, o Estado de Bem-estar Social é “o Estado que garante tipos mínimos
de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo o cidadão, não
como caridade, mas como direito político” (STRECK, 2003, p. 93). Dessa forma, a
prestação dos serviços se constitui em direitos próprios da cidadania.
De acordo com Mello (2007, p. 651) serviço público é
toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à
satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados,
que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por
quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador
de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído em favor dos
interesses definidos como públicos no sistema normativo.

Para Bittencourt (2004), o serviço público se apresenta sob a forma de princípios
que guiam a adequada prestação de um serviço considerado público.
Aqui neste trabalho, entende-se por serviço público tudo aquilo que o Estado
assume como sua obrigação para satisfazer as necessidades coletivas, podendo prestar
serviços de forma direta ou indireta, seguindo regime jurídico de direito público total ou
parcial.

1.1. O serviço público no Brasil

O serviço público no Brasil é regulamentado por legislação própria e possui
algumas características técnicas. São atividades selecionadas pela lei, no caso a
Constituição Federal, que, em função do interesse coletivo e das políticas, submete-se a
federação, com competência própria para atuar no direito público de maneira direta ou
indireta.
Os serviços públicos podem ser dos seguintes tipos: orgânico (qualquer
atividade exercida pelo Estado), material (atividades indispensáveis à concretização dos
direitos fundamentais) ou formal (atividades selecionadas pela lei), de natureza e regime
jurídicos e de competência dos entes federativos.
Podem ainda ser classificados por: delegáveis (podem ser executados por
particulares) e indelegáveis (podem ser executados somente por entidades públicas);
serviços administrativos (que atendam as necessidades internas da administração
pública) e de utilidade pública (fornecido diretamente aos usuários); serviços coletivos

(mantido por meio de impostos) e singulares (mantidos por meio de taxas e tarifas);
serviços sociais (executados pelo Estado, não tem finalidade lucrativa) e econômicos
(executado pela iniciativa privada, com fins lucrativos); serviços compulsórios
(executados sem a necessidade de concordância dos usuários) e facultativos (depende da
anuência dos usuários por meio de tarifas); serviços privativos (executados mediante
delegação) e não privativos (executados sem necessidade delegação).
A educação é considerada um serviço público coletivo e social, pois é mantida
por impostos, executada pelo Estado e não visa ao lucro.

1.2. A educação pública no Brasil

A história da educação brasileira, ao longo dos anos esteve a serviço de
diferentes projetos de governo, “na Colônia, foi religiosa, no Império foi elitista e na
República esteve atrelada ao projeto de industrialização. Atualmente tem sido colocado
em discussão seu sentido de instituição pública e estatal” (SILVA, 2007, p. 25). Assim
como outras áreas que compõem os serviços públicos, a educação acompanha as
definições e interesses políticos da época.
A partir do século XIX, a educação pública brasileira começou a ser pensada
como um recurso para o progresso do país. Com o avanço da industrialização, a
necessidade de mão de obra qualificada se intensificou e a necessidade de se criar um
sistema educacional que atendesse aos interesses econômicos, políticos e sociais da
época começou a ser pensada pelos governantes da época.
Para Hippeau (1879), as discussões da época influenciaram a política do século
XIX que tinha o propósito de expandir “a instrução das camadas menos favorecidas, a
fim de preparar o individuo para mundo do trabalho” (PEREIRA, FELIPE e FRANÇA,
s/d, p. 2).
Sob essa perspectiva, a proclamação da República (1889) consistiu em um
movimento cujos ideais eram marcados pela “sistemática na educação como mola
propulsora para a modernização da sociedade brasileira” (SILVA, 2007, p. 26). A
necessidade de construir um projeto educacional para o país versou um dos principais
pontos do movimento republicano e discursos políticos da época, sendo apreciado como
uma grande ferramenta para se atingir o pleno desenvolvimento e a modernização do
país. Afinal:

Foi neste contexto que foram decretadas em 1890, as reformas educacionais
pelo governo provisório do Mal. Deodoro da Fonseca, através do decreto n.
981, promovendo a Reforma do ensino primário e secundário, convergindo
alguns dos ideais para a constituição da escola pública brasileira, gratuita e
laica (SILVA, 2007, p. 27).

Ao destacarem a necessidade de um novo tipo de escola, defendia-se a
aprendizagem de comportamentos que iam ao encontro dos padrões sociais da
sociedade capitalista. Nessa perspectiva, a desigualdade era vista como “fruto natural da
evolução dos indivíduos e não resultado da estrutura econômica” (SILVA, 2007, p. 27).
O surgimento das primeiras máquinas nas fábricas instaladas no Brasil, ainda
que de maneira rudimentar, sugeria que a escola fosse uma passagem na qual os
indivíduos aprendessem os cuidados com o corpo, a disciplina e a higiene. Nesse
sentido, a educação escolar tornou-se sinônimo de “disciplina do hábito” voltada à
formação do futuro operário e à segurança nas ruas.
A escola passou a ser um lugar valorizado pela sociedade que a elegeu como
instituição privilegiada de ensino, prestigiando inclusive os professores. No final do
século XIX, a profissão de professor era valorizada, constituindo-se em status social.
Do período renascentista, quando os estudos eram privilégio da nobreza e do
clero, à Revolução Industrial, quando a burguesia mercantil exigia uma “nova
educação” que se adequasse às necessidades do mercado, a educação passou por
grandes mudanças. “A nova dinâmica social, inaugurada no século XVIII, levou ao
poder uma nova classe social: a burguesia” (SILVA, 2007, p. 29), que, consciente de
seus interesses econômicos, sociais e políticos, exigia uma nova organização social,
total reformulação do Estado e eliminação dos privilégios do clero e da nobreza.
Entre as décadas de 1930 e 1960, o Brasil passou por mudanças que
influenciaram diretamente a construção de um sistema nacional de educação pública. A
transição crescente do modo de produção capitalista que se inseria no Brasil como
modelo de economia e política determinou os rumos da educação por meio de reformas
educacionais. De acordo com Bittar & Bittar (2012, p. 158):

Para se compreender esse aspecto das políticas públicas no Brasil, é
necessário evocar a Revolução de 1932, que passou a edificar o Estado
burguês adotando medidas centralizadoras que garantissem a unidade
nacional e a sua presença em setores estratégicos, como na supremacia sobre
o próprio território. Foi nesse contexto que logo após a ascensão de Getúlio
Vargas ao poder, em 1930, criou-se o Ministério da Educação e Saúde
Pública.

Percebe-se nas reformas educacionais a manutenção das desigualdades sociais,
quando propõem a distinção dos níveis de escolarização segundo a capacidade de cada
um. Nos anos de 1942 a 1946, a Reforma Capanema estabeleceu o ensino técnicoprofissional (industrial, comercial, agrícola), mantendo o caráter elitista do ensino
secundário. Já nos anos de 1950, o interesse político da época favoreceu a criação de
agências de fomento à pesquisa e à ciência. O então presidente, Getúlio Vargas, propôs
em sua plataforma nacionalista a construção de uma nação desenvolvida e
independente, o que exigia uma política científica e de pesquisa para o país. Conforme
Toledo (2005, p. 11), o “país cresceu economicamente – com a consolidação do
capitalismo industrial – mas não resolveu em profundidade suas graves e históricas
desigualdades sociais e regionais”.
A consolidação da sociedade urbano-industrial durante o regime militar
transformou a escola pública brasileira em base para a concretização do “Brasil
potência”. Nesse sentido, era necessário dar um mínimo de escolaridade à população.
Com a ampliação da oferta de ensino, a qualidade da educação diminuiu, demonstrando
que a qualidade “implicava na exclusão da maioria” (BITTAR & BITTAR, 2012, p.
162).
O período dos governos militares mobilizou a expansão quantitativa da escola,
porém sem as condições necessárias para propiciar uma educação de qualidade aos
alunos. Findada a ditadura militar, os governos que se seguiram não cumpriram a tarefa
de expandir a educação objetivando a qualidade do ensino. De acordo com Carvalho
(1997), criada primeiramente para atender às necessidades da classe dominante, a
educação pública começou a perder qualidade quando o Estado criou, no período
militar, uma política educacional que propagava “falsamente” uma democratização do
ensino.
De acordo com Silva (2007, p. 31), toda essa contextualização histórica se faz
necessária para compreendermos a atual situação da escola pública brasileira. As
críticas que se fazem à escola pública atual precisam ser analisadas com maior
profundidade e fundamento, uma vez que:
Vários fatores podem ser apontados e que se somam a este quadro de tensão
vivida pela escola pública brasileira. Uma ação deliberada das elites que
sucateiam os serviços sociais. Uma política instável de formação inicial de
professores incompatível com a complexidade e as necessidades das escolas
públicas. Uma cultura escolar que privilegiou a criança branca, de classe
média, do meio urbano e católica, tratando, portanto, como “estranhos” a

grande maioria dos alunos que frequentam as nossas escolas e que não
correspondem a essa representação. Achatamento salarial dos profissionais
da educação. A violência nas escolas e agressão aos professores são apenas
sintomas do agravamento desta crise.

Inúmeras pesquisas e reportagens têm mostrado as várias dimensões da realidade
da escola pública que nos últimos anos tem sofrido com a precariedade enquanto
instituição de ensino, revelando equívocos tecnicistas, desinteresse de governantes pela
efetiva formação escolar de crianças e adolescentes, medidas de barateamento do custoaluno, desvalorização dos profissionais da educação sob a forma de baixos salários,
formação profissional precária, “consequências educacionais nefastas da política
neoliberal e da interferência de órgãos de agiotagem internacional nos rumos da
educação escolar” (PATTO, 2007, p. 244).
Como parte fundamental do desmonte da escola pública há todo um papel da
mídia colaborando para o novo contexto político-econômico neoliberal que o Brasil
vive. Tal contexto – lembrando que as ações políticas sobre a educação estão
diretamente ligadas ao contexto político-econômico da época – busca a minimização do
Estado no campo econômico. A questão é que o mercado de produtos está saturado e, de
acordo com a proposta neoliberal, é necessário avançar. Para isso, o mercado tem
atacado diretamente os serviços sociais que são de responsabilidade do Estado. Para
conseguir atingir tal nicho econômico é preciso mostrar aos cidadãos que o Estado não
tem competência para servir a população com serviços de qualidade3. Conforme Rigotti
(2002, p. 9):
O grande problema nesta tendência ao reducionismo das notícias está
justamente em ser pautada no senso comum, ou seja, nas visões legitimadas
pela sociedade sobre dado assunto. Isso porque, se o público já as reconheceu
como “verdades”, estas visões parecem não mais precisar de confirmações e,
com isso, ficam cada vez mais cristalizadas em nossas mentes. O senso
comum, então, tende a tornar-se (pré)conceito.

A mídia tem servido exatamente a esses interesses, mostrando cada dia mais que
tudo o que é público não funciona ou é ruim. É claro que para o serviço social funcionar
precisa de alto investimento financeiro por parte do Estado, mas a mídia, quando trata
de tais serviços, acaba generalizando as informações, mostrando parcialmente os dados.

3

Fala da Professora Dr. Débora Mazza (UNICAMP) em uma das aulas do curso de especialização em Gestão
Escolar.

Tudo isso tem contribuído para a construção dos significados de público na
sociedade. No capítulo a seguir, discutirei como esses significados podem influenciar na
qualidade da educação, constituindo um importante aspecto para a construção da escola
pública. É importante ressaltar que não quero aqui minimizar as questões que envolvem
o investimento na educação, a valorização profissional, as condições fundamentais para
o bom funcionamento das escolas (materiais e recursos humanos), mas trazer um novo
aspecto à discussão sobre a qualidade da educação pública.

CAPÍTULO 2
Significados de Público
Para começar este capítulo, nada melhor que a definição de público que o
dicionário nos apresenta:
pú.bli.co, adj (lat publicu) 1 Pertencente ou relativo a um povo ou ao povo. 2 Que
serve para uso de todos. 3 A que todos têm o direito de assistir. 4 Comum. 5 Que diz
respeito ao governo-geral do país e suas relações com os cidadãos. 6 Que se faz
diante de todos. 7 Que é conhecido de todos; notório, vulgar. 8 Universalmente
espalhado. Sup abs sint: publicíssimo. sm 1 O povo em geral. 2 Grupo de pessoas
reunidas para assistir a uma cerimônia, a um comício, a um espetáculo etc.;
assistência, auditório. 3 Sociol Agrupamento amorfo, elementar e espontâneo que se
empenha para chegar, através da discussão de um problema de interesse comum, a
uma decisão uniforme (Michaelis online)4

Seguindo esta definição, público é aquilo que é do povo, que o assiste e a que
todos têm direito na relação governo-cidadão. Acredito que esta definição percorre o
imaginário das pessoas. Mas, mais do que definições, o imaginário popular vai além e
passa quase “sensitivamente” a defini-lo como algo negativo.
Entretanto a caracterização do que é público no imaginário das pessoas não é
algo imposto, mas construído socialmente. Essa construção segue influência da mídia,
dos cidadãos atendidos por esses serviços e pelos próprios servidores públicos. Nem
sempre essa construção é positiva: “o serviço público esteve, nos últimos dez anos, no
centro da maior campanha destinada à sua desmoralização, como forma de criar
condições para sua privatização” (FREITAS, 2005, p. 925).
Para exemplificar a pluralidade desses significados, apresentarei abaixo uma
experiência que vivi como vice-diretora na escola onde trabalho atualmente.
Em 2013, iniciamos o ano com uma mudança significativa da equipe de trabalho
na escola – no terceiro capítulo discorrerei mais sobre o motivo de tal mudança. Com
uma equipe recém-chegada à escola, precisávamos construir um projeto pedagógico que
correspondesse às novas mudanças. Ao longo do ano, estudamos e discutimos muito
sobre a construção de uma escola que se aproximasse do ideal que havíamos pensado
para uma educação de qualidade. Entretanto aos poucos fomos percebendo que o grupo
de profissionais não tinha um consenso e as discussões acabavam se acalorando nas
reuniões... Foi então que a equipe gestora voltou ao início da discussão e apresentou à
4
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equipe de trabalho a proposta de que, antes de discutirmos e planejarmos o nosso
projeto educacional, fizéssemos uma reflexão sobre quais princípios guiariam o nosso
fazer na escola. Para isso, propusemos que cada um da escola (professores, estagiários e
funcionários) escrevesse o que era para si a escola pública. O depoimento escrito de
aproximadamente cinquenta profissionais foi extremamente importante para iniciarmos
a construção de um projeto pedagógico coerente. A seguir, apresentarei alguns desses
depoimentos, preservando a identidade dos profissionais da escola:

Para você, o que é a escola pública e qual a sua função?

É uma escola que passa por uma enorme dificuldade e é frequentada, em sua
maioria, por pessoas que estão em uma situação econômica problemática.
Enfim, é a escola que o povo frequenta e passa hoje, por dificuldades de
estrutura, de funcionamento, etc. A escola é o único aparelho social que o
Estado conta para poder fazer políticas de integração desse pessoal que vive
mal, que têm poucas perspectivas num mundo extremamente competitivo
(Professor/a anos finais).
O lugar que o aluno vem aprender (Funcionário/a da limpeza).
Apoiar as crianças carentes (Funcionário/a da cozinha).
A escola é, a priori, uma instituição social voltada ao ensino cultural
(conteúdos e culturas) e social (comportamento, atitudes e posturas). A escola
pública, por ser pública, deve necessariamente ser voltada ao seu público, à
sua comunidade, se moldando a ela. Penso que a função social da escola
pública é muito maior e mais profunda do que nas demais escolas. A escola
pública deve sempre olhar para os seus estudantes e tentar extrair deles suas
reais necessidades para, a partir disso, organizar o seu funcionamento
(Professor/a anos iniciais).
Escola é um espaço físico institucionalizado de Educação, de
ensino-aprendizagem. A escola pública além de tentar desenvolver o
ensino-aprendizagem de maneira formal, o currículo propriamente dito de
cada componente curricular trabalha muito o “currículo oculto”, pois fica
sobrecarregada no sentido de desenvolver funções que não são dela, funções
que seriam dos pais e de outras categorias como psicólogos, terapeutas,
assistência Social. Muitas famílias acreditam que a escola tem que “dar
conta” de toda a Educação dos filhos e estes, trazem todos os problemas, a
falta de referência, muitas vezes; por outro lado, há famílias que não
acreditam na escola, da maneira como eu disse acima, não veem a
importância do estudo como algo necessário para a conquista de uma
profissão, então esses alunos acabam vindo apenas porque a lei obriga.
Mesmo a escola pública sendo para todos, há muitos desafios, pois não
conseguimos atingir a todos os alunos ainda (Professor/a anos finais).
Escola é um lugar para aprender. A escola pública é um lugar democrático,
para todos, independente de condições socioeconômicas, raça, sexo, etc
(Professor/a anos iniciais e finais).

Apesar de toda a facilidade de acesso à informação e até ao conhecimento,
penso que a escola ainda é o lugar privilegiado de transmissão e quem sabe,
de produção, do conhecimento científico, formal e sistematizado que
instrumentalizará os alunos (pessoas em formação) para a leitura e
compreensão do mundo. A escola pública possui a especificidade em nosso
país de servir as classes menos favorecidas economicamente e garantir a
igualdade de oportunidades a todos visando uma diminuição das
desigualdades sociais (Professor/a anos finais).
A escola é um lugar de aprendizagem, de bons costumes, que deve
proporcionar a criança um ambiente agradável, motivador, exemplar entre
outras qualidades que deve se ter (Estagiário/a de pedagogia).
Ambiente de organização,
(Funcionário/a da cozinha).

aprendizado,

reflexão

e

conhecimento

Escola é um lugar onde é para se aprender e sua função é ensinar os alunos
(aluno).
Escola é direito de todos. E a escola pública tem os mesmos direitos para
todos só que a pública é mais aberta à comunidade. A função é lutar para
todos tenham direitos e deveres iguais (Inspetor/a).
A escola é um ambiente de aprendizagem, local de muitos saberes, o que se
aprende na escola vai além das matérias (Estagiário/a de pedagogia).
A escola é um lugar público que prepara pessoas para a vida proporcionando
educação e cultura e possui um papel muito importante para o
desenvolvimento da sociedade e desenvolvimento de um país (Estagiário/a de
informática).
Escola é o espaço no qual todos ingressam para aprender a sistematizar os
conhecimentos, também cabe à escola além da socialização os conteúdos
necessários para o desenvolvimento da aprendizagem, também tem a função
de preparar o sujeito para que o mesmo seja capaz de transformar sua vida a
partir dos conhecimentos aprendidos na escola que sendo pública tem o dever
de atender a todos dando-lhes o máximo de condições de alcançar pleno
desenvolvimento como sujeito e promover a socialização dos conhecimentos
e entre pares (Professor/a anos iniciais).
Escola, independente do que ela tenha sido ao longo dos séculos, é, para mim
um espaço institucional de produção de conhecimento. Sendo institucional
não significa que a escola não possa questionar, transformar ou mesmo se
opor, através de seus profissionais, as premissas e objetivos da instituição
uma vez que ela não contemple a produção do conhecimento que, a meu ver,
seria o grande papel da educação. Produzir conhecimento significa aproximar
professores funcionários, alunos e gestores durante o processo de criação,
aprendizado em vez de afastá-los em posições hierárquicas muito
discrepantes, reveladoras de situações de poder depressivas e opressivas.
Produzir conhecimento significa compartilhar responsabilidades e tomar
consciência das mesmas através de um trabalho vivo, autônomo de maneira
nenhuma mecânica ou automatizado. E produzir conhecimento é, acima de
tudo, dar fim a ideia de que o professor “transmite” um conhecimento pronto,
acabado, que o aluno acolhe de maneira passiva, é assumir que conhecer é
uma “operação” aberta, onde alunos e professores trabalham e constroem
juntos sobre os objetivos e os processos de conhecimento. Conhecer é

também e, principalmente criar, e onde há trabalho criativo não há
passividade, ainda que haja receptividade (Professor/a anos finais).
Escola: além de ser o espaço físico é o lugar onde se deve ensinar ou
transmitir os conhecimentos. Escola pública: espaço onde acontece além da
aprendizagem, as campanhas de saúde, prevenção de epidemias (dengue), etc.
A função da escola é ensinar. A escola está com várias funções que não são
dela. As famílias de hoje jogam para escola os filhos e não se interessam em
acompanhar os seus estudos. Tudo é culpa da escola (isso não é regra)
(Professor/a anos finais).
Para mim, a escola deve ser um espaço de convivência onde as pessoas
busquem desenvolver saberes a partir de propostas pedagógicas. Sendo assim
é espaço de socialização e construção de conhecimentos. Embora tenhamos
pessoas com funções diferentes (professores, funcionários, gestão,
estudantes, pais) temos participações de igual importância no processo. Para
mim escola pública deve procurar ser de excelência, pois é mantida pelo
dinheiro público portanto deve oferecer algo de qualidade. Sua função é a de
desenvolvimento dos saberes e necessários para o crescimento das pessoas
(principalmente estudantes) enquanto seres ativos e críticos na sociedade que
vivem (professor/a anos finais)

As definições de escola, mais especificamente de escola pública, apresentadas
acima são apenas alguns exemplos da diversidade de pensamento. Alguns comentários
se assemelham e outros se divergem em sua essência. Há profissionais que em seu
discurso demonstram a valorização da escola pública, outros, certa descrença e outros
ainda a desqualificam. Neste último caso, Freitas (2005, p. 920) retrata bem como estes
profissionais agem e se relacionam na escola:

Nas falas daqueles profissionais não há referências às lutas nas quais eles
tivessem participado para alterar a realidade ali descrita e sequer o relato de
suas lutas para obter melhores condições de trabalho. Apenas constatam as
dificuldades e justificam suas condutas a partir da existência dos próprios
problemas. Em alguns casos, é quase uma torcida para que os problemas não
sejam resolvidos, o que permite que sua posição continue justificada,
autorizando soluções individualistas.

Apesar de a escola onde eu trabalho possuir recursos tecnológicos (todas as salas
de aula, sala de informática e refeitório são equipados com projetores multimídias e
aparelhos de som), pedagógicos (jogos, livros, papelaria etc) e financeiro, ainda assim
alguns profissionais, alunos e famílias acreditam que a escola pública é ruim. Entretanto
a escola se destaca em meio a tantas outras escolas, inclusive privadas, porque conta
com profissionais que vão além de uma visão deturpada de escola pública, construindo
a cada dia uma educação de qualidade voltada para a formação crítico-cidadã de
crianças e adolescentes. Concordo com Freitas (2005, p. 928) quando diz que “à luta por

mais verbas e condições de trabalho, é urgente associar a luta pela revitalização do
serviço público, desde dentro”.
“Lutar” nesta profissão é uma necessidade! Principalmente num país que destina
poucos recursos financeiros à educação e o pouco que investe nem sempre é bem
aplicado pelos estados e municípios. Além disso, que conta com uma mídia que deturpa
a imagem da escola pública.
Claro que há muito que se fazer pela escola pública, há muitas políticas públicas
que precisam fortalecer a educação como um todo no Brasil, porém uma definição
correta do que seja a escola pública e seu papel na sociedade, além de uma postura
profissional coerente, pode fazer toda a diferença. Não basta um discurso automatizado
e bonito e um profissional que chega atrasado, não planeja, não concorda em repor
ponto facultativo, pouco diversifica nas aulas, não dialoga com os alunos, as famílias e
os colegas de trabalho, exclui, não acredita na educação. Por mais dificuldades que
encontre no caminho, é preciso que o profissional seja responsável e comprometido com
ações e atitudes que primam pela educação de excelência de crianças, adolescentes e
adultos. A luta é constante! Segundo Freitas (2005, p. 929):
Neste sentido, é importante que se recupere o “espírito de serviço público”
referido por Supiot (1995) como base para o renascimento do próprio serviço
público compromissado moral e eticamente com a qualidade da atenção ao
público de forma indiferenciada.

Uma das aprendizagens mais significativas que tive no curso de gestão escolar
foi o que o Professor José Sanfelice enfatizou em suas aulas: – que, aliás, foram as
primeiras do curso de especialização em gestão escolar – os educadores precisam ser
iguais a cupins e modificar as coisas de dentro pra fora. De acordo com o autor:
Primeiro: mudar essa percepção subjetiva. Não se pode continuar achando
que tudo é natural, que os processos ocorrem naturalmente, espontaneamente,
que sempre foi assim na história e que não é possível fazer nada para mudar.
Tem que se fazer uma “metanóia” (do grego), mudar por dentro. Porque, sem
alterar a percepção subjetiva de mundo, de fato, continuamos a achar tudo
natural, a procurar literatura de autoajuda e a buscar milagres de divindades.
Mais ativo e eficaz ainda é: vamos trabalhar na contraconsciência. Hoje há
uma hegemonia neoliberal e temos que desconstruir essa lógica. É preciso
desconstruir uma lógica hegemônica e construir uma contraconsciência desse
projeto; pensar mais fundo em algumas questões. Não posso ser apenas um
executor de tarefas, enquanto educador. Isso é uma estratégia essencial para
os educadores: a autonomia, a crítica, o domínio de conteúdo, dos
conhecimentos (SANFELICE, 2011, p. 107 -108)

No capítulo a seguir, tentarei exemplificar a partir do relato de algumas
vivências escolares o significado de ter profissionais éticos com grandes perspectivas
para a educação pública no serviço à população, e profissionais que não possuem o
mesmo entendimento, colaborando para um serviço público ainda mais precário.

CAPÍTULO 3
A educação e a vontade do povo
Ao fazer o curso de especialização em gestão escolar, tive a grande oportunidade
de cursar a disciplina “gestão escolar, abordagem histórica”, com o Professor José
Sanfelice, e inicio a finalização deste trabalho com a seguinte questão feita por ele: será
mesmo que temos uma educação pública no sentido da definição da palavra?
O artigo “Da pedagogia colonial à Educação mercantilista”, de José Luiz
Sanfelice (2011), contextualiza historicamente a constituição da educação no Brasil ao
mesmo tempo em que provoca a reflexão do leitor para se pensar a educação como a
encontramos hoje.
Uma das questões que mais me chamou a atenção nesse texto foi a diferenciação
entre escola pública e estatal. É fundamental atribuirmos os conceitos adequados para
aquilo a que nos referimos: “os professores dos estados e dos municípios não podem
dizer que trabalham em escolas públicas, porque trabalham em escolas do sistema
estatal; e essas escolas não são necessariamente de interesse público, ou seja, escolas
públicas” (SANFELICE, 2011, p. 106). Acrescento ainda o questionamento de Silva
(2007, p. 26):

Como uma Escola Estatal poderá atender os interesses do público, do povo,
sendo que o Estado surgiu para manter as relações de dominação dos meios
de produção do capital e na atualidade, embora com certa autonomia, o
Estado ainda está atrelado à manutenção do modo de produção capitalista?

Pensar, planejar e organizar uma escola pública é bem diferente de servir às
propostas do Estado. Sem dúvida, essa distinção se faz o ponto de partida para mudar a
maneira como pensamos a escola de hoje.
Infelizmente essa distinção tem se perdido no dia-a-dia atribulado das escolas...
E as decisões nas escolas são marcadas por imposições do governo. Um exemplo disso
é a escolha que alguns municípios fazem de adotar sistemas apostilados de ensino que
muitas vezes trazem informações incorretas, ditam o que os professores devem fazer e
como devem fazer. Tais sistemas são pensados e produzidos a partir de interesses
privados. Não se pensa na escola pública que atenda ao interesse público, mas numa

escola que atenda ao interesse estatal (em pagar o menor preço nos materiais escolares)
e privado (em vender mais).
Neste sentido, fica claro o quanto a história é importante para compreender o
presente e planejar o futuro. A reflexão de como a educação encontra-se atualmente só é
possível diante da história de como ela foi sendo conduzida e construída ao longo do
tempo.
O artigo “Crise! Que crise!”, de José Luiz Sanfelice (1996), retrata que os
problemas atuais da educação constituindo-se em uma “crise”, nada mais são que os
mesmos problemas de muito tempo. Se estamos em crise, ela não é atual! Corresponde
a toda uma trajetória da educação e como ela foi conduzida até os dias atuais.
Mas como superar essa questão e construir uma escola que atenda às
necessidades e perspectivas da comunidade? Como construir uma escola de fato
pública, no sentido de escola do povo? A seguir, relatarei uma experiência vivida na
escola onde eu trabalho.

3.1. Seja feita a vontade do povo!

O relato que farei neste item do memorial corresponde às memórias da diretora
educacional da escola e às informações contidas nas atas que li do Conselho de Escola
sobre o pedido dos alunos para uma nova organização das turmas e horários na escola.
Descreverei este fato que marcou a vida da escola porque compreendo que exemplifica
aquilo que mais me marcou neste curso de especialização: a escola pública é, em
definitivo, a escola do povo.
A escola onde trabalho atualmente, há alguns anos atendia as turmas do 1º ao 5º
ano no período da manhã e as turmas do 6º ao 9º ano no período da tarde. Entretanto, no
ano de 2012, aconteceu de um grupo de alunos do 9º ano (formandos) levar um abaixoassinado à direção solicitando a mudança do período de atendimento aos alunos do 9º
ano para o período da manhã uma vez que a maioria dos cursos voltados para a faixa
etária desse grupo se concentrava no período da tarde. A diretora, acatando a
reinvindicação dos alunos, levou a proposta para o Conselho de Escola que decidiu
discutir com os diversos segmentos por meio de assembleias (pais, alunos, funcionários
e professores) a proposta dos alunos, analisando os pontos positivos e negativos da
mudança de horário. Feita a discussão, a diretora convocou uma reunião extraordinária
do Conselho de Escola para fazer a votação da proposta.

Dia 29 de outubro de 2012, foi realizada a reunião que foi iniciada com a
exposição da discussão feita nas assembleias sobre os aspectos positivos e negativos da
proposta.
Dos aspectos positivos foram levantados os seguintes argumentos:
1) a maioria dos cursos voltados para os adolescentes se concentra no período da tarde;
2) os adolescentes têm maior disposição de estudar no período da manhã;
3) os alunos menores (1º ao 5º ano) poderiam ter mais horas de sono pela manhã;
4) estudando de manhã, haveria menor concentração de pessoas de fora da escola no
alambrado durante o recreio dos adolescentes;
5) a tranquilidade do período da manhã possibilitaria aos alunos se concentrarem mais e
serem mais disciplinados nas aulas;
6) estudando à tarde, os pais dos alunos do 1º ao 5º ano poderiam resolver as questões
da casa com maior tranquilidade, uma vez que se utilizam do período da tarde para
realizar suas atividades rotineiras;
7) seriam evitados conflitos entre os adolescentes;
8) as crianças têm dificuldade de acordar muito cedo, já para os adolescentes acordar
mais cedo poderia ser benéfico uma vez que não dormiriam até o meio-dia, aumentando
inclusive a qualidade na alimentação;
9) alguns adolescentes gostariam de trabalhar e teriam maior oportunidade se tivessem o
período da tarde livre;
10) a maioria das escolas atende os alunos do 6º ao 9º ano à tarde, a mudança de período
poderia facilitar a busca por professor substituto;
11) os alunos do 1º ao 5º ano são acompanhados por algum adulto na saída da escola, já
os adolescentes não. Com a mudança de período os adolescentes sairiam da escola ainda
com o dia claro.
12) é importante a escola dar voz à opção dos alunos do 6º ao 9º ano pela mudança do
período de estudo porque pode suscitar compromisso com a escolha feita.

Com relação às desvantagens da proposta, foram levantados os seguintes pontos:
1) reorganização dos professores com relação ao período de trabalho e saída de alguns
porque não conseguiriam o acúmulo com seu outro emprego;
2) as crianças do 1º ao 5º ano não poderiam sair da escola desacompanhadas;
3) reorganização da rotina para alguns familiares e alunos que não querem a mudança;

4) no período da manhã os adolescentes estão mais sonolentos e apáticos. Geralmente
eles dormem tarde e não conseguem acordar cedo;
5) há pesquisas que apontam questões hormonais que interferem no sono dos
adolescentes;
6) a alteração do corpo docente afeta o pedagógico. Há um trabalho instituído dos ciclos
e isso será rompido;
7) já houve experiência com os 9º anos no período da manhã que não foi positiva.

Com relação a se manter a organização das turmas entre os períodos (manhã,
turmas do 1º ao 5º ano; tarde, turmas do 6º ao 9º ano) as assembleias levantaram os
seguintes aspectos: vantagens: 1) não mexe na organização familiar dos alunos; 2) não
mexe na organização do cotidiano do professor. Desvantagens: 1) os alunos da tarde
ficarão sem opção de cursos; 2) faltas frequentes dos alunos; 3) menor disposição para o
estudo.
Antes dos conselheiros votarem a proposta de mudança ou permanência da
organização das turmas em função do horário, foram apresentados os resultados das
votações realizadas nas assembleias conforme cada segmento, sendo “SIM”, a favor da
mudança de horário:
FAMILIARES RESPONSÁVEIS5
Pesquisa de 13/09/2012
Ciclo I e II (1º ao 5º ano)

63

66

129

Ciclo III e IV (6º ao 9º ano)

83

19

102

TOTAL GERAL

146

85

231

FAMILIARES RESPONSÁVEIS
Assembleia de 24/10/2012

5

SIM NÃO TOTAL

SIM NÃO TOTAL

Ciclo I e II (1º ao 5º ano)

20

16

36

Ciclo III e IV (6º ao 9º ano)

16

1

17

TOTAL GERAL

36

17

53

No caso das famílias foi feita uma primeira pesquisa enviando bilhetes para a casa dos alunos. Em
seguida foi feita uma assembleia com as famílias. Com os outros segmentos (professores, funcionários e
alunos) foi feito apenas a assembleia.

ALUNOS
Assembleia de 22, 23 e 24/10/2012

SIM NÃO TOTAL

Ciclo I (1º ao 3º ano)

67

61

128

Ciclo II (4º e 5º ano)

36

24

60

Ciclo III e IV (6º ao 9º ano)

120

10

130

TOTAL GERAL

223

95

318

PROFESSORES
Assembleia de 25/10/2012

SIM NÃO TOTAL

Ciclo I e II (1º ao 5º ano)

0

9

9

Ciclo III e IV (6º ao 9º ano)

4

10

14

TOTAL GERAL

4

19

23

FUNCIONÁRIOS
Assembleia de 25/10/2012
TOTAL GERAL

SIM NÃO TOTAL
13

3

16

Feita a apresentação da proposta dos alunos para a mudança de período de
atendimento das turmas, dos pontos favoráveis e desfavoráveis discutidos nas
assembleias de cada segmento escolar (alunos, pais, professores e funcionários) e das
votações feitas em cada assembleia, foi aberta a palavra aos conselheiros presentes. Na
ata da reunião do Conselho de Escola, feita por duas professoras, há a descrição das
falas de oito professores e três pais contra a proposta de mudança. Mas não há o registro
das falas dos presentes a favor da mudança de período. Após o debate, foi iniciada a
votação. Na reunião havia dezoito conselheiros com direito a voto. Nove votos foram a
favor da mudança e nove votos contra. Nesse caso, a diretora da escola deu o voto de
desempate a favor da mudança, justificando aos presentes que não poderia ignorar uma
solicitação tão significativa dos alunos e o resultado das assembleias feitas em cada
segmento. A diretora concluiu dizendo que, com relação aos professores, caso não
conseguissem se adequar ao novo horário da escola em função de sua rotina particular,

seria garantida a eles a remoção para outra escola (mesmo os que estivessem em estágio
probatório). Quanto ao projeto pedagógico da escola, ele seria pensado e planejado a
partir da nova mudança.
Após a reunião, conta a diretora da escola que o relacionamento entre os
professores, funcionários e equipe gestora ficou desgastado. Muitos professores
questionaram a decisão da diretora dizendo que ela deveria ter estado ao lado dos
professores na continuidade da organização das turmas e períodos.
Quando eu assumi o cargo de vice-diretora na escola em 2013, ano que se
efetivou a proposta dos alunos para uma nova organização das turmas e períodos
(manhã e tarde), senti um clima pesado, não cordial entre os professores mais antigos da
escola e a equipe gestora. Naquele ano, entraram muitos professores recém-chegados na
prefeitura e o ano foi bem conturbado. Entretanto, depois de muitas discussões algumas bem acaloradas - os professores do 6º ao 9º ano, junto com a equipe gestora,
acabaram construindo um projeto pedagógico bastante ousado e inovador para uma
escola pública. Da tormenta, nasceram os ateliês multidisciplinares. Por isso, trago para
o diálogo as considerações de Freitas (2005, p. 928):
É fundamental mobilizar e motivar cada escola para que ela construa o seu
caminho de melhoria e, com isso, promova maior organização dos
trabalhadores da educação e sensibilize todos os servidores para a
importância do seu trabalho. Cada escola deve tornar-se um centro de
reflexão sobre si mesma, sobre o seu futuro.

Os ateliês multidisciplinares foram pensados e construídos pelos professores
como proposta pedagógica de se trabalhar em ciclos com as turmas do 6º ao 9º ano6.
Nessa proposta, dois professores pensam e organizam juntos um ateliê cujo tema
percorre dois ou mais componentes curriculares. Como exemplo de ateliês realizados,
destaco os seguintes: “cordel” – professores de português e história; “humor” –
professores de português e artes; “astronomia” – professores de geografia e matemática;
“mitologia nórdica” – professores de história e artes; “vida saudável” – professores de
ciências e educação física etc. Nessa perspectiva,

A tarefa do educador, então, é a de problematizar aos educandos o conteúdo
que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, de dá-lo, de estendê-lo, de
entregá-lo, como se se tratasse de algo já feito, elaborado, acabado,
terminado. Neste ato de problematizar os educandos, ele se encontra
igualmente problematizado (FREIRE, 1975, p. 81).
6

Em 2015 a proposta se ampliou para as turmas de 5º ano também.

Os ateliês foram pensados para dinamizar a participação e a autonomia dos
alunos em sua própria aprendizagem. Nessa perspectiva, a cada nova proposta de ateliês
– trimestralmente são oferecidos novos ateliês – os alunos podem escolher um dentre os
temas apresentados pelos professores. Os alunos se agrupam por interesse e não por
ano/ série, quebrando a lógica da organização por idade e ano/ série. Ao final, os alunos
fazem uma avaliação de como foi o processo, sugerindo temas para os professores.
Além disso, os ateliês visam à construção de um produto final a ser apresentado à
comunidade, socializando o conhecimento trabalhado/ construído no espaço escolar.
Nesse sentido, o conhecimento abandona a “gênese” que me obriga a seguir
uma trajetória e a encaixar a vida na fôrma do tempo linear e dos conceitos, e
se lança na origem, saltando fora da sucessão cronológica, utilizando
“conceitos ativos” que funcionem como “metáforas vivas” e façam os alunos
ir em busca de suas histórias (GUIMARÃES, 1998, p. 109).

Denominar essa proposta pedagógica de ateliê se deu em função de o grupo
acreditar que “ateliê” é o lugar de trabalho de pessoas com vontade de criar,
experimentar, manipular e produzir. As atividades de ateliê acontecem três vezes por
semana nas duas últimas aulas, às segundas, terças e quintas-feiras. Como avaliação
dessa proposta pedagógica, os profissionais perceberam notadamente uma diminuição
da evasão escolar e faltas nas aulas, uma melhora no rendimento das aulas mais
“acadêmicas”, uma melhora significativa na auto-estima dos alunos que perceberam ser
bons em atividades escolares para além das aulas tradicionais, diminuição da violência
escolar etc.
Este foi apenas um resumo do que é o projeto. Em breve, a escola
disponibilizará um livro relatando a experiência, contando em detalhes a construção da
proposta, seu desenvolvimento e avanços na busca por uma educação integral.
Conforme Arroyo7 (s/a):
Educação integral é uma concepção em que o ser humano é um sujeito total,
integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética,
de identidades, de memória, de imaginação. A educação tem que dar conta de
todas essas dimensões do ser humano. (...) Entretanto, a formação humana
não se dá somente na escola. É preciso um diálogo entre a escola e os outros
espaços e tempos de formação do ser humano”.

7

ARROYO,
Miguel.
Vídeo
sobre
educação
integral.
https://www.youtube.com/watch?v=SzqmiJLxmbc. Visualizado em 20/10/2014.

Disponível

no

link:

Relatei estas duas experiências vivenciadas pela escola porque elas são para
mim uma referência de escola democrática, uma escola que ouve a comunidade e os
alunos, indo além da proposta educacional estatal, abraçando uma educação integral do
ser humano.
É importante ressaltar que o trabalho coletivo é fundamental para alcançarmos
uma educação integral e significativa, assim como a responsabilidade e o compromisso
de todos os profissionais da escola por uma educação cidadã e de qualidade, afinal,
conforme Sanfelice (2011, p. 108):
Somos sujeitos de nossa própria história. As coisas acontecem por conta de
nossa intervenção ou não intervenção. É essencial que os trabalhadores da
Educação pensem como um coletivo, porque o que menos se quer na lógica
neoliberal é que os educadores sentem juntos e discutam, debatam, pensem,
ajam juntos.

A seguir, farei uma análise geral do memorial na seção “considerações finais”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após percorrer um pouco sobre a história do serviço público, principalmente a
educação pública no Brasil, e passar pela questão dos vários significados de escola
pública até chegar a uma experiência real de escola que busca atender – pelo menos no
que está ao seu alcance – a população em suas necessidades, chegamos à conclusão
deste trabalho.
Este memorial objetivou apresentar um ponto de vista que, para além das muitas
questões que envolvem a educação pública, como o baixo investimento financeiro e o
mau uso dos recursos por parte dos governantes8, há uma questão que precisa ser
modificada com urgência para que as pessoas possam lutar unidas por uma educação
pública de qualidade: a transformação da concepção que percorre o imaginário coletivo
de que tudo o que é público é ruim. Segundo Freitas (2005, p. 920):
Este é um problema que as políticas participativas precisam enfrentar: como
lidar com uma parcela do serviço público que não se engaja na luta pela
melhoria de suas condições de trabalho, não se sensibiliza pelo aumento da
qualidade dos serviços oferecidos aos alunos nem se envolve com práticas
participativas que maximizem sua própria organização.

Outra concepção que necessita ser transformada é a dos profissionais do serviço
público que precisam compreender que estão a serviço do povo e não o contrário. Com
relação à falta de compreensão do verdadeiro significado do serviço público, Hollanda
(1995, p. 145) explicita essa complexa questão:
Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão pública apresenta-se como
assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios
que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a
interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que
prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem
garantias jurídicas aos cidadãos.

Ressalto que se a concepção do verdadeiro sentido do servidor público de servir
à população não estiver clara para os profissionais, corremos o risco de cairmos em
situações antiéticas e corruptas. Tais questões são delicadas, mas precisam ser
discutidas pelos profissionais e eliminadas do serviço público.
8

Por exemplo, a compra de macas para as escolas sem as mesmas terem solicitado à Secretaria de Educação de
Campinas.

Um dos exemplos tratados neste memorial foi a questão da solicitação feita pela
população à escola para a inversão do horário de atendimento dos alunos nos turnos da
escola. Se a escola é pública e quem trabalha nela está a serviço da população, por que
ir contra algo que a população solicita e que a escola pode atender, como a mudança do
horário de atendimento dos alunos? A ideia de que somos servidores a serviço da
população ainda não é totalmente compreendida pelos muitos profissionais
concursados. Ainda percorre no imaginário de alguns profissionais que seus direitos
estão acima da prestação de seu serviço à população. Conforme Freitas (2005, p. 928):
(...) nenhuma política pública pode desconsiderar a evidência de que uma
parte do serviço público (maior ou menor, segundo cada caso) pode agir em
benefício de causas próprias, descolando-se de objetivos públicos. Isso
também é uma realidade. A estabilidade é dada, entretanto, com o
fundamento de um serviço público compromissado com “servir ao público” e
não a si mesmo ou apenas ao seu partido.

Um exemplo disso é o direito ao abono assiduidade, mais conhecida como
“abonada”. Se o profissional concursado da Prefeitura Municipal de Campinas faltar
minimamente ao longo de um ano, ele terá o direito a alguns dias (no máximo seis) de
folga ao longo do próximo ano. Sim, é um direito do profissional. Porém esse direito
está atrelado ao não prejuízo à população. No caso dos professores, esse direito está
condicionado à substituição das aulas. Infelizmente as escolas de Campinas sofrem com
a falta de professores e isso tem dificultado a concessão do direito à abonada. É
recorrente, numa negativa de concessão de abonada por falta de substituição, o
questionamento dos profissionais com relação ao não cumprimento de seus direitos.
Entretanto a equipe gestora tenta sempre uma reflexão mostrando que o direito do aluno
à aula vem em primeiro lugar. Claro que essa reflexão não é fácil e por vezes causa
grande desconforto entre os profissionais.
Com relação a isso, Bondioli (2004) traz como sugestão a “qualidade negociada”
para se conseguir um maior compromisso dos servidores públicos no interior de
políticas democráticas e participativas.

A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não é
adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a priori e do alto.
Qualidade é transação, isto é, debate entre indivíduos e grupos que têm um
interesse em relação à rede educativa, que têm responsabilidade para com ela,
com a qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham para explicitar e
definir, de modo consensual, valores, objetivos, prioridades, ideias sobre
como é a rede (...) e sobre como deveria ou poderia ser. (p. 14)

Nesse sentido, os indicadores de qualidade são pensados como “significados
compartilhados” e não como normas impostas do alto. São perspectivas que indicam um
caminho possível para a realização dos objetivos compartilhados: “aquilo que os
diferentes atores sociais (...) se empenham em buscar, contribuindo, para isso, cada um
de acordo com o próprio nível de responsabilidade” (BONDIOLI, 2004, p. 19).
A experiência de construção dos ateliês como projeto pedagógico da escola,
relatada neste memorial, retrata bem esta questão da qualidade negociada e dos
significados compartilhados. Tal construção permitiu ao grupo de profissionais firmar
compromissos e responsabilidades com toda a comunidade escolar e isso fez toda a
diferença no atendimento à população: “não há mudança se não a fizermos!”
(SANFELICE, 2011, p. 109).
Para concluir este memorial, utilizarei dos dizeres do Professor Dr. Newton
Bryan em uma de suas aulas ministradas neste curso de especialização 9, o qual me
inspirou e muito a pensar a educação pública e a tentativa midiática, econômica e
política de derrubá-la frente à população: “pensemos na crise como no símbolo chinês
que se utiliza de outros dois símbolos para representa-lo: perigo e possibilidade”.
Que possamos ver a crise da escola pública como uma oportunidade.

9

Disciplina “Planejamento Educacional e Avaliação na Escola”.
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