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RESUMO 

O pressuposto fundamental apontado neste estudo é o de que as políticas públicas atendem 
a uma determinada ideologia. Desta forma, sob uma perspectiva materialista histórico 
dialética, o presente estudo tem como objetivo oferecer uma discussão teórica no tocante 
aos aspectos constitutivos na implementação das políticas educacionais, em especial em 
Educação Física a partir de um projeto de doutorado que sendo desenvolvido no Núcleo de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, tendo como campo 
empírico a Secretaria Estadual de Educação/ SEED-SE. 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Física; Proposta Curricular 
 

ABSTRACT 
 

The assumption underlying this study pointed out is that public policies serve a particular 
ideology. Thus, from a historical materialist dialectics perspective, the present study aims 
to offer a theoretical discussion regarding the constituent aspects of the implementation of 
educational policies, particularly in Physical Education from a doctoral project that was 
developed at the Center for Post- Undergraduate Education, Federal University of Sergipe, 
with the empirical field the state Department of Education / SEED-SE. 
Keywords: Public Policy; Physical Education Curriculum Proposal 
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I – INTRODUÇÃO 

Antes de se discutir política educacional é necessário o entendimento de um aspecto 

importante: vivemos numa sociedade de classes, onde a cultura disseminada pela Escola 

não é única; seus fins não são apenas diferentes, são antagônicos. Neste sentido, Estado, 

aparelho ideológico burguês, surge como força que historicamente visa reforça a 

manifestação dos antagonismos de classes que objetivamente dificilmente podem ser 

conciliável. 

De um lado, os ideólogos burgueses e, sobretudo, os da pequena 
burguesia, obrigados, sob a pressão de fatos históricos incontestáveis, a 
reconhecer que o Estado não existe senão onde existem as contradições e 
a luta de classes, “corrigem” Marx de maneira a fazê-lo dizer que o 
Estado é o órgão de conciliação das classes. Para Marx, o Estado não 
poderia surgir nem subsistir se a conciliação das classes fosse possível 
[...]. Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão 
de submissão de uma classe por outra; é uma “ordem” que legalize e 
consolide essa submissão, amortecendo a colisão das classes. (Lenin, 
2007, p. 25). 

 
Tal constatação nos leva a crer que as políticas educacionais desenvolvidas pelo 

Estado burguês, também buscam reforçar a manutenção de uma ideologia excludente e que 

legitima as diferenças sociais, a partir de elementos constitutivos do processo de formação 

do sujeito, a exemplo das proposições curriculares que são implementadas na escola. 

Assim, as discussões acerca do conhecimento escolar pressupõem uma tomada de 

posição com relação ao entendimento do tipo de sociedade, de sujeito que se quer formar, 

pois a educação deve ser vista enquanto prática de intervenção social, cabendo ao currículo 

ou as proposições curriculares o papel legitimador das diferenças estruturais da sociedade. 

O presente estudo tem como objetivo oferecer uma discussão teórica no que se 

refere aos aspectos constitutivos na implementação das políticas educacionais, em especial 

em Educação Física a partir de um projeto de doutorado que sendo desenvolvido no 

Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, tendo como 

campo empírico a Secretaria Estadual de Educação/ SEED-SE. 

 

II – A EDUCAÇÃO E AS ESPEFICIDADES DE UMA DISPUTA HEGEMÔNICA 

Independentemente de qual projeto queiramos adotar, a educação institucionalizada 

ou não, e o currículo oficial ou não, estão verdadeiramente no centro do processo de 

formação de identidade do homem, à medida que eles “determinam”, se encarregam de 
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produzir e organizar identidades culturais, de gênero, identidades sexuais, raciais etc. De 

tal maneira que concordamos com Silva (2001) quando diz que o currículo não pode ser 

visto simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimento. O currículo está 

centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos 

tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz. 

[...] o ponto de partida é o reconhecimento do caráter amplo da educação, 
que geralmente é tratada apenas em sua dimensão mais restrita, ou seja, 
enquanto processo formal que transcorre no interior de uma instituição 
criada para tal. Resgatada em sua dimensão mais ampla, concebe-se que a 
educação, entendida como aprendizado pelo qual o ser social incorpora 
certos conhecimentos que lhe permitem compreender e agir sobre a 
realidade que o cerca, é um ato que marca a própria materialidade do 
homem. Pode-se mesmo afirmar que é uma dimensão ineliminável, 
indissociável do ser [...] (Santos, 2008, P.39-40). 

 

 

  No intuito de ampliarmos esse embate, é primordial a identificação das proposições 

curriculares que vigoram no âmbito das instituições educacionais públicas; como se deu/dá 

a efetivação destas propostas, bem como avaliarmos de que forma esses documentos estão 

sendo utilizados nas escolas.  

Entendemos que a educação formal não é a força ideologicamente primária que 

consolida o sistema do capital, nem mesmo sozinha será capaz de fornecer uma alternativa 

emancipadora radical. As soluções educacionais vão além de reformas sacramentadas pelo 

Estado.  

Agindo assim, o Estado se descompromete paulatinamente com a educação, 

deixando de garantir esse direito básico do cidadão, sob a desculpa de sua ineficiência e 

incapacidade. 

 Desta maneira, é importante entendermos que as questões abordadas na escola, irão 

identificar de forma objetiva as proposições curriculares que serão desenvolvidas com os 

alunos.  

Essa idéia, ainda muito presente entre os educadores brasileiros, apresenta a visão 

de currículo como algo identificável, um objeto em si, que tem vida própria e objetiva, que 

está cravado num papel que serve para formar sujeitos em consonância direta com o que 

está proposto. Apesar de considerar pertinente essa concepção de currículo, há de haver 

também um outro entendimento de currículo, onde o enxerga como redes de saberes e 
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fazeres dos sujeitos que praticam, de diferentes modos, os múltiplos espaços e tempos das 

escolas. 

 

É nessa conexão entre representação identidade e poder que adquire 
importância a chamada “política de identidade”. Compreendendo que 
identidade é política, que representação é política, os diversos grupos 
sociais e culturais, definidos por meio de uma variedade de dimensões 
(classe, “raça”, sexualidade, gênero etc.), reivindicam seu direito à 
representação e à identidade. As relações de poder são dependentes da 
definição de certas identidades como “naturais”, como hegemônicas[...] 
(Silva, 2001; p. 48). 

 

Significa afirmar que, nas instituições educacionais, torna-se necessário construir 

um trabalho pedagógico que contribua para o desvelamento de mecanismos de dominação 

e para o desenvolvimento de processos comprometidos e envolvidos com a possibilidade 

de emancipação social, objetivando a constituição identitária que possam levar a conquista 

da autonomia. 

É importante salientar que embora existam diversos conceitos relacionados ao 

termo currículo, ele não descreve realidades diferentes, somente informam sobre a 

interpretação que determinado autor ou escola teórica lhe deu. Enfatiza-se, variavelmente: 

o conteúdo, a experiência, as atividades ou a própria maneira de se organizar a grade 

curricular, mas a realidade descrita não se modifica. 

 

Não se pode realmente escapar da “formidável prisão” do sistema 
escolar estabelecido (condenados nestes termos por José Martí) 
reformando-o, simplesmente. Pois o que existia antes de tais reformas 
será certamente restabelecido, mais cedo ou mais tarde, devido absoluto 
fracasso em desafiar, por meio de uma mudança institucional isolada, a 
lógica autoritária global do próprio capital. O que precisa ser 
confrontado e alterado fundamentalmente é todo o sistema de 
internalização, com todas as suas dimensões, visíveis e ocultas. Romper 
com a lógica do capital na área da educação equivale, portanto, a 
substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de 
internalização mistificadora por uma alternativa concreta abrangente. 
(Mészáros, 2006, p. 46-47. Grifos do autor). 

 

Embora, as reformas curriculares têm sido veículos históricos dos processos de 

reforma na história da educação do Brasil. Essa é tendência que vem se repetindo 

sistematicamente de acordo com cada momento do desenvolvimento econômico, estrutural 

e político.  
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As reformas sociais implantadas, bem como as em processo de implementação, 

mantêm a precariedade do financiamento das políticas públicas e ampliam o estímulo ao 

setor privado, provocando substancialmente no campo da educação a precariedade das 

escolas públicas que resultam em seqüelas que vão desde deficiências da estrutura física a 

outras questões mais diretas como problemas associados à formação de professores.  

Sob o aspecto institucional as reformulações das políticas educacionais, podemos 

perceber uma desarticulação dos órgãos do governo com as Secretarias de Educação, o 

Conselho Nacional de Educação e as demais instituições ligadas ao ensino na definição e 

organização institucional e curricular do sistema de ensino. 

Deste modo, as políticas públicas constituem-se como veículo das proposições 

curriculares governamentais que legitimam as opções políticas e o aparato ideológico a 

elas alinhavado. Uma opção política fadada ao fracasso, pois “ela tenta conseguir o 

impossível: a reconciliação de concepção de uma utopia liberal/reformista com as regras 

implacáveis da ordem estruturalmente incorrigível do capital. (Mészáros, 2006, p. 31).  

Esta visão pressupõe que a identidade não surge naturalmente, ela é construída, 

levando-se em conta, o grupo ao qual pertencemos como também outros diferentes 

daqueles em que vivemos. Desta maneira, a identidade é, pois, ativamente produzida na e 

por meio da representação e é o precisamente o poder que lhe confere seu caráter ativo e 

produtivo.  

Organizar a educação escolar desta forma pressupõe a formação de sujeitos 

autônomos, históricos que se reconhecem enquanto cidadãos e produtores de cultura. E 

compreendida esta questão, cabe à escola considerar que o ordenamento das disciplinas 

necessário para a aplicabilidade dos conteúdos, deve estar respaldado na contradição entre 

o que a escola é e o que ela deveria ser a medida que: 

 

o específico da educação escolar é lidar com o conhecimento 
sistematizado (metódico): sua transmissão – assimilação/apropriação, que 
exige – e ao mesmo tempo permite – o desenvolvimento do raciocínio 
(metódico, sistemático), próprio do pensamento teórico, do conhecimento 
científico, que não é somente representação, descrição; mas que também 
não se restringe à imaginação, especulação (Saviani,1998, p. 47). 

 

De acordo com Apple (2006) por meio da definição, incorporação e seleção do que 

é considerado conhecimento legítimo ou “real”, por meio do estabelecimento de um 

consenso falso sobre o que são fatos, habilidades, esperanças e medos apropriados (e da 
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forma que devemos avaliá-los), o sistema econômico e o cultural estão dialeticamente 

ligados, a medida em que a educação busca moldar as crianças e adolescentes naquelas 

características cognitivas e atitudinais que serão indispensáveis para seu adequado 

desempenho no processo de trabalho capitalista através de sua organização e relações 

sociais internas, ou a partir de seu currículo oficial. 

 

para o currículo, o único significado que foi desenvolvido, porquanto, 
logo que se constatou-se o seu poder para determinar o que deveria se 
processar em sala de aula, descobriu-se um outro: o poder diferenciar. 
Isto significa que até mesmo as crianças que freqüentavam a mesma 
escola podiam ter acesso ao que representava “mundos” diferentes 
através do currículo a elas destinados. (Goodson, 2005, p. 33). 

  

 Neste sentido, analisar as formas de implementação das políticas educacionais e as 

alternativas4 utilizadas pelos docentes para o desenvolvimento de sua prática pedagógica in 

loco, torna-se necessário.  

 

III – POLÍTICAS CURRICULARES E EDUCAÇÃO FÍSICA EM SERGIPE: 

COMPREENDENDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

A escolha por essa temática segue como continuidade do trabalho de Mestrado 

desenvolvido no período de 2007 a 2009, onde buscamos analisar o processo de construção 

da Proposta Curricular da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Sergipe, 

considerando-se as contradições em relação à concepção de Educação e Educação Física 

do referido documento. 

Ao visitarmos bancos de dados de teses e dissertações digitais de algumas 

instituições que estão disponibilizados na internet para verificarmos o panorama das 

produções que têm a política curricular como tema central, observamos num levantamento 

preliminar um número considerável de pesquisas. Desse quantitativo percebemos que o 

número de dissertações de mestrado prevalecia às teses de doutorado, sendo que nesse 

panorama, as principais temáticas eram dentre outras: política curricular, prática curricular 

e proposições curriculares, proposições curriculares e propostas curriculares oficiais, 

propostas curriculares e formação. 

Das mais de 1500 produções que fizemos levantamento que tratavam dessas 

temáticas, encontramos de 1996 a 2007, período de construção de minha dissertação de 
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mestrado, apenas seis tinham como campo empírico a realidade sergipana: Bezerra (1998)5 

Berger (1998)6, Alves (2002)7, Silva(2004)8, Costa(2005)9, Souza (2007)10 sendo que 

nenhuma tratava da educação física especificamente. Do resultado do levantamento 

realizado apenas Meneses (2002)11 que tinha como foco principal discutir os 

desdobramentos do exercício da política curricular presente nas escolas públicas e 

particulares no município de Aracaju.  Já em 2008 encontramos o trabalho de Lira que 

analisa a questão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos e Santos (2009) que 

discute o processo de construção da Proposta Curricular de Educação Física da Secretaria 

Estadual de Educação de Sergipe. O que nos leva a crer que existe uma lacuna teórica 

muito grande em se tratando das questões referentes à educação física, especialmente na 

realidade sergipana.  

Portanto, a temática Proposta Curricular da referida pesquisa se justifica na medida 

em que, somando-se a esses trabalhos investigativos na área, ampliará o leque de 

conhecimento dos professores e mais especificamente os professores de educação física, 

auxiliando-os no desenvolvimento de trabalhos condizentes com sua realidade. Embora 

defendamos a hipótese de que a maioria dos professores tenha conhecimento de que exista 

no Estado uma Proposta Curricular que supostamente os auxiliaria na orientação do 

trabalho pedagógico, não a utiliza em tais planejamentos. 

 Alinhado a isso, também podemos perceber um desentendimento e 

desconhecimento do uso desta proposta curricular na construção/orientação dos planos de 

que nos levaram a levantar as questões seguintes que irão nortear o encaminhamento da 

pesquisa: A Proposta Curricular em Educação Física está sendo utilizada pelos professores 

em suas aulas? De que forma a Proposta foi veiculada nas unidades de ensino da rede? A 

prática pedagógica dos professores de educação física condiz com as diretrizes da Proposta 

Curricular construída pelos mesmos? Quais as dificuldades enfrentadas/encontradas pelos 

professores de Educação Física da SEED/DEA no sentido da aplicabilidade das diretrizes 

da Proposta Curricular? Quais alternativas os professores de educação física da SEED/SE 

utilizam para desenvolver sua prática pedagógica? 

 Neste sentido este estudo tem como objetivo geral analisar a organização do trabalho 

pedagógico dos professores de Educação Física, considerando-se a utilização e 

aplicabilidade da Proposta Curricular da SEED/SE nas aulas dos professores. Visando 

ainda, especificamente: verificar de que maneira as proposições curriculares estão sendo 
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utilizadas pelos professores da SEED/SE, avaliando a contribuição do referido documento 

na sua prática diária; fazer uma relação analítica entre o trato pedagógico dos conteúdos e a 

Proposta Curricular construída, buscando aproximações e/ ou contradições para sua prática 

quotidiana; discutir o paradigma da relação teoria – prática, verificando de que maneira os 

professores da SEED/SE desenvolvem seu trabalho, levando-se em conta as considerações 

da referida Proposta Curricular;  analisar os limites e contradições das alternativas 

utilizadas na organização do trabalho pedagógico dos professores de Educação Física da 

SEED/SE. 

 Percebe-se então que as preocupações no que diz respeito a prática pedagógica 

sempre surgem – seja no que diz respeito às questões metodológicas, seja no que se refere 

a carência de material direcionado à efetivação das aulas de Educação Física.  

 Neste contexto explicitamente conflitante e antagônico, o professor busca alternativas 

para que possa implementar ações que supostamente não coadunam com as necessidades 

da classe trabalhadora 

 Portanto, uma Proposta Curricular deve funcionar como um elemento essencial no 

direcionamento das atividades diárias do profissional de educação. Compreender de que 

forma os documentos oficiais são elaborados, torna-se fundamental, à medida que o 

encaminhamento dado neste processo irá influenciar de forma salutar na prática diária do 

professor. 

 

III - EXPLICITANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa tem como base o procedimento investigativo estudo de caso, que à 

luz do materialismo histórico dialético analisará as políticas públicas a partir das diretrizes 

curriculares da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe e sua utilização e 

aplicabilidade nas escolas da SEED/SE, visando não apenas proporcionar o conhecimento 

preciso das características de uma dada população, mas a partir de uma visão global do 

problema, identificar possíveis aspectos que o influenciaram e foram por ele influenciados. 

Para Gamboa (2006) desde sua elaboração como método científico em educação, a 

dialética tem pretendido aproveitar os elementos gerados dentro das abordagens empíricas 

e das abordagens balizadas nos fundamentos da fenomenologia, realizando síntese entre 

essas duas grandes tendências filosóficas. Desta maneira, a contextualização torna-se 

necessária para se conhecer também as especificações das outras opções, dada sua 
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pretensão de síntese, onde essa síntese não é ecletismo, nem soma de partes ou tópicos 

vindos de outras abordagens, mas uma outra maneira de ver, conceber e organizar 

categorias, muitas oriundas de outras concepções, mas recriadas em novas categorias e sob 

outros interesses cognitivos.   

O autor apresenta os resultados que explicitam as generalizações e os elementos 

comuns com relação à articulação lógica encontrados no confronto das diversas 

abordagens; e as informações sobre as condições históricas que possibilitaram o 

aparecimento e desenrolar dessas abordagens. 

Enaltecendo a figura de Marx, Frigotto (2006) afirma que pretende chegar 

inicialmente na demarcação da dialética materialista histórica enquanto uma postura, ou 

concepção de mundo, enquanto um método que permite agregar de maneira radical a 

realidade e, enquanto práxis, ou seja, como uma unidade de teoria e prática na busca da 

mudança da realidade histórica. Neste sentido, a dialética materialista histórica para ser 

compreendida de forma mais contundente pode ser divida em três dimensões: enquanto 

postura, enquanto método e enquanto práxis.  

Na primeira concepção que reúne “visões metafísicas de todas as matrizes” que 

parte de um entendimento organicista e fisicalista da realidade social, das idéias e do 

pensamento, denominada metafísica.  

A segunda concepção – enquanto método de análise, o materialismo não é 

entendido como elemento asséptico, mas como uma concepção que busca criticar o “senso 

comum”, onde se pretende romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia 

dominante, balizada no positivismo e empiricismo.  

A terceira concepção que analisa a dialética materialista enquanto práxis tem 

alicerce não na crítica pela crítica, mas numa teoria em que o conhecimento se dá na e pela 

práxis. 

Para o referido autor que defende a concepção do “monismo materialista”, que se 

contraposição às idéias de pluralismo e ecletismo metodológicos, uma espécie de “caldo 

metodológico” que historicamente representa uma aparente concessão do “mito 

positivista” de uma ciência social neutra, imparcial, em face do avanço do pensamento 

marxista e que não se limita à apreensão de categorias e conceitos. 

Assim, Frigotto (op.cit) sinaliza que a prática de um estudo desenvolvido numa 

perspectiva dialética tem como estratégia estabelecer relações entre a parte e a totalidade, 

num sentido histórico e político.  
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As idéias defendidas pelo materialismo histórico e dialético têm como princípio a 

historicidade dos fatos, pois as teorias, doutrinas e interpretações não são eternas têm que 

ser entendidas na sua limitação histórica. Assim, essa é a essência do método e da análise 

dialética. 

A totalidade é outro ponto essencial do método. O princípio da totalidade como 

categoria não demanda um estudo da totalidade da realidade porque esse elemento é 

infinito e inesgotável. Essa categoria significa a percepção da realidade social, levando-se 

em conta o todo orgânico, estruturado, no qual se pode compreender uma dimensão, um 

aspecto, sem esquecer a sua relação com o todo. 

O terceiro elemento do método dialético é a categoria da contradição. Uma 

apreciação dialética sempre propicia as contradições internas da realidade. Uma análise 

dialética das ideologias ou das visões de mundo mostra necessariamente que elas são 

contraditórias, existindo um embate permanente entre as ideologias e as utopias na 

sociedade entre as classes que a compõem. Portanto, na visão marxista a sociedade vive em 

constante conflito que chamamos de luta de classes.  

Neste estudo nos apropriaremos de um fato específico no intuito de descrevê-lo, 

através de uma investigação de cunho qualitativo, buscando analisar as relações e 

condições que permeiam a existência do fenômeno, tal como se apresenta. De modo que 

essas categorias apresentam-se de forma integrada. 

 De acordo com Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não é possível manipular 

comportamentos relevantes. O autor alerta que essa forma de pesquisa conta com muitas 

técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, porém faz uso de duas fontes de evidências 

que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série 

sistemática de entrevistas.  

 Podemos afirmar que o estudo de caso também pode ser uma estratégia de pesquisa 

que se utiliza de um método que abrange um conjunto de características técnicas como 

coleta de dados e a análise dos dados. 

 Para Yin (op. cit) um estudo de caso é uma investigação empírica que 

Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando 

� Os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos. 

 O autor afirma ainda que a investigação de estudo de caso: 
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� Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado; 

� Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados. 

O campo empírico e os sujeitos envolvidos na pesquisa serão: a Secretaria Estadual 

de Educação de Sergipe, os professores de Educação Física, bem como Diretores e 

Coordenadores das escolas envolvidas na pesquisa. Para a coleta de dados junto à amostra, 

inicialmente nos valeremos do uso de três instrumentos: questionários, entrevistas e 

observação para que possamos dar maior confiabilidade e profundidade ao objeto em 

análise, aliando-se os aspectos quantitativos e qualitativos coletados por cada um deles. 

 Para Selltiz (1972) o uso do questionário se justifica, pois é um instrumento de coleta 

que por exigir menor habilidade para sua aplicação e pode abranger um maior número de 

pessoas ao mesmo tempo e é um processo menos dispendioso que a entrevista. 

Vale salientar que a pesquisa em questão tem como campo empírico a SEED/SE e 

tem como população os diretores, coordenadores pedagógicos e professores de Educação 

Física da Rede Estadual de Educação e a utilização referente instrumento na fase inicial da 

pesquisa visa eleger de forma ampla os sujeitos que se enquadram nas necessidades do 

estudo.  

Por se tratar de uma pesquisa participante, inicialmente, faremos o uso de 

questionários para selecionar os sujeitos que se enquadram na pesquisa. A partir de  

critérios que serão estabelecidos posteriormente. O que nos leva a crer que se trata de uma 

amostragem não- probabilística intencional. 

 

A suposição básica da amostragem intencional é que, com bom 
julgamento e uma estratégia adequada, possamos escolher os casos que 
devem ser incluídos na amosta e, assim, chegar a amostras que sejam 
satisfatórias para nossas necessidades [...]. Os experimentos com 
amostragem intencional sugerem que, sem uma base objetiva para fazer 
julgamentos, essa suposição não é exata. De qualquer forma, sem uma 
verificação externa, não existe maneira de saber se os casos “típicos” 
continuam a ser típicos. (Selltiz, 1972, p. 584) 

 

Selecionados os prováveis envolvidos na pesquisa, partiremos para uma nova etapa 

de coleta de dados que é a entrevista. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003; p.194), a “entrevista é o encontro entre 

duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 
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assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado 

na investigação social para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social”. Os dados coletados serão analisados mediante o 

estabelecimento de categorias fundamentadas no referencial teórico, permitindo assim, 

“que as respostas possam ser adequadamente analisadas” (Gil 1999; p.169). Em seguida 

elas serão tabuladas ou expressas graficamente no intuito de facilitar a compreensão dos 

resultados. 

Segundo Selltiz (1987, p. 247) “a observação sistemática, focalizada em 

determinados aspectos do comportamento, pode ocorrer em situações de campo ou de 

experimentos controlados em situação de laboratório [...]”.   

Fazendo uso da observação participante poderemos fazer anotações das conversas  

formais e informais no diário de campo, desde que as informações tenham relação direta 

com as especificidades da pesquisa e as categorias de análise pré-estabelecidas.  

  

V – CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 No âmbito das políticas educacionais pode-se perceber que as posturas defendidas 

pelo Estado não atendem aos interesses da classe trabalhadora, assim as políticas de 

governo implementadas na educação pública necessitam ser repensadas significativamente 

de modo que concordamos com  (Frigotto, 2003, p. 203) quando afirma que “as propostas 

neoliberais como alternativa no campo educativo expõe os limites do horizonte da 

burguesia e, em casos como o brasileiro, sobredeterminados por uma burguesia atrasada, 

elitista e despótica”. 

  A alternativa da educação numa perspectiva socialista democrática não pode 

inventar uma realidade supra-histórica. Ela se constitui no embate contra-hegemônico de 

dentro desta materialidade. No campo teórico, político, filosófico e ético, a perspectiva é 

de não reduzir os processos educativos a uma concepção unidimensional, mas ampliá-los 

na perspectiva omnilateral e/ou politécnica que expressa as múltiplas necessidades do 

humano. 

 Nesta perspectiva devemos lutar pela construção de uma alternativa democrática e 

socialista que não pode ter como foco a espera por uma condição ideal futura, mas a partir 

das condições objetivas atuais onde o humano encontre o espaço efetivo de seu 

desenvolvimento pela eliminação das formas perversas do capital que reforça a exclusão. 
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