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O presente artigo tem como objetivo central refletir sobre as principais mudanças
políticas, econômicas e sociais na esfera educacional na sociedade brasileira
pós-período de redemocratização. Seu objeto é o processo de democracia,
descentralização e autonomia nas escolas públicas nas últimas décadas do século
XXI, influenciado pela proposta neoliberal que exerce grande força sobre a
implementação de políticas públicas, as quais no âmbito escolar, caracterizam um
cenário idealizador de lutas, disputas, desafios e possibilidades frente à
responsabilidade da comunidade escolar.
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1. Introdução

A relação entre o Estado e as políticas públicas nos anos 90 tem sofrido
novos contornos, decorrentes, dentre outros, de alterações substantivas nos
padrões de intervenção estatal que resultam na emergência de novos
mecanismos e formas de gestão, redirecionando as políticas públicas e,
particularmente, as educacionais. (DOURADO, 2008, p. 77).

Nas últimas décadas do século XXI, a sociedade brasileira tem apresentado várias transformações
nos âmbitos políticos, sociais, econômicos bem como tem vivenciado um processo de ressignificação
na esfera educacional tendo como enfoque a implantação de políticas públicas. Dessa forma, “[...]
espera-se da educação e da escola que, além do cumprimento das funções sociais e pedagógicas que
lhes são próprias, sejam indutoras de novas formas de sociabilidade humana, que influenciem o
padrão de desenvolvimento e a consolidação da democracia” (AGUIAR, 2011, p. 133).

Partindo desse pressuposto, torna-se relevante afirmar que “[...] a democracia é a única forma
política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que seja trabalhado politicamente pela
própria sociedade” (CHAUÍ, 1994, p. 431). Mas diante dessa afirmação e entendendo a relevância da
participação, da igualdade e da liberdade nesse processo é possível indagar “Como se dá esse
processo de participação da sociedade frente às demandas da instituição escolar nos dias atuais?”.
Segundo Chauí (1994, p. 433) “[...] é verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde
suas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. Todavia, no capitalismo, são
imensos os obstáculos à democracia”.

A partir de 1990, diante da política neoliberal, os aspectos democráticos foram institucionalizados na
legislação educacional brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN
9.394/96 e o Plano Nacional de Educação, PNE (2014-2024), tratam de uma educação
transformadora e dão destaque à gestão escolar, que se torna um dos prontos principais, pois “[...] a
mudança deve ser embasada nas modernas teorias de administração com ênfase na liderança, na
tomada de decisões, nas estratégias e na flexibilidade e autonomia da escola” (SANTOS, 2002, p.
27).

Quanto à estrutura, o presente artigo organiza-se em duas seções, além desta introdução e das
considerações finais.A Seção I, intitulada como “Mecanismos de implementação da democracia
participativa no Brasil pós – 1988, tem a finalidade de mostrar como se deu o processo histórico da
cultura política e democrática na sociedade brasileira, apresentando os principais aspectos políticos e
econômicos para o desenvolvimento da sociedade. A seção II, “Gestão democrática, descentralização
e autonomia nas escolas públicas” aborda o processo de integração e reestruturação no sistema
educacional dando ênfase à implantação de novas possibilidades de participação no âmbito escolar e
apresenta a Eleição de Diretor, o Conselho Escolar, o Grêmio estudantil, a Associação de Pais e
Mestres e o Projeto Político Pedagógico como mecanismos no processo de concretização da
autonomia e da descentralização na área pedagógica, financeira e burocrática. As considerações
finais apresentam uma abordagem geral do tema proposto.

1. Mecanismos de implementação da democracia participativa no Brasil pós – 1988

Desenvolver uma cultura política e democrática que estabeleça parâmetros de igualdade na sociedade
brasileira é uma tarefa complexa. Desse modo, torna-se imprescindível entender o processo histórico
que permeia a formação da consciência política nos sujeitos partícipes:

[...] nas décadas de 1970 e 1980 a participação popular ganhou tamanha
significação que parecia não haver mais lugar para outro tipo de experiência
democrática que não fosse pautada por um processo com assegurada
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participação dos sujeitos políticos envolvidos (SILVA, 2003, p. 44).

Na busca pela construção da democracia do país, torna-se relevante destacar três fatos “[...] a eleição
de Tancredo Neves para Presidente da República, em janeiro de 1985; a instalação da Assembleia
Nacional Constituinte, em março de 1987; e as eleições presidenciais de novembro de 1989”
(CUNHA, 1999, p. 22). Além disso, não se poderia deixar de mencionar o movimento político
democrático ocorrido em 1984, que conseguiu uma grande participação popular e até mesmo de
alguns políticos nas ruas, intitulado como “Diretas Já”. O interesse deste movimento era o alcance da
legitimidade das eleições diretas para presidente da República, mas apesar da luta, a Emenda
Constitucional nº 5, de autoria de Dante Oliveira[1] não foi aprovada e deu-se continuidade às
eleições indiretas.

Em 1985, Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto, isto é, os políticos que foram eleitos
nomearam o Presidente por meio de um colégio eleitoral, mas, por motivo de saúde e do seu
falecimento, não assumiu o cargo, deixando a responsabilidade para o vice-presidente José Sarney,
que governou de 1985 a 1990.

Dois anos após essa eleição o que se destacou foi a instalação da Assembleia Constituinte, em 1º de
fevereiro de 1987. Esta assembleia tinha como objetivo elaborar a nova Constituição de 1988, um
trabalho difícil que necessitava de debates e discussões para a promulgação. A Assembleia era
composta pelos congressistas membros da Câmara de Deputados e do Senado Federal que na época
faziam parte dos partidos políticos de então: Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
PMDB; Partido da Frente Liberal – PFL; Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Partido dos
Trabalhadores – PT, entre outros.

O governo José Sarney foi marcado pelo fim do regime militar, por mudanças e enfrentamento de
crises. Nele, esperava-se a redemocratização entre o Estado e a sociedade, mas para isso seria
necessária uma nova Constituição para o país.

Para combater a inflação e tentar minimizar os problemas vivenciados, algumas ações foram
executadas, tais como, a criação do Plano Cruzado que se destacou com o fim da correção monetária,
congelamento dos preços das mercadorias e congelamento dos salários. Ao ver o fracasso dessas
ações o Presidente implantou outros planos (Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão), mas mesmo
diante dessas implantações a crise econômica continuava grave e os problemas não foram
minimizados, deixando em evidência para o povo brasileiro inflação elevada, dívida interna e
elevada dívida externa.

No dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil,
assegurando diversas garantias sobre os direitos individuais, políticos e sociais. A Constituição “[...]
idealizou uma nação pronta para recobrar seus valores democráticos. Foi promulgada em clima de
quase ilimitada esperança, próxima da utopia, direcionada à construção da cidadania e comprometida
com os princípios dos direitos civis” (FREITAS, 2004, p. 37).A participação foi considerada como
um dos princípios presentes no Art. 1º, que afirma que “[...] todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Outros direitos e garantias são estabelecidos na Constituição. Entre eles destacam-se o sistema
educacional público e gratuito, pois ela anuncia a educação como direito de todos, ao lado da saúde,
do trabalho, da previdência social, entre outros.

Em tese, a carta de 1988 viabiliza pela primeira vez o estabelecimento de um
sistema nacional de Educação, ao vincular, obrigatoriamente, recursos
orçamentários para a área e definir um regime de colaboração entre as
diferentes instâncias da União pela universalização do ensino básico.
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(KRAWCZYK, 2008, p. 48).

Diante do estabelecimento da proposta de um sistema nacional de Educação algumas mudanças
foram planejadas para a sociedade. O capítulo III da CF/1988 traz a educação como foco principal. O
que se destaca de imediato é a determinação de uma política educacional intitulada como “Plano
Nacional de Educação” com o intuito de garantir melhoria da qualidade do ensino público.

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus
diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País (CF,1988).

Depois de um ano de promulgação da Constituição, mais especificamente em 5 de novembro de
1989, acontece a eleição direta para presidente da República e, pela primeira vez, os eleitores
brasileiros compareceram às urnas para registrar o voto a um presidente. Posteriormente, o que se
efetivou no início da década de 1990 foi uma modificação na estrutura política e econômica do
Brasil.

Após ser eleito pela população, Fernando Collor de Mello (1990-1992), em seu novo governo, tomou
algumas medidas para solucionar os problemas da hiperinflação, mas não obteve êxito.
Primeiramente, lançou um novo plano econômico que trouxe sérias consequências, como o bloqueio
de contas e aplicações financeiras, mudança da moeda vigente para o “Cruzeiro”, desemprego. Além
disso, introduziu uma relação entre educação e produção, pois “[...] o projeto liberal-corporativo
social de Collor coloca, explicitamente, a educação a serviço da reprodução ampliada do capital”
(NEVES, 2008, p. 6).

O projeto liberal-corporativo, nos marcos do neoliberalismo, tem como objetivo redefinir as funções
do Estado defendendo interesses corporativos, setoriais, particulares e solidários, e assim a sociedade
civil contribui pela lógica solidária e filantrópica. Nesse modelo de projeto, torna-se possível
encontrar alguns termos que estão ligados ao interesse de efetivação. São eles os conceitos de
produtividade, eficácia, excelência e eficiência.

Filgueiras (2000, p. 83-84) enfatiza que

O discurso liberal radical, combinado com a abertura da economia e o
processo de privatizações inaugura o que poderíamos chamar da “Era
Liberal” no Brasil. Até então, apesar da existência de algumas iniciativas
nesse sentido, durante o Governo Sarney, e de uma já forte massificação e
propaganda dessa doutrina nos meios de comunicação de massa, havia uma
forte resistência à mesma, calcada principalmente, na ascensão política,
durante toda a década de 1980, dos movimentos sociais e do movimento
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sindical. A Constituição de 1988, apesar de seus vários equívocos, foi a
expressão maior dessa repulsa da sociedade brasileira, por isso mesmo, ela
foi alvo privilegiado tanto do Governo Collor quanto do Governo Cardoso,
que recolocou, mais tarde, o projeto liberal nos trilhos.

O projeto neoliberal no Brasil, surge com as propostas políticas do governo Fernando Collor de
Melo, fruto da intensificação das políticas neoliberais concretizadas inicialmente na Inglaterra e nos
Estados Unidos, o primeiro por meio do governo de Margareth Tatcher, em 1979, e o segundo pelo
governo de Reagan (1980).

Após dois anos do mandato de Fernando Collor de Melo, o Brasil vivenciou sucessivos escândalos e
desregramentos administrativos. Devido a um amplo movimento de mobilização conhecido como
“Fora Collor”, o presidente foi acusado de corrupção e deixou o cargo após um processo de
impeachement. O vice-presidente Itamar Franco (1992-1994) assumiu o governo com graves
problemas socioeconômicos. Desta vez outro plano foi anunciado e uma nova moeda, o Real, veio
com o intuito de estabilizar a economia.

A partir dos anos finais da década de 1990 a representação do Estado perante a sociedade civil foi se
constituindo diante de um cenário idealizador, remetendo à participação e à cidadania como
subsídios para o alargamento da democracia diante das desigualdades sociais e da pobreza.

Os anos 1990 correspondem ao período de introdução, aprofundamento e
consolidação do padrão de desenvolvimento neoliberal no Brasil. Essa época
foi palco da reorganização política da burguesia e da redefinição das relações
de poder no país. Entre os anos de 1990 e 1994, foram mantidas as tensões
políticas vividas pela burguesia na fase final do desenvolvimentismo [...]
(MARTINS, 2005, p.138-139).

No dia 1 de janeiro de 1995 ocorreu a posse do novo presidente Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002). O governo foi marcado pela consolidação do Plano Real, a inserção de novos
programas e reformas educacionais.

Segundo Neves (2005), os dois governos de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995 – 1998; 1999
– 2002) voltaram-se para a reestruturação do Estado e criação de novas formas de articulação entre
aparelhagem estatal e sociedade civil. As novas formas de articulação deram-se com a criação de
programas e organizações não-governamentais, tais como a Organização Comunitas, Mãos à obra
Brasil, Programa Comunidade Solidária. Além disso, FHC promoveu práticas de focalização,
descentralização e privatização.

É importante ressaltar que esses termos – focalização, descentralização e privatização – apresentam
como consequência a afirmação e vivência de um Estado mínimo nas áreas sociais, e no qual a
sociedade civil desempenha um papel relevante para manutenção e apropriação de ações, isto é, um
Estado caracterizado pelo voluntariado, pela aceitação das responsabilidades sociais, bem como pelo
surgimento de parcerias entre público e privado, terceiro setor e a hegemonia da classe dominante
nas relações sociais.

A Reforma do Estado [...] surgiu da necessidade de mudança de um modelo
burocrático, que no seu limite desembocava em crise, diante de novas
concepções globalizantes, que caracterizam as sociedades na década de 1990.
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A democracia anunciada no texto da Reforma e a sua intenção de
atendimento ao cidadão consumidor surgem na perspectiva de superação e de
desenvolvimento. Neste sentido, a cidadania é trabalhada no âmbito do
capital, e o conceito de democracia acompanha esses limites.
(CAVALCANTI, 2011, p. 32).

Cavalcanti (2011) discorre acerca da mudança do modelo burocrático, o qual resultava em “crise”;
assim, entende-se que os processos burocráticos não viabilizavam com eficiência a organização do
Estado e a partir das novas concepções geradas pela globalização houve a necessidade de uma
reforma, na qual se destacava a transferência de parte das responsabilidades sociais do Estado para a
iniciativa privada.

No discurso neoliberal, a escola pertence ao âmbito do mercado, sendo assim, as ações são voltadas
para o aumento da produtividade e da competitividade.

Mészáros (2008, p. 16) afirma que

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do
sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo
esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada
exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que
“tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização
da educação.

Mészáros (2008) enfatiza que a educação no neoliberalismo é designada por um processo de
“interiorização” das condições de legitimidade do sistema, em que este explora o trabalho como
mercadoria, conduzindo assim a uma aceitação passiva dos indivíduos. Por meio desse limite o que
prevalece é a lógica do consumo e do lucro.

A partir da política econômica neoliberal, o cenário educacional passou por mudanças, assim os
acontecimentos modificam os objetivos e as prioridades da escola, a legislação brasileira enfatiza que
o movimento pela democratização da gestão tem como enfoque a descentralização dos recursos, a
partilha de responsabilidades sobre os mecanismos da participação e da autonomia nas instituições
de ensino da rede pública.

1. Gestão democrática, descentralização e autonomia nas escolas públicas
As instituições escolares vêm sendo pressionadas a repensar seu papel diante
das transformações que caracterizam o acelerado processo de integração e
reestruturação capitalista mundial. De fato, o novo paradigma econômico, os
avanços tecnológicos, a reestruturação do sistema de produção e as mudanças
no mundo do conhecimento afetam a organização do trabalho e o perfil dos
trabalhadores, repercutindo na qualificação profissional e, por consequência,
nos sistemas de ensino e nas escolas (LIBNEO, 2004, p.45).

A partir das considerações de Libâneo (2004) e dos demais autores explanados até aqui, pode-se
afirmar que os aspectos organizacionais da escola passaram por mudanças a partir das concepções da
lógica neoliberal, a gestão democrática foi um mecanismo de conduta instaurado para proporcionar
novas práticas na rede pública de ensino, assim termos como descentralização, autonomia e
participação foram implantados na legislação e trouxeram para o cenário educacional desafios,
limites e possibilidades para a comunidade escolar (pais, alunos, professores e demais profissionais).
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No processo de implantação da gestão democrática, a educação pública vem caracterizada em alguns
documentos que destacam as políticas educacionais visando a uma melhoria de qualidade na
educação, com o intuito de deixar de lado o autoritarismo, buscando inserir a gestão democrática
como direito e obrigação nas escolas.

A inserção da gestão democrática esteve primeiramente representada na Constituição Federal de
1988 no Art. 206 – “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Posteriormente a Lei de
Diretrizes e Bases 9294/96, em seus artigos 14 e 15, trouxe as peculiaridades da gestão democrática.

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:

I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;

II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de
direito financeiro público (BRASIL, LDB 9.394/96).

No discurso educacional, percebe-se a participação, já presente há várias décadas na legislação,
remetendo à abertura de espaços que levam os membros da comunidade a opinar, decidir e adquirir
autonomia, pois a escola precisa superar a estrutura hierárquica e autoritária instituída na figura do
diretor. Uma das aberturas destes espaços é a eleição de diretor, a qual traz a possibilidade de
escolha, mas segundo Paro (2003, p. 100) este espaço não garante especificamente a participação dos
sujeitos.

[...] uma importante característica das eleições é que, como todo processo de
democracia, a participação e o envolvimento das pessoas como sujeitos na
condução das ações é apenas uma possibilidade, não uma garantia.
Especialmente em sociedades com fortes marcas tradicionalistas, sem uma
cultura desenvolvida de participação social, é muito difícil conseguir-se que
os indivíduos não deleguem a outros aquilo que faz parte de sua obrigação
como sujeito partícipe da ação coletiva.

Esta característica relevante “falta de garantia na participação dos sujeitos”, apresentada pelo autor
acima, pode ser considerada também nas ações da Associação de Pais e Mestres – APM, na
elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), no Grêmio Estudantil e nos Conselhos Escolares,
os quais marcam uma nova jornada de planejamento, pois “[...] as normas propostas procuram
concretizar cinco grandes princípios a que deve obedecer a gestão das escolas no quadro de um claro
reforço da sua autonomia: legitimidade, participação, liderança, qualificação, flexibilidade”
(BARROSO, 2008, p. 27), todos estes aspectos são designados como desafios da sociedade civil.

Para o fortalecimento dos meios legais, o Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024) apresenta
20 (vinte) metas para a organização das políticas públicas na educação básica. A meta 19 (dezenove)
traz o enfoque para a efetivação da gestão democrática e entre as estratégias, destacam-se:

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e
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conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas
de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento
autônomo;

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; (BRASIL, 2014).

A criação dos conselhos é característica principal para a democratização da gestão escolar, “[...] os
conselhos de escola são, em tese, os locais onde é capaz de se dar voz a quem não tem voz
(CAMARGO, 1997, p. 291)”. Os conselhos escolares foram criados apresentando quatro funções:
Consultiva, Deliberativa, Normativa e Fiscalizadora, sendo representados por dezesseis membros
divididos por quatro pessoas de cada segmento (pais, alunos, professores e funcionários). Logo, os
conselhos escolares são entendidos como um espaço político em que as pessoas passam a debater
sobre os problemas existentes no interior da escola com o propósito de alcance de melhorias e para o
alcance do fortalecimento há formação continuada, a qual foi instituída pelo Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

De acordo com Alves (2005, p. 26):

O Conselho de Escola – concebido como um espaço que proporciona as
livres manifestações de ideias e a geração de novas propostas vinculadas às
demandas sociais – poderá ser um elemento facilitador na vivência da
democracia na gestão escolar. Nesse sentido, é um dos principais
instrumentos de democratização da escola, devendo ser visto não como mais
um órgão escolar, mas como um modo de conceber e praticar educação.

Para o referido autor, o conselho de escola constitui-se um componente que revigora a democracia da
comunidade local e a participação torna-se imprescindível para as tomadas de decisões na instituição
de ensino, mas o estudo de Souza (2009, p. 279) afirma que

[...] o seu potencial comunicativo e democrático encontra barreiras, em
especial na compreensão que os diferentes sujeitos têm em relação aos
princípios e capacidades deste organismo coletivo, na qual há uma
identificação do conselho como organismo auxiliar da direção e/ou da gestão
escolar.

Desse modo, há complexidade do trabalho no sentido de planejamento das ações, as quais devem ser
desenvolvidas bem como avaliadas pelos participantes.

Segundo Sá (2004, p. 134) “[...] alguns dados de investigações realizadas no âmbito dos conselhos de
escola apontam mais para relações de cooperação entre a escola e os pais do que de competição ou
de conflito”, ou seja, alguns participantes não conhecem a relação de poder existente na consolidação
do trabalho realizado, como por exemplo, a fiscalização e prestação de contas dos recursos
financeiros recebidos do Programa Dinheiro na Escola (PDDE)[2].

Diante da legislação, a presença do conselho escolar na escola pública evidencia uma divisão de
responsabilidades. Dessa forma, a concentração de poder existente na mão do diretor diminui
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conforme a divisão de tarefas com os participantes. Mas Cruz Neto (2008) considera que este
instrumento permanece como um espaço intencionado em que a participação se dá apenas no plano
legal. Para solucionar os graves problemas encontrados no processo administrativo e pedagógicos do
ensino Araújo (2007, p. 55) diz que:

Apostavam, portanto, os novos condutores da política educacional, na
descentralização e na participação da sociedade como meio para solucionar
os graves problemas diagnosticados, recuperar o sistema de ensino e
fomentar uma cultura de gestão e controle social da política pública de
educação.

Apreende-se que a solução encontrada para ajudar a solucionar os problemas da educação esteve
direcionada a promover, na política educacional, uma nova dinâmica social que fosse capaz de
construir uma escola pública por meio da descentralização, ou seja, a partilha de poder seria
viabilizada na participação da comunidade escolar, mas isto passava a ser uma utopia diante da
realidade vivenciada no cotidiano.

1. Considerações Finais

Buscou-se, a partir do presente trabalho, discorrer sobre a democracia participativa na escola; para
isso foi necessário compreender o processo histórico permeado pelos aspectos sociais, políticos e
econômicos na sociedade brasileira dando ênfase o interesse da política neoliberal sobre o sistema
educacional. Diante dos desafios, limites e possibilidades percebe-se que “[...] no novo tipo de gestão
devem prevalecer a liderança, a participação, a criatividade, a iniciativa, a cooperação, a motivação”
(SANTOS, 2002, p. 27).

As características apresentadas por Santos (2002) evidenciam o novo modelo de gestão implantado
na LDBEN nº 9.394/96, “[...] do ponto de vista da gestão democrática, a educação apresenta-se como
a via de formação de um novo homem solidário e capaz de unir-se em torno de objetivos comuns”
(SCHLESENER, 2011, p. 175). Desse modo, compreende-se que é necessária e urgente “[...] uma
consciência política mais desenvolvida e voltada para os interesses de todos na escola, sem
restringir-se ao corporativismo estreito ou às imposições muitas vezes antieducativas do Estado”
(PARO, 2003, p. 107).

Portanto, espera-se que este trabalho tenha contribuído para suscitar reflexões na sociedade civil e
em todos aqueles que lutam e buscam uma educação pública socialmente referenciada a partir da
organização dos meios legais, os quais destacam a participação da comunidade escolar como foco
central no processo de mudanças.
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