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RESUMO: O presente trabalho busca refletir as especificidades das Políticas Públicas Educacionais,
refletindo sobre sua efetividade na realidade das escolas públicas, além de elucidar suas descrições
legisladas e refletir sobre todo processo metodológico das atribuições dessas políticas. Para
elaboração e estruturação do artigo, foram utilizados teóricos que atribuem suas fundamentações
metodológicas em ideologias que possibilitem a democracia, participação social e efetividade dessas
leis que objetivam garantir o acesso e promover uma educação de qualidade, a exemplo, Cury (2014)
e Libâneo (2012), além das informações que consistem na Lei de Diretrizes e Base da Educação -
LDB. O trabalho foi estruturado a partir das vivências proporcionadas pelo estágio supervisionado
nas séries iniciais e fundamentais, além, da inquietação individual como cidadã e acadêmica sobre a
funcionalidade desses sistemas educacionais, e objetiva refletir acerca das ações e as consequências
que as políticas públicas educacionais ocasionam na sociedade.

ABSTRACT: This paper aims to elucidate the specificities of the Public Educational Policies,
reflecting on their effectiveness in the reality of public schools, besides elucidating their legislated
descriptions and reflecting on any methodological process of the attributions of these policies. For
the elaboration and structuring of this study, it was used theories which attribute their
methodological foundations to ideologies that enable democracy, social participation and
effectiveness of these laws that aim to make accessible and promote a quality education, theorists
such as Cury (2014), and Libâneo (2012), besides information which consist of LDB . This article
was structured based on the experiences provided by the supervised internship in the initial and
fundamental grades, as well as the individual&39;s concern as a citizen and academic about the
functionality of these educational systems, and aims to reflect the actions and consequences that
educational public policies cause in society.

RESUMEN: El presente trabajo busca reflejar las especificidades de las Políticas Educativas
Públicas, reflexionando sobre su efectividad en la realidad de las escuelas públicas, además de
aclarar sus descripciones legisladas y reflexionar sobre todo el proceso metodológico de atribución
de estas políticas. Para la elaboración y estructuración del artículo, se han utilizado teóricos que
atribuyen sus fundamentos metodológicos a las ideologías que permiten la democracia, la
participación social y la efectividad de estas leyes que garantizan el acceso y la promoción de la
educación de calidad, como Cury (2014) y Libâneo ( 2012), además de la información que consta de
la Ley de Directivas y Bases de la Educación - LDB. El trabajo se estructuró a partir de las
experiencias proporcionadas por la pasantía supervisada en los grados iniciales y fundamentales, así
como la preocupación del individuo como ciudadano y académico sobre la funcionalidad de estos
sistemas educativos, y tiene como objetivo reflexionar sobre las acciones y consecuencias que las
políticas públicas educativas la sociedad
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: INICIANDO A DISCUSSÃO

A discussão acerca do direito à educação no Brasil se constitui um desafio na contemporaneidade. A
educação como prioridade tem sido colocada junto à opinião pública por discursos das mais
diferentes áreas do conhecimento, ao tempo em que se multiplicam iniciativas governamentais e de
organizações sociais no sentido de um reordenamento desse setor (VELLOSO, 2015). Nesse quadro,
diversos temas educacionais têm demandado uma melhor compreensão, devido ao caráter polêmico
que assumem, dentre eles as políticas públicas, voltadas para a educação.

Assim, o presente trabalho busca refletir sobre as políticas públicas educacionais e sua efetivação no
cenário educacional público, elucidando as relações existentes e como estas acontecem em sua
realidade. Pretendemos ainda analisar como acontece a aplicabilidade das políticas públicas
educacionais nas escolas públicas. O objetivo desse estudo é refletir de que maneira se dá a
efetivação das políticas públicas voltadas para a educação de qualidade. É importante ressaltar que
esse estudo não pretende analisar uma política pública educacional específica, mas como se efetivam,
na prática, o coletivo das políticas públicas educacionais em favor de uma educação de qualidade.

Essa elucidação possibilitará a explanação dos conceitos sistemáticos iniciais de políticas públicas
educacionais com os vínculos dos processos de democratização e implementação desses
instrumentos na estrutura escolar, de modo que possamos compreender tal mecanismo e analisar a
coerência de todo esse processo.

A inquietação em desvencilhar esses conceitos e mecanismos de efetivação, surge justamente da
inquietação e sentimento de deslocamento dos resultados dessas elaborações, ou seja, de não
contemplar as políticas públicas sendo efetivadas, ceceando o direito a uma educação básica de
qualidade ao tempo em que nega o direito à continuidade dos estudos, como por exemplo, o ingresso
na universidade ou, até sua inserção no mercado de trabalho.

Ressaltando que o termo de acessibilidade aqui utilizado, não se refere às oportunidades certamente
alcançadas, mas, à qualificação que as políticas públicas educacionais asseguram na Constituição
Federal desde a educação básica (BRASIL, 1988).

Tais reflexões também intencionam compartilhar sentimentos de inquietação e angústia, uma vez que
somos parte efetiva de uma população pobre, por termos estudado em escolas públicas e termos
vivenciado essas contradições entre aquilo que era oferecido pela escola e o era assegurado por meio
das políticas públicas de educação. Por enfrentar uma alienação social, que sinaliza que alunos/as de
escolas públicas não são “capazes” de ingressar numa universidade ou, ainda, de assumir postos mais
elevados no mundo profissional, reforçando a concepção retrógrada de que se necessita apenas de
mão de obra barata e com pouca qualificação, o que explicaria o não cumprimento das políticas
públicas educacionais, já que estas, em sua prescrição cobre todo o direito de introdução
principalmente, no ensino superior, sendo este a porta em destaque para a qualificação e crescimento
profissional.

Libanêo (2012) afirma que essa falta de consideração com as implicações sociais gera diversos
problemas também de cunho social, como a desigualdade, desemprego e diversos fatores que
intervêm diretamente na estrutura de desenvolvimento do país. Entendemos, portanto, que as
políticas necessitam alcançar as primordialidades dos diversos grupos sociais e coletivos, sem se
evadir do reconhecimento dos direitos e das garantias que são expressas na Constituição Federal,
legitimando a importância da qualificação e sua continuidade para que a educação seja de fato um
direito de todos/as.
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1. O QUE SÃO E COMO NASCEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Tem sido cada vez mais recorrente o debate em torno das temáticas que discorrem sobre as políticas
públicas. As políticas públicas desde as década de 1980, com o processo de redemocratização da
sociedade brasileira passou a ser problematizada em reuniões de trabalho e até no bate papo
informal, entre profissionais de diferentes áreas de atuação, com maior incidência entre os/as
profissionais das ciências sociais e humanas, que atuam que estejam envolvidos/as com os processos
educacionais, nos sindicatos de diferentes categorias, nas Organizações Não Governamentais -
ONG’s, associações, Movimentos sociais e Populares, dentre outros. Essa difusão acerca desse tema
nos faz pensar sobre a importância dessa discussão na atual conjuntura.

Podemos dizer que as políticas públicas se referem a um fluxo de decisões públicas, orientado a
manter o equilíbrio social ou, a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade.
Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no
tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão
(SECCHI, 2010).

É possível considerá-las como estratégias que sinalizam para distintas finalidades, todas elas, de
alguma forma, desejadas pelos diversos grupos que participam do processo decisório. De acordo com
Secchi (2010), a finalidade última de tal dinâmica é sempre a consolidação da democracia, justiça
social, manutenção do poder, felicidade das pessoas.

Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que políticas públicas diz respeito a um
sistema de decisões públicas que visam as ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a
manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da definição de
objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos
estabelecidos.

1.1 Reflexões sobre políticas públicas no contexto brasileiro

É pertinente ressaltar que os estudos sobre política pública são recentes, especialmente no Brasil, e
existem ainda muitas divergências conceituais. Segundo Lima (2012), qualquer definição de política
pública é arbitrária, pois, não há consenso na literatura especializada sobre questionamentos básicos.

Historicamente o Estado brasileiro tem se mostrado centralizador no que se refere a políticas
públicas. A pouca importância no bem-estar, ou seja, a postura de assumir muito mais o objetivo do
crescimento econômico e muito menos o objetivo de proteção social do conjunto da sociedade fez
com que o Estado adquirisse uma postura de realizador e não de regulador.

De acordo com Bacelar (2003) o Estado regulador requer o diálogo entre governo e sociedade civil, e
nós não temos tradição de fazer isso. Entre as décadas de 1920 a 1980, o Estado tinha um caráter
desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário. Era o promotor do desenvolvimento e
não o transformador das relações da sociedade. Um Estado conservador que logrou promover
transformações fantásticas sem alterar a estrutura de propriedade, por exemplo.

Nesse momento, a meta do Estado brasileiro era fortificar o processo de industrialização. Assim, a
finalidade era de ordem econômica: construir uma potência intermediária no cenário mundial. O
Estado desenvolvia a função de promover a acumulação privada na esfera produtiva. O essencial das
políticas públicas estava voltado para incentivar o crescimento econômico, acelerando o processo de
industrialização, o que era pretendido pelo Estado brasileiro, sem a transformação das relações de
propriedade na sociedade brasileira (BACELAR, 2003).

É importante frisar que em muitos momentos da nossa história, esse Estado centralizador juntou-se
ao autoritário, a saber, a ditadura no período Vargas e, depois, uma longa ditadura nos governos
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militares pós-64. Assim, é notório que o viés autoritário nas políticas públicas é muito forte no
Brasil. Em menor grau, o Estado brasileiro também facultou serviços sociais, de segurança e justiça.
O Estado regulador, embora com uma face muito menor do que o Estado realizador, também se fazia
presente, quando era imprescindível a seu projeto. Sinalizando, portanto, que no momento em que a
opção é a industrialização, em que o operariado vai surgindo e em que é necessário definir as regras
do jogo entre o trabalho e o capital, o Estado brasileiro aparece com força (BACELAR, 2003).

Foi na década de 1980 que as políticas públicas, no Brasil, ganharam visibilidade, impulsionadas
pela transição democrática, tendo como elemento base a Constituição de 1988, que marca a ascensão
de um novo modelo de gestão das políticas públicas baseado na descentralização política e
administrativa da União para as demais unidades federadas, na responsabilidade do Estado, na
participação da população, na formulação e controle em todos os níveis de governo.

Nas décadas seguintes foi possível perceber, então, o conflito entre a expectativa da implementação
de políticas públicas que concretizassem os direitos conquistados, assegurados em lei, e as restrições
políticas e econômicas para sua implementação (GODOY, 2006). Paralelamente, e de forma mais
clara, a partir da década de 1990, o Brasil, pressionado pela crescente crise fiscal e influenciado pelas
tendências mundiais de discussão sobre qual seria o papel e formato a serem assumidos pelo Estado
na prestação dos serviços públicos, percebe a necessidade de reformar o aparelho do Estado, de
adequá-lo às novas necessidades. Em 1995, o governo lança o Plano Diretor da Reforma do
Aparelho de Estado (PDRAE), abrindo um espaço maior para a revisão das práticas da burocracia e
para atividades em parceria com o setor público não estatal (GODOY, 2006).

Considerando que as políticas públicas visam o bem comum, sendo um ideal de convivência, deve-se
pensar em políticas públicas interligadas, para que essa sinergia possa alcançar resultados e
melhorias na qualidade de vida da população. Assim, considerando o campo de abrangência das
políticas públicas, vamos fazer um recorte nas políticas públicas educacionais.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: UMA LUTA PERMANENTE

De acordo com Oliveira (2010) “políticas públicas educacionais é tudo o que um governo faz ou
deixa de fazer em educação”. Contudo, educação refere-se a uma amplitude de conteúdos que podem
ser tratados, já que o termo educação não está limitado apenas ao sistema escolar, mas, a tudo que se
aprende socialmente, seja na família, igreja, convívio social entre diversas situações e ambientes que
proporcionam a prática educativa. Desse modo, simplifica conceituar políticas públicas educacionais
como algo mais especifico, com foco na educação escolar, ou seja, educação só é escolar quando ela
for passível de delimitação por um sistema que é fruto de políticas públicas.

E esse sistema foi limitado a duas questões contraditórias e reflexivas, a primeira trata da ideia de
que as políticas públicas educacionais ofertam e oferecem planilhas de planejamento para efetuar
uma educação pública de qualidade e refere-se à construção da criatividade, a superação e de prática
que associar-se-ia à realidade de vida, em contraponto, a segunda questão pertinente é a ideia de uma
educação para reproduzir e atuar como controle de ideologias, e é a partir desses pontos que surgem
as indagações sobre a real efetividade e intuições das políticas públicas educacionais.

Dessa forma, as políticas públicas educacionais têm dificultado a escolarização de modo significativo
para a sociedade, relembrando que essa dualidade da educação pública tem se desenvolvido há 150
anos, tempo em que a realidade humana passou por diversas e intensas transformações as quais
exigiram e continuam a exigir um grupamento de conhecimentos novos (OLIVEIRA, 2010).

Considerando a educação enquanto política pública Paiva (2005) sinaliza que,
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Vem lutando – e resistindo – pelo espaço de existir/não-existir; ser/não-ser,
em busca da constituição de um lugar de direito de se fazer a humanidade de
muitos homens e mulheres, que desde muito jovens vivem destituídos do
direito, negado convictamente pelos dirigentes em muitos governos do
mundo, convincentemente justificando a iniquidade das escolhas políticas.
Nos percursos históricos, o embate, o bom combate, tem demonstrado o
risco, inerente à aventura da vida, consegue produzir saídas alternativas para
reinventar a educação e a vida (p. 148).

Ou seja, a educação pelas vozes das camadas excluídas ainda busca um referencial educativo que
inclua de modo geral uma sociedade com baixo poder de manipulação, já que esse sistema de
políticas públicas e políticas públicas educacionais jazem nas mãos de uma pequena parte elitista que
não reconhece, nem tão pouco democratiza a necessidade de fundamentar políticas públicas
educacionais de qualidade para a população mais carente, aparentando o receio de construir uma
sociedade qualificada e desenvolvida, contudo, paralelamente, apresentam a inércia do ato, já que o
conhecimento qualificado ressaltaria o desenvolvimento do país e o valorizaria exteriormente e
principalmente interiormente, deparando-se com a realidade histórica de colonização que o país
apresenta, destacando que a educação qualificada é direito de todo cidadão brasileiro, como a
Constituição Federal de 1988 (35° edição, Art. 205, p. 121) traz em seu desfecho:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Contudo, apesar de estarmos protegidos por lei para obter uma educação qualificativa, como foi
citado a cima, essa realidade prescrita se contradiz com a realidade vivida nos espaços educacionais,
logo, é importante ressaltar que a criação de leis constitucionais até a elaboração de conselhos de
educação que se fundamentam nas políticas públicas educacionais são estruturados bem distante dos
menos favorecidos, que serão os alvos do que for imposto, os espaços de criação desses fundamentos
não contam com a participação direta e efetiva da população que realmente necessita dessa atenção
primordial.

É importante destacar que as ações, ditas governamentais, constantemente são transferidas para
organizações não-governamentais fragmentando as ações pensadas como política pública debilitando
o êxito que poderia ser alcançado, destacando também que, uma parcela expressiva das política
públicas educacionais são normatizadas em lócus federal, contudo, a efetivação dessas políticas em
relação aos níveis fundamentais de ensino competem aos estados e municípios e o nível infantil de
educação apenas aos municípios, causando conflitos e incompatibilidade nos processos de
aplicabilidade das políticas, já que, a maioria do municípios não possuem verba suficiente para
abarcar as elaborações oficiais geradas pela federação e união.

Tendo em consideração a significante soberania popular, há uma crise de representação que necessita
se destacar, atuando sobre o poder legislativo e a “despolitização da política”, expressão sugerida por
Novais e Nunes (2013), o que segundo as tais, “provoca um esvaziamento da participação popular e
o enfraquecimento do debate coletivo sobre o fortalecimento do Estado”.

Dessa forma, Rodrigues (2010) traz uma explanação sobre as políticas públicas e suas atuações, o
que é de suma importância ressaltar, já que, os elaboradores e meios de atuação das políticas públicas
e políticas públicas educacionais seguem os mesmos princípios de formulação.
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Políticas públicas resultam, portanto, da atividade política, envolvem mais de
uma decisão política e requerem várias ações estratégicas destinadas a
implementar objetivos desejados. Constituem um conjunto articulado de
ações, decisões e incentivos que buscam alterar uma realidade em resposta a
demandas e interesses envolvidos.

Políticas públicas são ações de Governo, portanto, são revestidas da
autoridade soberana do poder público. Dispõem sobre “o que fazer” (ações),
“aonde chegar” (metas ou objetivos relacionados ao estado de coisas que se
pretende alterar) e “como fazer” (estratégias de ação) (p. 52/53).

Portanto, cabe-nos analisar aspectos importantes sobre essas disposições governamentais,
principalmente, ao que se refere sobre quem elabora e define essas políticas públicas educacionais
não está associado diretamente à rotina dos grupos escolares e tem pouco conhecimento, ou quase
nenhum, das reais necessidades e suportes que o sistema público de ensino demanda, assim, é
habitual que:

As políticas públicas educacionais para o referido nível de ensino e as ações
delas decorrentes sejam elaboradas sem a participação dos profissionais da
educação básica, cujo trabalho é impactado diretamente por essas políticas
(NOVAIS e NUNES, 2013, p. 85).

Por resultado dessas elaborações às escuras, sem conhecimento claro e funcional, a educação básica
passa por momentos de descrédito e desesperança por parte daqueles que anseiam crescer por meio
dela, além, de impactar diretamente o trabalho dos profissionais, o que já resulta em uma falha
significante, pois, tais elaborações abrangem diversos fatores que dependem da construção
metodológica dos professores, e afetam diretamente o desenvolvimento dos sujeitos que estão
envolvidos no processo educacional, e o que se tem buscado enfaticamente é que hajam propostas
efetivas e significativas para que ocorra a inclusão das camadas excluídas, referente ao acesso,
permanência, conclusão e principalmente, que haja qualidade em todo o processo para que a
cidadania seja de fato ativa junto à introdução à níveis superiores de ensino, como também ao
mercado de trabalho.

E, em ressalva, é importante destacar os projetos políticos educacionais que foram elaborados ao
decorrer das últimas duas décadas para sustentar o nível de desenvolvimento educacional de
alfabetização do país, apesar do tema não ser o foco do artigo, é necessário relembrar das incontáveis
tentativas de erradicação do analfabetismo junto á qualificação educacional dos sujeitos inseridos no
processo, porém, grande parte desses projetos não evoluíram, destacando que houveram sim avanços,
contudo, em baixa escala e porcentagem, deixando o país em um nível abaixo da meta esperada e
longe da média a ser alcançada.

Novais e Nunes (2013) vem reforçar a ineficácia desses projetos, justificando a ausência de relatórios
que apresentem oficialmente a realidade dos processos educacionais e de como as políticas públicas
educacionais se omitem desses fatores.

Outro aspecto que merece destaque refere-se à ausência de relatórios,
contendo informações e análises qualificadas sobre as políticas públicas,
desenvolvidas pelos gestores/as públicos/as disponíveis para a população em
geral. Essa ação dificulta a execução de políticas educacionais que favoreçam
a escolarização para todos/as, pois, a inexistência de mecanismos de
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acompanhamento e avaliação e de sistematização de dados em relatórios,
postados em portais e órgãos públicos, sustentam o desperdício de recursos
públicos, a descontinuidade de ações exitosas e a continuidade de atividades
inadequadas para garantir o direito de ensinar e aprender, colaborando para
manter resultados educacionais ineficazes à realidade socioeducativa dos
estados e munícipios e, também, da esfera federal (p. 87).

Com a omissão desses dados, a população fica inerte dos resultados desses projetos, além de não
compreender o fracasso dos tais, já que o objetivo é levar uma educação de qualidade. E mais
inquietante, o porquê desses projetos não progredirem, a reflexão sobre essas políticas públicas
implantadas que não tem compatibilidade com a realidade da educação básica, a exemplo, a Prova
Brasil, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, o Exame Nacional de Ensino
Médio – ENEM, Provinha Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB que todos
os anos de aplicação, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (2015) fica
abaixo da média determinada, já sendo considerado uma média baixa, referente à outros países com
desenvolvimento abaixo do Brasil.

Como outras políticas públicas, a Prova Brasil tem recebido críticas. Uma
delas é focada na forma com que as competências de leitura e matemática são
analisadas pela prova, captando apenas aspectos superficiais dessas
competências. As questões formuladas concentram-se em medir
competências, consideradas básicas pelo MEC, Inep e outros órgãos que
pensam a educação, e, portanto, qualquer estratégia que dote os alunos de
capacidade de responder corretamente aos itens da Prova Brasil, estará lhes
permitindo consolidar competências fundamentais para o exercício da
cidadania, mesmo que for de forma automatizada e treinada (LUCKESI ,
2012, p. 4, 5).

Desse modo, explicita-se que as competências referidas ao pensamento crítico do aluno não são
avaliadas, sendo observado apenas a reprodução do aluno à conteúdos padronizados e de interesse
estratégico estritamente político. Assim, é contraditório o que Antunes (2003) nos traz, quando diz
que é necessário que cada profissional envolvido com o processo ensino-aprendizagem discuta a
educação de forma reflexiva, criativa e crítica, não negando sua afirmação, nem banalizando sua
sábia colocação, mas, refiro-me à colocação desse fator direcionado aos profissionais da educação,
quando as políticas públicas educacionais não dão direito nem autonomia para que o professor
trabalhe o desenvolvimento cognitivo desses sujeitos, e exemplo disso, a própria Prova Brasil citada
acima.

As políticas públicas educacionais tem a finalidade prescrita de ofertar uma educação básica de
qualidade, de inclusão, de introdução e de reformulação ideológica, no entanto, como instrumento de
diagnóstico tem atuado como influenciador reprodutor e de alienação social, a exemplo à essas
colocações o IBGE traz dados significativos que explicitam essa deformidade,

No Brasil, 24,8 milhões de pessoas de 14 a 29 anos não frequentavam escola
e não haviam passado por todo ciclo educacional até a conclusão do ensino
superior. Desse grupo, 52,3% eram homens e mais da metade deles
declararam não estar estudando por conta do trabalho, além de 24,1% não
terem interesse em continuar os estudos. Entre as mulheres, 30,5% não
estudavam por conta de trabalho, 26,1% por causa de afazeres domésticos ou
do cuidado de pessoas e 14,9% por não terem interesse (IBGE, 2017).
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É notificável que, com todas as estruturações e aplicabilidades das políticas públicas educacionais, o
simples exercício de contar com uma população em sua maioria, já alfabetizada em modo contínuo e
progressivo, não se tratassem de dados massacrados e banalizados pelo tempo de serviço apresentado
por tais leis de regimento educacional. Não negando a atuação dos programas lançados para suprirem
tais necessidades, porém, refletindo sobre a eficácia e persistência em combater enfaticamente essas
deficiências que afetam a credibilidade dos cidadãos brasileiros, o que demonstra a necessidade de
formação apenas de mão de obra barata e sem precisão de uma formação qualificada e ativa no meio
social.

2.1 A política pública de educação e sua aplicabilidade

As políticas públicas de educação têm por objetivo tornar a escola pública com educação de
qualidade para todos/as, cumprindo dessa maneira os objetivos propostos pela Constituição Federal
em seu Art. 205, que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, uma reflexão inicial, acerca das políticas públicas na área educacional nada mais é do que o
elo que liga as determinações e objetivos legais com a realidade local. Por conseguinte, tais políticas
têm uma ligação direta com a escola, posto que esta é o lócus onde a realidade que necessita ser
atingida se apresenta. Logo, toda escola sofre os reflexos advindos das políticas públicas
educacionais, quer direta ou indiretamente.

Contudo, de acordo com Cury (2014) o problema é que o dever do Estado, a fim de satisfazer um
direito do cidadão juridicamente protegido, convive com uma forma federativa de educação em suas
atribuições e competências. As políticas educacionais estão inseridas no contexto das políticas
públicas e também compõe ligação com a gestão da educação. Só após muita luta por uma gestão
educacional aberta, na Constituição Federal de 1988, que foi incorporado a política de gestão
democrática como princípio do ensino público na forma da lei.

A política de gestão democrática do ensino teve visibilidade em termos de legislação a partir da
Constituição Federal de 1988, incorporando como princípio do ensino público na forma da lei. Estas
políticas vão interferir no cotidiano da comunidade escolar, tendo como finalidade o sucesso escolar
de seu grupo e também promover um espaço cômodo para a construção reflexiva e significativa do
saber, de forma conjunta com a sociedade.

Segundo o artigo 3º da LDB o ensino deve ser ministrado segundo alguns princípios, entre eles, “o
princípio da gestão democrática do ensino público, na forma de lei e da legislação dos sistemas de
ensino”. Assim, o objetivo da gestão democrática está na participação efetiva da comunidade, nas
discussões, sugestões e decisões de interesse educacional. Podemos dizer, portanto, que uma
administração democrática é aquela onde as decisões são descentralizadas e não dependem apenas
das determinações dos/as gestores/as, pois, a principal função de um/a gestor/a escolar é promover o
atendimento ás necessidades educacionais de sua população.

Uma gestão democrática deve incluir todos que estão envolvidos direta ou indiretamente na
comunidade escolar: professores/as, funcionários/as, diretores/as, alunos/as, pais/mães e até mesmo a
comunidade onde a escola está inserida. Tendo liberdade para discutir formas de melhoria no
ambiente escolar, seja em um projeto de pequena ou grande escala.

A elaboração da matriz curricular da escola se constitui enquanto exemplo de democracia. Cada
escola tem a autonomia para escolher a melhor maneira de trabalhar e como trabalhar. O currículo
escolar deve ser formulado com o intuito principal de atender as necessidades básicas dos alunos,
assim, a decisão de reformulação deve ser tomada de forma linear não hierárquica.
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Outro exemplo é a constituição e efetivação do conselho escolar. O conselho tem se mostrado uma
das melhores estratégias para a interação da comunidade escolar, pois, todos estão reunidos para
exercer o princípio da autonomia, emitindo opiniões e argumentos para propor melhorias à escola e
aos projetos políticos pedagógicos.

Dessa maneira, entendemos que as políticas públicas de educação só se constituíram enquanto
melhoria na qualidade de vida e consequentemente na melhoria da aprendizagem dos/as estudantes
quando os/as envolvidos/as no processo educacional participarem efetivamente das instâncias de
tomada de decisão política.

3. PERCURSOS METODOLÓGICOS

A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativo, já que “envolve a obtenção de dados descritivos
sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação
estudada”, (GODOY, 1995. p. 2), ou seja, busca entender os fenômenos de acordo com as
perspectivas dos indivíduos que participam da pesquisa, desse modo, a pesquisa procura
compreender o funcionamento do sistema de políticas públicas em sua via educacional, e
compreender como as tais atuam sobre as escolas públicas, além, de analisar o modo com que os
profissionais da educação agem com tal quesito.

Inicialmente, o instrumento utilizado para tal abordagem foi a observação, durante as aulas e as
visitas a partir do componente curricular estágio supervisionado em séries do ensino fundamental I,
onde fizemos um diário de bordo. As informações coletadas e posteriormente analisadas se referem
às experiências de estagiários/as do curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB Campus VII, de professores/as, coordenadores/as e diretor e vice-diretor/a de escolas públicas
do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru - TIPNI, além das vivências dos/as
alunos/as sob tal circunstância do sistema educacional.

Assim, é importante ressaltar que foi a partir dessa experiência que nasce a inquietação de
compreender como essas políticas agem sobre as escolas públicas no TIPNI, explicitando que a
pesquisa teve um ambiente natural que atuou como fonte direta a obtenção de dados, valorizando o
contato direto e contínuo do sujeito que pesquisa com o lócus e a situação que está sendo analisada,
utilizando-se como próprio instrumento para observação e interpretação de dados finais.

Contudo, essa pesquisa se caracteriza também como descritiva, pois, “os dados de coleta aparecem
sob forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e
vários tipos de documentos” (GODOY, 1995, p. 10). E visa o entendimento vasto dos
acontecimentos foco da pesquisa considerando todos os dados que fazem parte da realidade que está
sendo examinada.

Posterior a observação aplicamos entrevistas semiestruturadas com três professores que trabalham
em escolas do TIPNI. É importante ressaltar que por motivos éticos atribuiremos nomes de pássaros
aos professores envolvidos na pesquisa, escolhido por eles mesmos durante o processo de coleta de
dados.

A entrevista semiestruturada foi elaborada através de um questionário idealizado a partir do tema da
pesquisa. Optamos pela entrevista semiestruturada, através de questionário, por considerar que os
professores ficariam mais à vontade para expressarem suas experiências, escrevendo livremente, uma
vez que as entrevistas não foram gravadas.

Desse modo, elucida-se a preocupação com o processo da pesquisa e não apenas com o resultado,
além de não se induzir por hipóteses estabelecidas, mas, partindo de questões amplas que se
especificam do decorrer da pesquisa, afirmando a característica qualitativa do presente trabalho.
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As questões formuladas tiveram base no conhecimento que todo profissional da educação deve
abranger, pois, se tratam dos pontos primordiais e básicos da educação e das posições que os mesmos
exercem em seu trabalho diário e a partir desse contexto, analisar as percepções que os profissionais
têm em relação às Políticas Públicas Educacionais em sua realidade profissional.

A estrutura do formulário de perguntas foi baseada nos questionamentos sobre a formação criteriosa
dos professores em atuação, sobre a utilização de fundamentações teóricas para exercer o ato da
docência, o conhecimento base sobre as Políticas Públicas Educacionais e suas relações com o
Projeto reflexão sobre a efetividade dessas políticas para o desenvolvimento real e democrático de
uma educação de qualidade e também, mas não menos importante, a legitimidade dessas políticas e
seus efeitos no cenário educacional.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: COMPREENSÕES

Em geral, os profissionais apresentam a importância da formação superior e continuada de acordo
com os regimentos da LDB e expõem a preocupação em dar continuidade à formação continuada e
de qualidade, em busca de um bom desempenho na sua atuação em sala de aula. Contudo, os sujeitos
da pesquisa não se utilizam de fundamentações teóricas baseadas em autores/as específico/a, pois,
acreditam que apesar de ser de fundamental importância a construção acadêmica para atuar com
êxito, a prática em sala de aula é que dita as formulações metodológicas para direcionar o ato da
docência, como afirma o professor Andorinha:

Com relação a teoria da aprendizagem eu tenho muito tempo de formado, me
formei em 2006 já dava aula a algum tempo, tenho uns 13 anos de sala de
aula, venho mais com a experiência, porque a gente vê muita coisa na
universidade, mas, só a prática ali no dia-a-dia que faz a gente ir
desenvolvendo nossas metodologias, mas, o que mais me recordo da
universidade é o behaviorismo, porque nele, ressalta a interação entre os
alunos, os indivíduos e o meio em que ele está convivendo, então esse meio,
eu procuro estimular através de atividades, de aulas expositivas, de pequenos
experimentos, de exercícios, através de diálogos, de trabalhos, então, é a
teoria que mais me lembro, mas, não sigo direitinho, foi mesmo através da
experiência que adquiri ao longo dos anos (ENTREVISTA EM 11/05/2018)

Os profissionais em geral não abrangem um conhecimento geral sobre as disponibilidades das
políticas públicas educacionais, mantendo em foco o Projeto Político Pedagógico – PPP das escolas
em que atuam como ponto principal de articulação metodológica, conforme sinaliza o professor
Pardal,

[...] eu não conheço todas as políticas públicas educacionais, só um pouco,
mas acho que as políticas públicas da constituição e o PPP como lei, como
LDB, fala que é direito do cidadão ter uma educação de qualidade, e para se
ter essa educação de qualidade acho que se deve trabalhar juntos, a educação
ter uma gestão democrática, ser participativo, a escola tem que envolver toda
a comunidade, então todos devem trabalharem juntos para ter uma educação,
o desenvolvimento de aprendizagem com sucesso (ENTREVISTA EM
27/04/2018).

Contudo, conhecem de modo básico as especificidades gerais da LDB sobre as disposições básicas
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necessárias para um aporte educativo, com relação à base democrática dessas políticas, os
professores demonstram embasamento para notificar as disposições e efeitos dessas políticas sobre
sua realidade docente, desse modo expõem sua angustias sobre as dificuldades encontradas nos
ensinos das escolas públicas, como esse trecho do professor Andorinha,

[...] no Brasil há recursos, principalmente recursos financeiros para as
políticas públicas, o que pode haver de não funcionar direito, acho que é a má
gestão, a má distribuição, a má aplicação desses recursos em todas as esferas
do governo, as políticas públicas no Brasil são boas, podem acontecer de não
serem bem aplicadas ou bem desenvolvidas (ENTREVISTA EM
11/05/2018).

Assim, ampliam-se as reflexões sobre as positividades e negatividades efetivadas pelas políticas
públicas educacionais, as quais, demostram buscar uma educação de qualidade que incite à
construção de cidadãos capazes de lidar com o meio social, porém, que em seu percurso de
legitimação se dizima e não alcança seu pleno objetivo projetado inicialmente, de acordo com o
relato do professor Azulão,

[...] o aluno que apesar de gostar de estar na escola, não tem interesse na
aprendizagem daqueles conteúdos formais, não tem muita perspectiva, falta
perspectiva de um futuro para esses alunos, outro ponto negativo a pouca
participação das famílias que só vão à escola uma vez na unidade, quando é a
entrega de boletins, raramente e são poucos os que vão na escola para ver o
andamento de seu filho adolescente, acho que falta também mais interação
entre as disciplinas (ENTREVISTA EM 27/04/2018).

É necessário destacar a importância de estruturar políticas públicas educacionais que promovam a
influência das comunidades menos favorecidas, políticas essas que sejam democratizadas, que
permitem aos/as cidadãos/ãs participarem de modo efetivo na construção e legitimação dos interesses
coletivos e individuais, idealizando assim, um país de seres pensantes e participativos em seu meio
social.

4.1 Reflexões a partir das observações

A participação dos sujeitos ativos na realidade escolar, nos traz uma imensidão de reflexões
necessárias para avaliarmos o sistema educacional, reflexões essas que nos dão possibilidades de
reformular diversas ideologias e estruturar um plano de mudança maior e acessível à todos/as.
Contudo, notamos que, alcançar essas práticas educacionais mais democráticas não é algo fácil.
Superar as diferenças sociais que criam e condicionam as injustiças e as discriminações parecem uma
fábula, daí a necessidade de compreender que essas ideias impotentes se originam em sua realidade
do controle irrefutável do predomínio ideológico que trabalha de modo artificioso para preservar a
massa populacional passiva.

Portanto, os passos iniciais para reverter essa situação e oferecer possibilidades reais de formatação,
consistem em conscientizar sobre a realidade na compreensão das relações de poder, e como essas
relações atingem os conjuntos sociais. A necessidade de reflexão sobre as tomadas de decisões,
acerca das demandas educacionais e sobre quem e como se tomam essas decisões devem ser
debatidas e revistas, refletindo a partir dos objetivos e para quem essas políticas educacionais são
direcionadas, além da ciência do que ocorrerá com as consequências obtidas a partir dessas
elaborações a aplicações.
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Nota-se que, os profissionais da educação ainda atuam de modo tímido, e ressalva-se ainda mais que,
muitos projetos de alcance educativo só funcionam pela perseverança de tais, contudo, os mesmos
não são heróis para solucionar todos os problemas educacionais.

Desse modo, as políticas públicas educacionais precisam atuar como base para que esses
profissionais possam colaborar com tais demandas, necessita dar cobertura e assistência social aos
menos favorecidos, objetivando o crescimento intelectual e atividade populacional, resultando em
um país desenvolvido em visões intelectuais, profissionais e principalmente um país de sujeitos
independentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi elucidado em todo texto, o objetivo do mesmo é apresentar as relações das políticas
públicas educacionais com a realidade fatídica dos espaços públicos escolares, buscando refletir suas
parcialidades e coerências em âmbitos legislativo e prático, desse modo, a necessidade de demonstrar
dados e análises preponderam para que tenhamos uma ampla visão das reais circunstâncias de
funcionamento desse sistema, além, e não menos importante de permitir discussões e reflexões sobre
esse conhecimento que de todo modo é somatório para nossa capacitação, seja ela profissional ou
cidadã ativa.

Desse modo, se ressalta expor a importância das políticas públicas educacionais de forma
democrática e acessível, que o compromisso com a educação pública popular de qualidade, laica e
gratuita seja prioridade e emergencial em todo momento histórico, transparece então, a precisão de se
estabelecer uma relação paralela e linear com a população que será alcançada e afetada por essas
decisões políticas, salientando a cooperatividade, mas, não a integração total do Estado, já que este
acaba por delimitar os alcances que as políticas educacionais podem exercer sobre a população.

Ressaltando que políticas públicas educacionais se tratam de estruturações históricas, logo, estão
estritamente ligadas e relacionadas aos sujeitos que participam seja de modo em elaboração,
aplicabilidade e principalmente aos que sofrem com suas ações e consequências.

É necessário compreende-las como prática cultural, pois, atende e/ou alcança diversas representações
históricas e sociais que labutarão para os distintos grupos sociais, e não se tratam de políticas inóxias,
pois, elas são direcionadas a destinatários que são afetados independentemente de seus resultados
bons ou ruins, e isso implica seriamente na atuação desses sujeitos e em seu desenvolvimento,
gerando um conflito infindável e insolúvel caso a ação seja depreciada.

Por conseguinte, as políticas públicas educacionais necessitam serem pensadas com o objetivo de
incluir, acessibilizar, promover a aprendizagem, a conclusão ou continuação dos estudos de forma
qualificada, ressaltado a compreensão do enredamento em que se consistem essas demandas,
contudo, as definições de metas e objetivos apresentados precisam ser enfrentados com assiduidade,
levando sempre em consideração os diversos grupos sociais para quem são destinadas essas políticas,
para que não desvalorizem os sujeitos que estão envolvidos no processo, mas, que garantam uma
educação acessível e de qualidade para todos.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/entre_distanciamentos_e_aproximacoes_na_efetivacao_das_politicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



ANTUNES, Celso. Resiliência: a construção de uma nova pedagogia para uma escola pública
de qualidade. 7. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

BACELAR, Tânia. As Políticas Públicas no Brasil: heranças, tendências e desafios. Núcleo de
Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Nemad), Interface (Porto Nacional), n. 10, nov.
2003. Disponível em:
Disponível em:
www.fase.org.br/v2/admin/anexos/acervo/10_Tania%20Bacelar_04.doc . Acesso em 30/06/2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de
1988. 24ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. (Coleção Saraiva de Legislação).

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9394, de 20 de dezembro de
1996.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Sistema Nacional de Educação: uma reflexão provocativa ao debate.
IN: O sistema Nacional de Educação: diversos olhares 80 anos pós o Manifesto. Ministério da
Educação. Brasília: MEC/SASE, 2014.

GERALDELLO, Camila. Políticas Públicas hoje: conceitos e modelos. Disponível em:
Núcleo de Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Nemad), Interface (Porto Nacional), n. 08,
nov. 2012. Disponível em
http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/consultarConteudoGrupo.aspx?TP=T&CO

DIG O=C2013112293633718&GRUPO_ID=14 . Acesso em 30/06/2018.

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Rev. Adm.
Empres., São Paulo, v. 35, n. 2, Apr. 1995, p. 57 – 63.

GODOY, Arilda Schimidt. Estudo de caso qualitativo In: GODOI, C.K.;
BANDEIRA-DE-MELLO, R.; BARBOSA DA SILVA, A. (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos
organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2006.

LIBNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar:
políticas, estrutura e organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012.

LIMA, Waner Gonçalves. Política pública: discussão de conceitos. Núcleo de Educação,
Desenvolvimento e Meio Ambiente (Nemad), Interface (Porto Nacional), n. 05, out. 2012.
Disponível em:
http://www.mobilizadores.org.br/coep/Publico/consultarConteudoGrupo.aspx?TP=T&CO

DIG O=C2013112294654531&GRUPO_ID=14 . Acesso em 30/06/2018.

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 1994.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/entre_distanciamentos_e_aproximacoes_na_efetivacao_das_politicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.14-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



NOVAIS, Gercina Santana.; NUNES. Silma do Carmo. Políticas públicas educacionais: a
educação básica entre o prescrito e o real. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 13, n. 2, p. 81-93,
jul./dez. 2014.

OLIVEIRA, Adão Francisco. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: conceito e
contextualização numa perspectiva didática. Texto publicado no livro “Fronteiras da Educação:
desigualdades, tecnologias e políticas”, organizado por Adão F. de Oliveira, Alex Pizzio e George
França, Editora da PUC Goiás, 2010, páginas 93-99.

PAIVA, Jane. Educação de Jovens e Adultos: direitos, concepções e sentidos. 2005. 148f. Tese
(Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2005.

RODRIGUES, Marta Maria Assumpção. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2010.

SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São
Paulo: Cengage Learning, 2010.

SOUZA, Celina. Políticas públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, Salvador, n.
39, jul./dez. 2006.

VELLOSO, Jacques. Colóquio sobre mecanismos e problemas de financiamento da educação.
Série debates, 4. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos
Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia da Educação – São Paulo, outubro, 2015.

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/entre_distanciamentos_e_aproximacoes_na_efetivacao_das_politicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.15-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


