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Dever-se-ia tentar estudar o poder não a partir dos termos primitivos da 
relação [de sujeição], mas a partir da própria relação na medida em que ela 
é que determina os elementos sobre os quais incide: em vez de perguntar a 
sujeitos ideais o que puderam ceder de si mesmos ou de seus poderes para 
deixar-se sujeitar, deve-se investigar como as relações de sujeição podem 
fabricar sujeitos. Assim também, em vez de buscar a forma única, o ponto 
central do qual derivariam todas as formas de poder por conseqüência ou 
desenvolvimento, deve-se primeiro deixá-las valer em sua multiplicidade, 
em suas diferenças, em sua especificidade, em sua reversibilidade: estudá-
las, pois, como relações de força que se entrecruzam, remetem umas às 
outras, convergem ou, ao contrário, se opõem e tendem a anular-se. 
 

FOUCAULT, Michel. 
(Em defesa da sociedade, 1999, p. 319) 

 
 
 

 



RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo analisar o Programa Melhoria da Educação no Município, 
intervenção de âmbito nacional - desenvolvido pelo Centro de Estudo e Pesquisa em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC, como forma de promover espaços de 
democratização das relações sociais, por meio de ações no campo da Educação. Nessa 
perspectiva, analisamos a Coleção para Gestores Educacionais – como parte do corpus efetivo 
de nossa pesquisa – utilizada na capacitação dos agentes educacionais municipais. Para 
estudar o material, utilizamos a análise de discurso, entendida como prática social - política e 
ideológica -, na formação discursiva veiculada pelo Programa, buscando identificar 
mudanças, traduzidas nos modos de construção das identidades sociais aí estabelecidas, das 
relações sociais representadas e negociadas entre os participantes, bem como da significação 
que os textos atribuem ao mundo. Baseamos nosso pensamento em Fairclough (2001), por 
meio da Análise de Discurso Textualmente Orientada e os conceitos de formação discursiva, 
em Foucault, e hegemonia, em Gramsci. Recorremos a Santos (1991, 1999a, 1999b, 1999c, 
2002), no que concerne às categorias de globalização - hegemônica e contra-hegemônica, e à 
reinvenção de espaços emancipatórios. Consideramos que práticas discursivas constroem 
significados de acordo com diferentes visões presentes na sociedade que, nesses processos, 
vão obscurecendo temas, como reflexo das contradições presentes na própria sociedade, na 
constituição de espaços de poder, de sujeitos, de linguagem e respectivas histórias. No caso do 
CENPEC, encontramos sinais de conteúdos democráticos por meio da utilização de uma voz 
mais autoral/acadêmica, que materializa pontos de resistência, por meio principalmente da 
intertextualidade, numa iniciativa sutil de prática política emancipatória. Essas são fixações 
contingenciais, pois estão presentes também outras subjetividades, que imprimem práticas 
discursivas e sociais mais conservadoras. A análise dessa intervenção de democratização de 
espaços sociais revela um discurso polêmico que se distancia de sua proposta inicial em 
promover mudanças significativas na realidade dos municípios brasileiros, de modo a que se 
superem deficiências de uma organização societária desordenada e ainda muito fragmentada 
como a nossa. 
 
Palavras-chave: CENPEC. Programa Melhoria da Educação no Município. Coleção para  
                           Gestores Educacionais. Análise de Discurso Textualmente Orientada.  
                           Política Educacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

The aim of this work is to analyse the Programa Melhoria da Educação no Município 
(Programme of Education Enhancement in the Municipality) - in fact, with an intervention in 
the national ambit – developed by Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária – CENPEC (Centre of Studies and Research in Education, Culture and 
Community Action) as a manner of promoting spaces for democratisation of social relations 
through actions in the field of education. Within this perspective, an analysis of Coleção para 
Gestores Educacionais (Collection of Educational Managers) used for the capacity building 
of the municipal educational agents, which makes part of the corpus of this research, was 
carried out. In order to analyse the material, the research makes use of discourse analysis, 
regarded as social - political and ideological - practice in the discursive formation 
disseminated by the Programme. The analysis seeks to identify the changes, translated in the 
modes of constructing the established social identities, the social relations represented and 
negotiated between the participants, as well as the significance that the texts assign to the 
world. The work is based on Fairclough (2001) through the Textually Oriented Discourse 
Analysis, on Foucault´s concept of discursive formation and on Gramsci´s concept of 
hegemony. It also relies on Santos (1991, 1999a, 1999b, 1999c, 2002) in relation to 
globalisation categories - hegemony and counter-hegemony, and the reinvention of 
emancipatory spaces. The work views that discursive practices construct significations 
according to different visions found in the society, which, within these processes, will obscure 
themes as a reflection of the contradictions encountered in the society, in the constitution of 
spaces of power, of subjects, of language and their respective histories. In the case of 
CENPEC, signs of democratic contents have been found through the usage of a more 
authorial/academic voice which materialises foci of resistance, mainly through intertextuality, 
in a subtle initiative of emancipatory political practice. These are contingential fixations as 
other subjectivities, which produce more conservative discursive and social practices, are also 
present. The analysis of this intervention of democratisation of social spaces reveals a 
controversial discourse which is different from the initial proposal of promoting significant 
changes in the reality of the Brazilian municipalities in order to overcome the deficiencies of a 
disorganised and still very fragmented societal organisation like ours. 
 
Keywords: CENPEC. Programa Melhoria da Educação no Município (Programme of  
                   Education Enhancement in the Municipality). Coleção para Gestores  
                   Educacionais  (Collection of Educational Managers). Textually Oriented                  
                   Discourse Analysis. Educational Policy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar el Programa Mejoría de la Educación en el Municipio, 
intervención de ámbito nacional – desarrollado por el Centro de Estudio y Pesquisa en 
Educación, Cultura y Acción Comunitaria – CENPEC, como forma de fomentar espacios de 
democratización de las relaciones sociales, por medio de acciones en el campo de la 
Educación. Bajo este punto de vista, analizamos la Colección para Gestores Educativos – 
como parte del corques efectivo de nuestra investigación – utilizada en la capacitación de los 
agentes educativos municipales. Para estudiar este material empleamos el análisis del 
discurso, entendido como práctica social – política e ideológica – en la formación discursiva 
del propio Programa, intentando identificar cambios, derivados de los modos de construcción 
de las identidades sociales ahí establecidas, de las relaciones sociales representadas y 
negociadas entre los participantes, así como de la significación que los textos atribuyen al 
mundo. Nos basamos en Fairclough (2001), por medio del Análisis del Discurso 
Textualmente Orientado y los conceptos de formación discursiva, en Foucault, y hegemonía, 
en Gramsci. Recurrimos a Santos (1991, 1999a, 1999b, 1999c, 2002), en lo referente a las 
categorías de globalización – hegemónica y contra hegemónica, y a la reinvención de espacios 
de emancipación. Consideramos que las prácticas discursivas construyen significados de 
acuerdo con diferentes visiones presentes en la sociedad que, en estos procesos, van 
oscureciendo temas, como reflejo de las contradicciones presentes en la propia sociedad, en la 
constitución de espacios de poder, de sujetos, de lenguaje y sus respectivas historias. En el 
caso del CENPEC, hallamos señales de contenidos democráticos por medio de la utilización 
de una voz más autoral/ académica, que materializa puntos de resistencia sobre todo por 
medio de la intertextualidad, en una iniciativa sutil de práctica política de emancipación. Pero 
éstas son fijaciones contingentes ya que están presentes también otras subjetividades que 
imprimen prácticas discursivas y sociales más conservadoras. En este sentido, el análisis de 
esta intervención de democratización de espacios sociales revela un discurso polémico que se 
aleja de su propuesta inicial de fomentar cambios significativos en la realidad de los 
municipios brasileños, de modo que se superen deficiencias de una organización social 
desordenada y todavía muy fragmentada como la nuestra.  
 
Palabras-clave: CENPEC. Programa Mejoría de la Educación en el Municipio. Colección para 
                          Gestores Educativos. Análisis del Discurso Textualmente Orientado. Política 
               Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1 - Paisagem Brasileira ....................................................................................121 
 
Figura 2 – Favela .........................................................................................................123 
 
Figura 3 – Equilíbrio Instável ......................................................................................125 
.. 
Figura 4 – Estrada Principal e Estradas Secundárias ...................................................125 
 
Figura 5 – Caixa de Texto 1........................................................................................ 126 
 
Figura 6 – Caminho para a Melhoria da Educação no Município.............................. 190 
 
Figura 7 – Caixa de Texto 2........................................................................................ 191 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1 - Quantidade de Municípios e Estados em que atua o Programa Melhoria da    

                    Educação no Município e Número de Educadores Envolvidos – Brasil, 1999,    
                   2003 e 2004......................................................................................................... 101 

 
Quadro 2 - Ações desenvolvidas pelo Programa Melhoria da Educação e público-alvo    
                   atingido na Paraíba..........................................................................................  108 
 
Quadro 3 - Entidades Participantes da Elaboração da Avaliação Diagnóstica e do Plano   
                    de Ação Educativa de Sete Municípios da Paraíba....................................... 109  
 
Quadro 4 - Municípios Paraibanos Pesquisados por Problemas Identificados na       
         Avaliação Diagnóstica e Problemas Priorizados para Solução no Plano de 
         Ação Educativa..................................................................................................111 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
 
BIRD  Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

CENPEC Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

FMI  Fundo Monetário Internacional 

PME  Planos Municipais de Educação 

PMEM Programa de Melhoria da Educação no Município 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNCME União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

UNDIME União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO................................................................................................................. 16 
 
 
CAPÍTULO 1...................................................................................................................... 22 

O ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL..................................................................... 22 

1.1 O Estado e a Sociedade Civil............................................................................................. 24  

1.1.1 O Papel das Organizações Não Governamentais na Regulação Social................. 30 
 
1.1.2 Democracia e Participação..................................................................................... 36 

 
 
1.2 Melhoria da Educação nos Municípios por meio da Teoria Social do Discurso............... 47 
 

1.2.1 A Análise do Discurso Textualmente Orientada – ADTO...............................51 

 

1.2.2 Definição do corpus da pesquisa...................................................................... 55 

 

CAPÍTULO 2...................................................................................................................... 62 

GLOBALIZAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA: BASES DE 
UMA  AÇÃO NO CAMPO EDUCACIONAL....................................................... 62 
 
2.1 A sociedade civil brasileira, sobre que bases?................................................................... 64 

 

2.2 O Fenômeno da Globalização e os Novos Rumos da Educação Brasileira....................... 69 
 
 
CAPÍTULO 3...................................................................................................................... 90 
 
O PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO............. 90  
 
 
3.1 O Programa Melhoria da Educação no Município............................................................. 90 



3.2  Aspectos Metodológicos do Programa............................................................................. 93 

 

3.3 O Programa Melhoria na Paraíba....................................................................................... 97 

 

3.4 Projeto Construção dos Planos Municipais de Educação................................................ 104 

 
3.5 O que encobre e o que se revela....................................................................................... 108 

 

CAPÍTULO 4................................................................................................................... 116           

DESCAMINHOS DA SOCIEDADE CIVIL: QUANDO CAMPOS EM 
DISPUTA CARACTERIZAM UM CAMINHO PARA “MELHORIA”... 116 
 

4.1 Momentos de configuração de campos em disputa......................................................... 120 

 
4.2 Descaminhos da Sociedade Civil: uma presença quase ausente de “O Caminho”.......... 142 

 
4.3 A Cidadania como a única condição para conquistar mais direitos, e assegurar os que já       
      existem............................................................................................................................. 152 
 
 
4.4 Participação...................................................................................................................... 157 

 

CAPÍTULO 5.................................................................................................................... 162 

DESAFIO E ESPERANÇA: ESTRADA PRINCIPAL E ESTRADAS 
SECUNDÁRIAS.............................................................................................................. 162 
 

5.1 A metáfora do “Desafio” encontra “o Caminho” da “Esperança”: formas de visualizar a 
“Estrada Principal e Estradas Secundárias”........................................................................... 163 
 
 
5.2 Estrada Principal: “o Caminho” para Desafio.................................................................. 165 

 



5.3 Estradas Secundárias: “o Caminho” para Esperança....................................................... 175 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 181 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................. 186 

ANEXOS.......................................................................................................... 191  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16

INTRODUÇÃO 
 

 
O enfoque central deste trabalho constitui-se no estudo da relação que se 

estabelece entre gestores e demais agentes educacionais municipais e organizações não-

governamentais (ONG), que estão participando da construção de políticas públicas em 

municípios brasileiros, tomando como estudo de caso a atuação da  ONG - Centro de Estudos 

e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC.  

Assim, nosso interesse foi o de apreender os contornos em que tem se situado a 

ação de uma entidade da Sociedade Civil (no caso, o CENPEC), no campo da política 

educacional municipal, portanto, em estreita articulação com o setor público. Neste sentido, 

partimos do entendimento de que esse tipo de ação de uma ONG é o reflexo de mudanças, que 

vêm ocorrendo no atual estágio de organização da sociedade e do Estado brasileiros, tal como 

acontece em outras realidades, mas que se reveste das singularidades próprias da nossa 

sociedade1.  

Essas mudanças, por seu turno, podem ou não estar contribuindo para o processo 

de democratização das decisões e da implementação da política educacional municipal, se 

considerarmos que é possível que se tratem de ações orientadas pelos pressupostos neoliberais 

e, portanto, constituem uma forma de desresponsabilização do Estado com as políticas sociais. 

Por outro lado, representam uma ampliação do espaço público e, por conseguinte, de maior 

participação das sociedades locais na definição e no controle dessas políticas. Questões que 

procuramos  responder com o nosso estudo. 

Conforme proclamado, é objetivo do CENPEC realizar a formação de  agentes 

municipais governamentais e não-governamentais, ligados à educação, com vistas à 

construção de propostas educativas que favoreçam o sucesso escolar dos alunos de escolas 
                                                 
1 Trata-se de um contexto em que novos modos de regulação social têm sido experienciados face aos ditames 
decorrentes, por sua vez, dos novos padrões da acumulação do capital,  que passaram a remodelar  as relações 
entre Estado e sociedade, a partir das três últimas décadas do Século XX, conforme problematizaremos adiante.  
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públicas municipais. Isto tendo como pressuposto que o município é o local privilegiado para 

a disseminação da cidadania e entendendo que, nas cidades, é possível viabilizar o encontro 

entre as pessoas (técnicos das secretarias de Educação, diretores e coordenadores pedagógicos 

de escolas) e as instituições (ONG, conselhos tutelares e dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, sindicatos e universidades), em favor da consolidação do direito das crianças e 

dos jovens à educação de qualidade2. 

De modo mais específico, dentre as ações do CENPEC, elegemos o Programa 

Melhoria da Educação no Município como nosso objeto de pesquisa. Esse Programa surgiu no 

cenário nacional em 1999, como fruto de uma parceria entre as seguintes instituições: o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, o Programa Itaú Social - da Fundação Itaú, a 

União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, e o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC3, sendo esse último o 

principal agente catalisador do citado Programa.  

O Programa Melhoria da Educação no Município (PMEM) visa apoiar os 

municípios brasileiros na formação de equipes para liderar o desenvolvimento de propostas 

educacionais adequadas às necessidades locais e centradas nos alunos, com o envolvimento 

dos representantes de outras entidades locais e a participação de organizações não-

governamentais. Para isso, as quatro instituições se uniram, sendo que o Banco Itaú e o 

UNICEF contribuíram com o financiamento, a UNDIME com a infra-estrutura logística e a 

                                                 
2 Conforme explicitado no site da Instituição. 
3 O UNICEF remonta ao período de pós-guerra (1946) como agência de assistência emergencial a crianças na 
Europa, Oriente Médio e China, dedicando-se desde 1953 a crianças pobres de países em desenvolvimento (v. 
http://www. unicef.org/brazil/acesso em 04/01/2004); desde 2000, a Fundação Itaú Social, atua nas áreas de 
Saúde e de Educação, proclamando que essa atuação é voltada para na melhoria da qualidade da educação 
pública e fomento às ações complementares à escola, para assegurar o ingresso, o regresso, a permanência e o 
sucesso de crianças e jovens matriculados na escola pública (v.  
http://www.fundacaoitausocial.org.br/home/index.htm); a UNDIME é uma associação civil, criada em 1986, sem 
fins lucrativos e autônoma, constituída pelos dirigentes municipais de educação do Brasil (v. www.undime.org.br); 
e o CENPEC é uma ong fundada em 1987 que  se propõe a atuar no ensino público e nos espaços educativos do 
Estado e da Sociedade civil, incidindo sua ação, sobretudo, no campo da gestão educacional (cf. http: //www. 
CENPEC.org.br). 
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mobilização dos grupos municipais, e o CENPEC responsabilizou-se pela concepção, 

implementação, acompanhamento e avaliação do Programa nos municípios. 

A partir de dados contidos no Relatório de Avaliação de 2004 (CENPEC, 2004), e 

de informações que levantamos na página dessa instituição no ano de 2007, temos que o 

Programa esteve presente em aproximadamente 15% das municipalidades brasileiras e em 

62% dos estados federados, o que significou o atendimento a 1037 municípios, em 17 estados 

do país. O relatório cita ainda, segundo um raciocínio gerencial adotado pelo UNICEF, que 

essas ações envolveram 3.402 agentes educacionais capacitados, o que significa que se 

potencializam, podendo atingir até “70 mil” pessoas da educação que convivem/trabalham 

com esses formadores em potencial do Programa e, nessa mesma ordem, podem gerar outras 

ações que alcancem “até 2 milhões de alunos”, indiretamente. 

Dentre os estados participantes do Programa, nos chamou a atenção, na região 

Nordeste, o da Paraíba. Este materializava um empreendimento diferenciado no âmbito das 

iniciativas do Programa Melhoria, em relação às experiências dos demais estados brasileiros, 

por já ter implementado o primeiro Núcleo Regional de Formação – NRF4 , e pela quantidade 

de municípios envolvidos. Essa condição nos levou a optar pela Paraíba no estudo empírico 

por nós realizado inicialmente, que consistiu no acompanhamento do Projeto de Construção 

dos Planos Municipais de Educação em vinte municípios paraibanos, como experiência piloto, 

conforme detalhamos no corpo do trabalho. 

Além desse estudo inicial,  realizamos, em profundidade, o exame dos materiais 

didáticos do Programa produzidos pelo CENPEC, materiais estes orientadores-chave das 

ações desenvolvidas nos municípios brasileiros  por essa instituição bem como a análise de 

entrevistas realizadas com atores do mesmo.  

                                                 
4 O Núcleo consistia num espaço físico em que se disponibilizavam acervo bibliográfico e equipamentos,    
como computadores de última geração, e algum mobiliário disponível para compor a capacitação dos  
professores e gestores do Programa. Primeiro funcionou no Centro de Formação de Professores de João  
Pessoa, num lugar pouco prático de acesso aos municípios, tendo depois passado a funcionar na  Biblioteca 
Estadual no Centro da capital paraibana. 
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A pesquisa ancorou-se, principalmente, em um arcabouço de análise própria da 

análise do discurso textualmente orientada, tal como nos sugere Fairclough (2001). Assim, 

nos dados analisados, procuramos identificar os diversos sentidos contidos na formação 

discursiva5 presente no PMEM, amplamente divulgada e implementada nos municípios 

brasileiros, desde 1999.  

Neste sentido, partimos do entendimento que a linguagem se constitui em uma 

prática social concreta (FAIRCLOUGH, 2001), cujas condições de uso determinam seu 

significado, o que requereu examinar como a natureza de conceitos essenciais foi 

discursivamente construída e tornada persuasiva nos processos sociais e culturais 

desenvolvidos, a partir do material produzido e utilizado pelo CENPEC e pelos dados 

advindos de entrevistas por nós analisados. 

Como, nesses processos discursivos, o contexto histórico-social, os interlocutores, 

o lugar de onde falam e a imagem que fazem de si, do outro e do referente são questões que 

estão relacionadas às condições sociais de produção do discurso6, consideramos fundamental 

buscar na história da organização político-social brasileira, elementos que nos ajudassem a 

explicitar essa configuração. Desse modo, o percurso histórico nos mostrou como tem sido 

configurada a formação social brasileira, cujas relações se mantêm a partir de determinadas 

posições políticas e ideológicas dos diversos grupos sociais, que estabelecem entre si vínculos 

de aliança, de antagonismo ou de dominação (BRANDÃO, 2004). 

Temos presentes que, ao concretizar um estudo que se insere no veio teórico da 

produção do Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, tomamos 

como propósito situar e debater relações que se estabelecem por meio de uma ação sistêmica, 

                                                 
5 Por formação discursiva, entendemos um conjunto de enunciados que apresentam características ideológicas  
marcadas pelas mesmas regularidades. As variações de sentido se revelam quando em diferentes formações 
discursivas um mesmo texto revela o lugar sócio-histórico de onde se fala e o que pode ser dito (BRANDÃO, 
2004) 
6 Nessa perspectiva, para Fairclough (2001, p. 91), o discurso é “uma prática de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado”. 
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de forte intervenção de formação político-gerencial de equipes locais. Essas equipes estão 

situadas em centenas de municípios brasileiros, num programa de atuação ampla e direta sob a 

responsabilidade de uma organização não-governamental, tal como procuraremos demonstrar.  

Desse modo, é nossa intenção contribuir para avançar na sistematização dessas 

questões no campo da Política Educacional, bem como num campo de interseção de áreas 

como a Educação e a Sociologia, com o respaldo dos estudos lingüísticos, o que tornou esse 

estudo desafiador. 

Manuel de Barros nos diz que “a expressão reta não sonha. Evite o traço 

acostumado”, convidando-nos a, por meio da não-obviedade, sair do que nossos sentidos estão 

habituados a capturar, para exercitar outras formas de apreensão a que não estamos, quase 

como regra, acostumados, e ir ao encontro de uma produção/intervenção, sob outra ótica, 

outra perspectiva.  

O conjunto desse pensamento, ao ser transposto para esse trabalho, levou-nos a 

refletir sobre as maneiras de analisar a realidade, possibilitando, metodologicamente falando, 

uma configuração em que identidades, subjetividades e “eus”, sob a forma de elementos e 

momentos, ao se conformarem, possibilitem abrigar contingencial e progressivamente, de 

forma mais solidária, sujeitos não só de direitos apenas, mas principalmente de atuação 

cidadã, política e social. 

Assim, o trabalho estruturou-se por meio da seguinte organização: no Capítulo 1, 

encontram-se as observações teórico-metodológicas, que orientam o percurso da pesquisa aqui 

relatada; no Capítulo 2, explicitamos a problematização de algumas das especificidades 

históricas que caracterizam a sociedade civil brasileira, em articulação com questões 

relacionadas ao processo de globalização, como contexto em que o Programa Melhoria da 

Educação se desenvolve e no Capítulo 3, buscamos detalhar o PMEM – ações básicas, 
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detalhamento da abrangência, produção básica, bem como seu desenvolvimento no estado da 

Paraíba e desdobramentos.  

Em seguida, tratamos da sistematização do material, que foi submetido à Análise 

do Discurso. Nesse sentido, no Capítulo 4, iniciamos a  identificação das marcas presentes na 

Coleção para Gestores do PMEM, de forma a examinar o processo de construção de uma 

estrutura conceitual discursiva, que se torna persuasiva, no âmbito dessa iniciativa. À 

continuação, o Capítulo 5 remete à análise de uma metáfora presente no Programa, que 

representa forte instrumento ideológico no conjunto das ações desenvolvidas. Por fim, 

apresentamos as considerações que a trajetória do trabalho possibilitou facultar. 
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CAPÍTULO 1 

 

O ESTADO E SOCIEDADE CIVIL  

 
Como já referido, a pesquisa aqui relatada tem por foco a ação de uma entidade da 

Sociedade Civil (a ONG CENPEC) no campo da política educacional municipal, ação esta 

que reflete novas formas de articulação entre o Estado e a sociedade.  

De fato, a sociedade civil organizada, e no seu interior organizações não-

governamentais, vem assumindo funções tradicionalmente atribuídas ao Estado no campo das 

políticas públicas onde se situa a Política Educacional. Essa prática nos suscita a necessidade 

de  uma revisão e reflexão a respeito do papel do Estado e de suas conexões com a sociedade 

civil, de modo a que possamos contextualizar o nosso objeto de pesquisa.  

Assim, destacamos que, de um lado, por estarmos focalizando um programa 

educacional posto em ação por meio de parceria entre entidades da sociedade civil e governos 

municipais, necessariamente temos que ter em conta o papel do Estado nesse processo, bem 

como conceitos relativos aos processos de participação e democratização. De outro lado, mas 

concomitantemente, os procedimentos teórico-metodológicos também implicaram a utilização 

da teoria da análise do discurso textualmente orientada na busca da compreensão dos 

significados da ação desenvolvida pelo CENPEC. Portanto, o entendimento do CENPEC, no 

contexto das relações sociedade civil e Estado, aliado à apreensão dos significados da ação 

expressa no discurso da ONG constituíram as bases em que se assentou a nossa investigação, 

que complementarmente também se utilizou da análise de entrevistas com atores envolvidos 

com o Programa, como em seguida descrevemos.  

No que se refere à ação do Estado, reconhecemos que são múltiplas as concepções 

a respeito da participação de entidades da sociedade civil organizada na  condução das 
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políticas públicas. Uma dessas compreende essa participação como um recurso que 

potencializa a desresponsabilização do Estado com a oferta de bens e serviços públicos, a 

partir de um projeto de sociedade que tem como princípios as orientações neoliberais. Outra é 

representada pelo próprio projeto de sociedade norteado por elementos da doutrina neoliberal, 

no qual se considera como legítima a diminuição da ação do Estado na regulação da vida 

social e econômica, delegando  à sociedade e às forças livres do mercado grande parte das 

responsabilidades com as políticas sociais e econômicas, prática entendida como propiciadora 

da justiça social. Em outro pólo de compreensão situam-se as concepções que vêem a referida 

participação como um modo de democratização da ação do Estado e de ampliação da esfera 

pública das decisões, ou mesmo do controle social das políticas. Em tal contexto, estão as 

correntes que  apontam  para  o papel  da sociedade civil na construção de uma ordem contra-

hegemônica, o que incluiria reverter a ordem forjada a partir de um processo de regulação 

social advindo das imposições do movimento da acumulação do capital em nível planetário. 

Ainda que tenhamos clareza que o conceito de sociedade civil se constrói em 

estreita relação com o desenvolvimento histórico do Estado, ele porta peculiaridades que, ao 

nosso juízo, merecem um destaque especial. Nesse sentido, encontramos referência histórica a 

esse conceito a partir de diversas vinculações teóricas que atribuem três e até quatro 

concepções acerca da “sociedade civil”, determinantes para sua caracterização, dentre as 

quais: a liberal clássica, a hegeliana, a marxista clássica e a neomarxista (SANTOS, 1999; 

GOHN, 2002). Vemos no conjunto da teorização acerca do tema que podemos recuperar três 

formas típicas no curso de construção desse conceito: uma primeira, pós-medieval, em que a 

sociedade civil era vista como composta pelas instituições que se situavam fora do Estado, a 

par com o mercado e associações públicas e privadas, grupos protestantes etc, constituindo-se, 

portanto, numa ampla mixagem de crenças e valores representados. Um segundo momento – o 

pós-capitalismo industrial do século XIX, em que esse conceito caracteriza-se como campo de 
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interesses privados, em articulação com o Estado, a serviço da economia capitalista da 

sociedade burguesa.  E uma terceira e mais recente disposição, necessitando urgentemente de 

uma resposta, diante da investida da estratégia neoliberal, nas últimas décadas do século XX, 

que, ao mesmo tempo em que impõe uma nova dinâmica e uma reconstituição de espaços 

públicos numa perspectiva de uma esfera universal, se faça estabelecer por demarcadores 

pautados por princípios democráticos emancipatórios, capazes de inspirar a criação de um 

projeto político mais preocupado com os que passam ao largo do concentrador e excludente 

clube dos países desenvolvidos. 

Postas essas questões mais gerais, nas páginas seguintes procuramos 

problematizar justamente as relações histórico-teóricas entre o Estado e a sociedade civil que 

se encontram no cerne do nosso objeto de pesquisa.  

 

1.1 O Estado e a Sociedade Civil  

 
Como sabemos, a Teoria Política Clássica buscou explicar o exercício do poder 

por meio de duas correntes fundamentais: a matriz liberal7, que se constituiu por meio da 

contraposição entre interesses individuais, de um lado, e do bem público, de outro e a matriz 

marxista que vê o Estado   subsumido à dominação institucionalizada de classe.  

Em relação à primeira, Bobbio (2000) demarca o início do liberalismo a partir de 

um ensaio de John Stuart Mill - “On Liberty”8 -, mas chama a atenção que esse é um 

movimento de idéias que conta ainda com a contribuição de diferentes autores, a exemplo de 

                                                 
7 Vemos que a matriz liberal do Estado realizou-se como forma de oposição ao Estado Absolutista e ao encontro 
dos interesses de expansão do capital, num curso histórico que foi se consolidando pelas seguidas representações 
republicanas de estruturação de poder, contando, para sua legitimação, com a Revolução Francesa e o 
estabelecimento da Declaração dos Direitos do Homem.  
8 Nele o autor defende a necessidade de limitar o poder, mesmo que esse seja o da maioria; a prioridade à 
liberdade de opiniões; a oposição ao conformismo; a aprovação e admiração à diversidade, entre outros aspectos. 
Na concepção de Mill também está presente a questão da capacidade das formas de representação da expressão 
das opiniões na sociedade, que assumiu a centralidade nos sistemas eleitorais de representação, como legitimação 
da maioria. 
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Locke, Montesquieu, Kant, Adam Smith, Humbold, dentre outros. Para Mill, o Estado Liberal 

deve se constituir no guardião da livre iniciativa econômica e, politicamente deve ser um ente 

que   governe o menos possível, em termos da intervenção na realidade social e econômica.  

Bobbio  nos chama a atenção ainda para o fato de que o Liberalismo (doutrina em que se 

apóia o Estado Liberal) estabelece   

a contraposição e a linha de demarcação entre o Estado e o não-Estado, por 
não-Estado entendendo-se a sociedade religiosa em geral a vida intelectual e 
moral dos indivíduos e dos grupos, bem como a sociedade civil (BOBBIO, 
2000, p. 129).  

 
Bobbio refere também um outro postulado – o ético - sobre o qual assenta o 

liberalismo: o respeito à liberdade individual. Isso tem implicações severas, uma vez que 

ajudou a cristalizar duas esferas de atuação do indivíduo: a do burguês, que trata de seus 

interesses privados e a do cidadão, pessoas privadas reunidas em torno de um interesse 

coletivo.  

Desses postulados iria surgir  a concepção de Estado como um agente a serviço do 

bem comum, tal como apregoado pela  teoria moderna da cidadania, vertente liberal defensora 

da atuação e do modelo do Estado de Bem Estar Social (O´CONNOR, 1984). 

Focalizando a noção de sociedade civil também de um perspectiva histórica, 

vemos que  é um conceito encontrada em Aristóteles, que denominava, em Latim, “societas 

civilis” a uma “comunidade pública ético-política”. Depois encontramos referência à primeira 

sistematização a ela dedicada, concebida pelo filósofo contratualista Hobbes, em que a 

sociedade civil se situava em oposição ao estado de natureza, o que significa dizer que estava 

muito próxima do conceito mais geral de sociedade, como se fosse sinônimo de Estado, uma  

vez que lhe  era atribuído tanto o sentido de sociedade política, como o de sociedade 

civilizada. 

Passados dois séculos, vamos encontrar em Adam Smith uma concepção liberal 

clássica de sociedade civil, que a situa de forma oposta ao conceito de Estado, uma vez que 
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seus interesses estavam mais atrelados às atividades exercidas por aqueles que pertenciam ao 

comércio, ou seja, direcionada aos interesses econômicos privados. 

Em Hegel, considerado o fundador do conceito moderno de sociedade civil, 

vemos que essa instância se coloca fora do Estado, associando-se ao conceito de burguês, à 

sociedade burguesa, permanecendo, portanto, “o lugar da expressão dos interesses particulares 

e coletivos” (BOURDIN, 1999, p. 53), das decisões individualistas e das demandas das 

corporações9, o que reflete a estruturação do mercado no conceito. A partir dessa perspectiva, 

vamos ver uma relação sempre presente entre a sociedade civil e dois componentes de 

demarcação social, numa triangulação fundante à vida em sociedade: a família e o Estado. 

Noutra perspectiva, Marx e Engels, em suas análises sobre a estrutura e 

superestrutura geradas aos moldes do modo de produção capitalista,  consideravam que o 

Estado liberal burguês não poderia se encontrar a serviço do bem comum. Ao contrário, o 

Estado é visto como agente do poder repressivo voltado aos interesses das classes dominantes. 

Para Engels, este se origina, antes, da necessidade de exercitar o controle sobre as lutas sociais 

que apresentavam diferentes interesses econômicos e cujo vencedor era sempre a classe de 

maior poder econômico na sociedade. Em suas palavras: 

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de 
fora para dentro, nem é a “realização da idéia moral” ou “a imagem e a 
realidade da razão” como queria Hegel. O Estado é, antes, um produto da 
sociedade, quando esta atinge um determinado grau de desenvolvimento; é a 
revelação de que essa sociedade enredou-se numa irremediável contradição  
consigo mesma e que está dividida por antagonismos irreconciliáveis, que 
não consegue superar. Mas, para que esses antagonismos, essas classes com 
interesses econômicos colidentes não se devorem e não afundem a sociedade 
numa luta fatal, torna-se necessário um poder colocado aparentemente acima 
da sociedade, chamado a amortecer o conflito e a mantê-lo nos limites da 
“ordem”. Este poder, oriundo da sociedade, mas posto sobre ela e dela 
distanciando-se progressivamente, é o Estado (ENGELS, 1971, p. 195). 

 

Tanto Marx como Engels  enfatizaram o  caráter de aparelho repressivo do Estado 

que, na defesa dos interesses da burguesia, volta-se para a reprodução da estrutura e das 

                                                 
9 Corporações equivalem, em Hegel, a sujeitos coletivos, movidos por uma vontade que se universaliza. 
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relações de classes na tentativa de garantir a reprodução da ordem capitalista. Ainda que na 

obra de Marx não encontremos análises aprofundadas a respeito desse caráter, nela há 

referências ao mesmo, a exemplo do modo como ele trata o Estado na A Guerra Civil na 

França, mesmo sendo uma análise conjuntural da realidade francesa. 

À medida que os progressos da moderna indústria desenvolviam, ampliavam 
e aprofundavam o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho,  o 
poder do Estado ia adquirindo, cada vez mais, o caráter de poder nacional do 
capital sobre o trabalho, de força pública organizada para a escravização 
social,  de máquina de despotismo de classe (MARX, 1982, p. 204). 

   

Na própria matriz marxista, Gramsci é um dos pensadores clássicos que procurou 

ampliar a noção do Estado no contexto em que desenvolveu sua teoria da hegemonia.  De fato, 

Gramsci visualiza para o Estado uma função ainda maior do que o desenvolvimento das forças 

produtivas, ao focalizar o exercício de uma hegemonia que se funda no campo da consciência 

da classe trabalhadora, por meio de um consentimento ativo e voluntário dos dominados em 

relação a valores e normas sociais imperantes.   

Para Coutinho (1999), a teoria ampliada do Estado de Gramsci expressa uma nova 

determinação no conceito do Estado, ao mesmo tempo em que não elimina outras 

determinações registradas pelos clássicos. Se, anteriormente, o Estado era comumente 

entendido como sociedade política ou uma espécie de aparelho coercitivo para adequar as 

classes populares a um determinado tipo de produção e economia em um dado momento 

histórico, agora, em Gramsci, encontramos o Estado, entendido como uma condição de 

equilíbrio, ou de síntese, entre sociedade política - ou um conjunto de instrumentos utilizados 

pela classe dominante para legalmente exercer poder de coerção por meio das burocracias 

executiva e policial militar - e a sociedade civil, ou um conjunto de autores e disseminadores 

de ideologias, a exemplo da Igreja, dos sindicatos, das escolas, dos partidos políticos, 

associações de classe etc., ou seja, uma hegemonia que se concretiza por meio de uma 

dominação que se exerce pela força e pelo consentimento.  
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Em seus escritos de 193110, vemos um esclarecimento acerca de seu 

posicionamento: “esse estudo leva também a certas determinações do conceito de Estado, que 

habitualmente é entendido como sociedade política; e não como equilíbrio entre sociedade 

política e sociedade civil”.  Ou ainda, um Estado que ele define como “sociedade política + 

sociedade civil, isto é, hegemonia escudada na coerção”, em Gramsci (1978, p. 481). 

Nesse sentido, a partir daí, a sociedade civil não estava mais fora do Estado, pois 

para Gramsci, a busca da hegemonia  é uma luta que se trava lenta e progressivamente no 

interior do próprio Estado. Vemos em Coutinho (1999, p. 247) que 

Gramsci deu-se conta, por sua vez, de que os grupos e classes sociais, em seu 
processo de auto-organização e de defesa dos próprios interesses, criam 
aparelhos ‘privados de hegemonia. Esses aparelhos são privados porque 
pressupõem de seus membros uma adesão voluntária, contratual, não 
formando assim parte do que Gramsci chamou de Estado-coerção (...); mas 
são “privados”  porque, com sua ação, têm um inegável papel nas relações de 
poder, na determinação do modo pelo qual se constitui a esfera pública da 
sociedade (COUTINHO, 1999, p. 247). 

 

 Desse modo, Gramsci inaugura uma tradição em que o Estado se constitui 

também por meio do consenso e da legitimidade. E ainda hoje isso é significativo para 

compreender a natureza do Estado porque tornou imprescindível tomar a esfera social sob 

forma de mediações possíveis entre Estado e Sociedade, assentadas sobre valores éticos-

políticos que podem resultar de um novo contrato, em que esteja presente, dentre outras 

possibilidades, a ação e o diálogo entre indivíduos sociais conscientes e livres. 

Compreendemos que as interpretações da filosofia de Gramsci encerram grandes 

possibilidades de intervenção política, pois o autor considera a cultura popular, as tradições, o 

folclore e as reivindicações das massas, possibilitando que se aborde a temática da construção 

da hegemonia popular ou contra-hegemonia aos desmandos da classe dominante. Nessa 

perspectiva, articulam-se valores que se encontram disseminados nas práticas e representações 

                                                 
10 Carta a Tatiana Schucht, datada de setembro de 1931, referida em Coutinho, 1999. 
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dos sujeitos, banalizados pelo senso comum, mas que podem se transformar em bens 

inestimáveis para potencializar processos de politização e de transformação social e política. 

Para nós, essa é uma visão que trouxe significativos contributos à conceituação do 

Estado, se pensarmos que coloca a esfera da sociedade civil num patamar em que a força de 

sua ação repercute fortemente sobre a do Estado, antes considerado como um mero espaço a 

serviço da burguesia e, portanto, de costas para os valores e práticas da sociedade civil. Estaria 

estabelecida, assim, a possibilidade de se considerar uma nova correlação de forças, em que as 

múltiplas forças sociais são vistas como capazes de interferirem na ação do Estado. 

De modo mais específico, vamos encontrar em Gramsci referência à sociedade 

civil como o conjunto das instituições privadas11, que garantem o poder hegemônico12 do 

Estado, uma das esferas de seu conceito de Estado ampliado, aquela formada pelo conjunto 

das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, que busca exercer 

sua hegemonia, ao ganhar aliados mediante uma direção política  que procura se basear  no 

consenso (COUTINHO, 1999).  

Isso significa dizer que, em seu entendimento, vamos nos deparar com uma 

sociedade civil que possui, no âmbito de sua atuação, a dimensão de organização da cultura, 

portanto, um espaço privilegiado da disputa pela hegemonia que poderá reverter a ação do 

Estado numa perspectiva emancipatória.  

Não há contraposição ao Estado, mas uma atuação organizada da sociedade civil 

permite democratizar o Estado e seus aparelhos. Portanto, para Gramsci, o Estado ampliado, 

se compunha da sociedade política - também denominada por ele de Estado, em sentido 

restrito, ou Estado-Coersão - integrada por instrumentos de coerção e de violência, 

controlados pela burocracia, e da sociedade civil – organizações sociais coletivas voluntárias, 

                                                 
11 Ele denominou esse conjunto de “aparelhos ‘privados’ de hegemonia” (COUTINHO, 1999, p. 247), privados 
pelo caráter voluntário de adesão, não-alinhamento com o Estado e com um papel determinante nas relações de 
poder e na constituição da esfera pública. 
12 Hegemonia como direção política e ideológica, que ele creditava à dimensão da sociedade civil. 
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elaboradoras e veiculadoras de ideologias, espaço privilegiado do exercício da hegemonia, das 

alianças, do direcionamento político e do consenso.  

Desse modo, Gramsci compreende que a sociedade civil pode não se posicionar 

contrariamente ao Estado, mas sim o constituir, possibilitando assim que sua organização 

provoque mudanças na sociedade política – Estado e aparelhos do Estado – por meio 

principalmente de uma atuação no plano cultural e do desenvolvimento da consciência política 

de seus sujeitos, o que oportunizaria romper com o poder dominante de uma determinada 

classe dirigente. 

 

1.1.1  O Papel das Organizações Não-governamentais na Regulação Social  
  

Santos (1999), de quem adotamos a concepção de uma alternativa contra-

hegemônica de sociedade para nossas análises neste trabalho, faz exaustiva revisão do 

percurso marxista, delimitando períodos dessa abordagem, numa tentativa de caracterizar suas 

contribuições, tensões e tendências. Alguns momentos se referem à difusão da teoria crítica da 

Escola de Frankfurt, a passagem da revolução chinesa, ao processo de descolonização, a 

revolução cubana, aos movimentos estudantis, a nova geração de teóricos críticos, como 

Habermas, o marxismo estruturalista francês, representado por Althusser, passando por 

Poulantzas, Touraine, Therborn etc.  

À continuidade, Santos (1999, p. 28) configura um período de revisionismo do 

marxismo, por parte dos teóricos, sobre aquela que ele denomina de “a melhor consciência 

crítica” do capitalismo, sob a justificativa  de que a evolução das sociedades capitalistas tinha 

se dado a tal ponto, que já não era possível dar conta da realidade que ora se apresentava. 

Desse modo, a partir do reconhecido “mérito analítico” dessa construção teórica, era 

necessário repensar a ação e os atores sociais  inseridos nessa nova realidade. 
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O autor também se refere à década de 1980, onde localiza um recuo do 

pensamento marxista, por um lado, materializado concretamente na ruína do ideal socialista 

de sociedade, enquanto tomava corpo medidas conservadoras na Europa e nos Estados 

Unidos, pari passu a uma crescente transnacionalização da economia e de uma submissão em 

novos moldes dos Estados-Nacionais periféricos e semiperiféricos aos ditames do capitalismo 

multinacional. Seus agentes eram as Instituições Financeiras do BIRD e do FMI e, subjacentes 

a elas, a hegemonia de valores que caracterizam os ideais liberais, agora sob nova roupagem, 

estilo neoliberalista.  

Isso significa dizer que se privilegia a instalação de um Estado mínimo através do 

qual se tenta a adequação da regulação social às mudanças nos processos produtivos, na 

redefinição dos mercados e dos espaços de poder manifestos no movimento da globalização. 

Santos (1999, p. 35) ao refletir sobre essa nova realidade, nos chama a atenção que 

“o marxismo é uma das mais brilhantes reflexões teóricas da modernidade, um dos seus 

produtos culturais e políticos mais genuínos”. Em sua visão, (SANTOS, 2000), o aparato 

teórico marxista muito tem ainda a contribuir no plano sócio-político da atual situação, desde 

que haja uma recomposição dos recursos associado ao reaparelhamento no campo da 

emancipação social, o que ele chama de “alternativa radical à sociedade atual” 

(posicionamento que ele denomina de pós-modernismo inquietante ou de oposição). 

Duas questões o preocupam nesse momento em que o Estado tem exercido cada 

vez maior influência sobre a vida econômica, social e política de determinados setores, o 

fortalecimento da cultura e da indústria de massas: primeiro, uma situação de contingência em 

relação à transformação social, que tem se calcado sob processos fluidos e turbulentos em 

resposta a novos requerimentos e à conformação neoliberal, e, em segundo, o reducionismo 

econômico como fonte de análise para a situação atual.   
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A este respeito, Santos (1999, p. 38-39), apesar de considerar crucial a análise da 

estrutura econômica, nos chama a atenção acerca da dinâmica própria dos fenômenos políticos 

e culturais. Ressalta que eles ajudam a estabelecer várias formas de poder e devem ser vistos 

de modo mais central, imbricados, portanto, aos eventos econômicos, por meio de categorias 

que revelem como se realizam e se ampliam espaços políticos específicos e sua interação com 

processos sociais mais globais, identificando assim, o que o autor chama de “limites de 

contingência” ou “horizontes de possibilidades”, a partir de uma conceptualização autônoma e 

uma reflexão centrada na promoção da criatividade da ação individual e coletiva.  

Por isso, a permanente validade dos estudos de orientação dialética, inclusive no 

estudo da relação Estado/sociedade civil, pois, assim como Marx previu, é fundamental 

compreender a sociedade contemporânea a partir das contradições geradas em seu interior, 

orientação teórica que também é a nossa.  

Portanto, esse corpo de conhecimento acerca da relação Estado e Sociedade Civil, 

deve ser pensado a partir de um cenário em que análises sociológicas têm demonstrado 

fartamente, a exemplo de Santos (1999), que o atual estágio da acumulação capitalista  tem se 

caracterizado por profundas transformações globais no mercado, no Estado e na sociedade 

civil.  

Isso significa dizer que no plano econômico houve uma redefinição das relações 

mercantis em nível mundial, pari passu a uma imobilização das instituições e uma redefinição 

do papel dos Estados Nacionais no que se refere à economia, permitida pela recondução do 

setor jurídico-institucional de cada país, ao desmonte e ao enfraquecimento de uma estrutura 

de  sindicatos e associações que possuíam seu espaço, arduamente conquistado no campo da 

negociação dos conflitos históricos estabelecidos entre capital e trabalho até as decisões de 

caráter salarial, à flexibilização de processos de produção etc. A incorporação aos processos 

produtivos de bens e de serviços das chamadas novas tecnologias constituiu fator decisivo na 
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dinamização e difusão desse complexo sistema globalizado. Em tal contexto, pensar em uma 

nova teoria democrática implica em   

[...] proceder à repolitização global da prática social e o campo político 
imenso que daí resultará permitirá desocultar formas novas de opressão e de 
dominação, ao mesmo tempo que criará novas oportunidades para o 
exercício de novas formas de democracia e de cidadania.(SANTOS, 1999a, 
p. 271). 

 
Mesmo que, como reconhece o próprio autor, suas formulações constituam uma 

teoria da ação social ainda em construção, elas permitem vislumbrar nova relação ético-

político-coletiva. Isto respaldada por meio do estabelecimento de uma nova idéia de 

solidariedade universal, decorrente dessa relação Estado/Sociedade civil, no contexto do 

conjunto de iniciativas de regulação/emancipação desencadeadas, supondo que em seu interior 

é possível encontrar possibilidades de reversão do quadro generalizado de desolamento e 

imobilismo que a atual fase do capitalismo tem delineado.  

Neste sentido, Santos (1999, p.120) sugere considerar a transformação do Estado 

Nacional em “Estado novíssimo movimento social” (ENMS), como forma de 

estabelecimento de um padrão contra-hegemônico da regulação social.  Para tanto, ele destaca 

o papel do “Terceiro Setor” no interior da Sociedade Civil e, particularmente, a sua re-

emergência nas últimas décadas. Em suas palavras:  

‘Terceiro sector’ é uma designação residual e vaga com que se pretende dar 
conta de um vastíssimo conjunto de organizações sociais que não são nem 
estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, sendo 
privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por 
objectivos sociais, públicos ou colectivos, não são estatais. Entre tais 
organizações podem mencionar-se cooperativas, associações mutualistas, 
associações não lucrativas, organizações não governamentais, organizações 
quasinãogovernamentais, organizações de voluntariado, organizações 
comunitárias ou de base, etc. As designações vernáculas do terceiro sector 
variam de país para país e as variações, longe de serem meramente 
terminológicas, reflectem histórias e tradições diferentes, diferentes culturas 
e contextos políticos. (SANTOS, 1999, p.120). 

 
 

O próprio autor sublinha a complexidade que porta a análise do fenômeno  

“terceiro setor” face aos distintos processos por meio dos quais vem se dando a sua 
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emergência nos países centrais e periféricos. Nos primeiros, o processo parece resultar de 

forças endógenas identificáveis nos contornos nacionais, ao passo que em alguns países 

periféricos vem se manifestando a partir de induções, pressões e interferências de atores 

internacionais.  

SANTOS (1999) contextualiza esse re-surgimento como conseqüência das 

orientações neoliberais que redundaram num tipo de regulação que privilegiou o princípio do 

Estado e o princípio do  mercado. Neste contexto, propõe que o  terceiro setor seja visto como  

o meio pelo qual  se introduz o terceiro pilar da regulação social que seria o princípio da 

comunidade, a partir de uma inspiração rousseauneana. Mesmo compreendendo que há 

instituições no terceiro setor que não se pautam pelo princípio da solidariedade e da 

cooperação, procura enfatizar que tanto nos países centrais como nos periféricos têm surgido 

práticas solidárias neste setor no provimento dos bens públicos. Tais práticas, segundo o autor, 

podem constituir o germe de outro padrão da regulação e, portanto, de outro perfil das formas 

e funções do Estado, na construção de uma realidade social mais justa. Assim, o “Estado 

novíssimo movimento social” (ENMS) constitui: 

nova forma de organização política mais vasta que o Estado, de que o Estado 
é o articulador e que integra um conjunto híbrido de fluxos, redes e 
organizações em que se combinam e interpenetram elementos estatais e não 
estatais, nacionais e globais (SANTOS, 1999, p. 120). 

 

 No que concerne aos países periféricos, como é o caso do Brasil, o autor observa 

que o terceiro setor tem sido conhecido  pelo nome de Organizações não Governamentais 

(ONGs) e que desde a década de 1980 tem havido um crescimento exponencial do mesmo  

que se deve:  

menos à iniciativa dos países periféricos — no caso dos países 
semiperiféricos a situação é mais complexa — do que à iniciativa dos países 
centrais que passaram a canalizar os seus fundos de ajuda ao 
desenvolvimento para actores sociais não estatais. O contexto político não é 
aqui a crise do Estado-Providência, o qual não existe, mas antes o objectivo 
de criar o mercado e a sociedade civil através do provimento de serviços 
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básicos que o Estado não está e, muitas vezes, nunca esteve em condições de 
prestar. 

Em termos mais gerais, Santos (1999) preconiza uma redefinição do espaço 

público  que englobe instituições do Terceiro Setor,  compreendendo que: 

O Estado-novíssimo-movimento-social é o fundamento e a orientação de 
uma luta política que visa transformar a cidadania abstracta, facilmente 
falsificável e inconseqüente, num exercício de reciprocidade concreta [...] 
Mas para que tal luta tenha alguma possibilidade de êxito é necessário que a 
tarefa da refundação democrática da administração pública seja 
complementada pela tarefa da refundação democrática do terceiro sector. 
[...] Sem uma profunda democratização do terceiro sector será um logro 
confiar a ele a tarefa da democratização do Estado e, mais em geral, do 
espaço público não estatal (SANTOS, 1999).  

 
 

E ainda, para complementar, o autor sugere que nesse novo marco, o Estado 

exercite-se como um espaço de luta política menos “codificada e regulada” que a forma 

convencional obedece, secundarizando sua materialização institucional e burocrática. Nesse 

espaço, aberto a diferentes agentes políticos, se encontrariam presentes formas alternativas de 

bem comum, na luta pela democratização do poder regulador do Estado, o que só viria por 

meio de uma democracia redistributiva13, permeada por uma lógica de participação tanto na 

atuação estatal como na atuação de agentes privados, ong, empresas e movimentos sociais. O 

Estado, assim, se constituiria num espaço público essencial de articulação e de coordenação 

de interesses que contemplassem “mais e mais amplas deliberações democráticas sob aspectos 

cada vez mais diferenciados da sociabilidade” (p. 124). 

Para a materialização do Estado, novíssimo movimento social, outro fator 

fundamental é o Estado Experimental, assentado sobre dois princípios políticos: igualdade 

de oportunidades às diferentes propostas de experimentação institucional democrática e a 

garantia de padrões mínimos de inclusão das instituições (ou mecanismos) de cidadania ativa 

no campo da deliberação democrática, não apenas como luta no âmbito nacional, mas na 

                                                 
13 Para Santos, a democracia redistributiva serviria para transformar o Estado nacional em elemento de uma rede 
mundial, com o objetivo de neutralizar o impacto destrutivo dos imperativos hegemônicos do capital global,  
lutando pela inversão dessas medidas e a instalação de uma redistribuição mais justa da riqueza mundialmente 
gerada. 
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reivindicação radical por um novo direito internacional mais democrático e mais 

participativo.  

 
1.1.2 Democracia e Participação 

 

Discutir o tema da democracia para nós, significa buscar compreender o cenário 

político da atualidade em que se encontram presentes forças e espaços de intensa disputa e 

complexidade. Pois se por um lado, vemos que as condições de liberdade, igualdade e 

solidariedade, encontram-se na ordem do dia, nos discursos, que compõem o pensamento 

hegemônico ocidental, nunca assistimos a tantas desigualdades sociopolíticas e econômicas. 

Nesse sentido, constatamos que alguns teóricos estão assumindo certa imprevisibilidade em 

relação ao tema e a seu futuro14, o que constitui motivo de preocupação, necessitando de 

respostas positivas e de formas alternativas às que se têm instituído. 

Portanto, essa condição de perplexidade nos obriga a debruçar nosso olhar para o 

entendimento do movimento político-estrutural contemporâneo dos sistemas governamentais 

na atualidade, em busca de esclarecer não apenas a condição histórica do conceito de 

democracia, mas uma compreensão do que representou essa evolução, de forma que possamos 

delinear os diferentes projetos democráticos em enfrentamento e o que a participação e a 

cidadania têm assumido nesse contexto.  

Primeiramente, em Santos e Avritzer (2002), encontramos uma possível 

explicação da origem que embasa a atual configuração e as condições de possibilidades 

presentes nesse complexo cenário. Para esses autores, o tema da democracia foi central para o 

século XX, e se constituiu objeto de intensa disputa, notadamente no que se refere a duas 

questões, demarcadas temporalmente: um debate acerca de sua desejabilidade, observada na 
                                                 
14 Bobbio (2000, p.30), em seu livro O Futuro da Democracia, afirma: “se me perguntassem se a democracia tem 
um porvir e qual é ele, admitindo-se que exista, responderia tranqüilamente que não o sei.”  Por sua vez Santos 
(2002, p.39), após constatar convergência na centralidade da democracia no campo político durante todo o século 
XX, afirma não saber se ela “continuará a ocupar esse lugar no século em que agora entramos, [o que] é uma 
questão em aberto”. 



 37

primeira metade do século, em torno de dois modelos conflitantes – a liberal democracia e a 

concepção marxista, e outro debate sobre os requisitos estruturais de uma democracia, 

disseminados como fórmula ideal para todo o mundo no período pós-Segunda Guerra 

Mundial, sob os moldes hegemônicos do primeiro modelo. Como veremos, isso representou 

um consenso em relação à formatação de um modelo – a democracia liberal representativa - 

para a formação de governos em detrimento de formas de participação e de ampliação de 

soberania do cidadão comum.   

Essa discussão sobre a forma ideal de democracia, na Teoria Clássica, assume três 

reflexões significativas, sendo a primeira no quesito representatividade. A democracia 

hegemônica Moderna compreendeu um percurso que, ignorando uma discussão substantiva do 

tema e assumindo a liberal democracia em sua inevitabilidade, passou pelo relativismo de 

Kelsen, o procedimentalismo – como método de constituição dos governos, de Schumpeter, e, 

por meio de Bobbio, se materializou num método de autorização de governos. Isso o 

transformaria em regra geral para a formatação democrática idealizada para os sistemas 

governamentais. O que significa que o jogo democrático ficava centrado no processo de 

representação eleitoral15.  

Outra questão presente no processo de conformação da concepção hegemônica de 

democracia diz respeito à crescente complexificação e à indispensabilidade da burocracia, 

principalmente com a instituição do Estado de Bem-estar Social e a emergência de formas 

complexas de administração estatal, para atender ao aumento das funções assumidas pelo 

Estado, por meio de um corpo burocrático cada vez mais especializado.  Dessa forma, era 

inevitável, segundo Santos (2002, p. 46) “a perda de controle sobre o processo de decisão 

política e econômica pelos cidadãos”. 

                                                 
15 Ver percurso em Santos (2002, pp.39-50). 
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A terceira reflexão refere-se à justificação da representação utilizada por esse 

modelo hegemônico, fundada exclusivamente no que se refere ao problema das escalas como 

método facilitador de representatividade – via autorização, como método de tomada de 

decisão por maioria - em uma democracia para grandes populações. 

No conjunto dos elementos que fundamentam essa concepção hegemônica de 

democracia, interessa-nos ressaltar aspectos significativos daí resultantes, como elementos 

explicativos do atual estado em que se encontram as sociedades contemporâneas e que 

difundem: primeiro, uma valorização positiva de apatia política, ou seja, planta a falta de 

capacidade ou de interesse político do cidadão comum em participar de outros exercícios 

democráticos, além da eleição de seus representantes; segundo, a questão da concentração dos 

debates, realizados por um elitismo democrático, e terceiro, a diluição da prestação de contas 

e da representação de múltiplas identidades ou das minorias. 

Essas questões estão fundamentalmente relacionadas à temática desse estudo por 

estabelecerem possíveis bases explicativas da expansão de um determinado tipo de 

democracia, fundada numa prática restrita de legitimação de governos, que se tornou 

hegemônica, e que foi conjugada à crescente degradação das práticas democráticas e a uma 

abstenção de participação por parte do cidadão.  

Isso significa dizer que essa concepção hegemônica de democracia, a liberal, 

legou-nos principalmente um abandono do papel da mobilização social e da ação coletiva 

na construção da democracia bem como uma subestimação dos espaços de participação 

social.   

Desse modo, compreendemos os fundamentos em que a liberal democracia se 

instala como um movimento em que a participação é teoricamente excluída do processo de 

constituição dessa concepção, o que reduz a presença maciça popular nas deliberações 
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políticas e administrativas, por meio da eleição de representantes das elites, e uma 

exclusão de formas mais ampliadas de participação. 

Não esqueçamos que paralelamente a isso, no período de pós-guerra, também 

foram se desenvolvendo formas contra-hegemônicas de democracia, que buscaram dar uma 

resposta diferenciada à racionalidade das opções de legitimação e ao reconhecimento da 

necessidade de representação da pluralidade humana16 , por meio da criação de uma nova 

gramática ou estruturação social e cultural e da articulação “de uma nova institucionalidade da 

democracia”, Santos (2002, p. 51).  

Nesse sentido, trata-se de defender que a democracia “é uma forma sócio-histórica 

e que tais formas não são determinadas por quaisquer tipos de leis naturais” além de que 

“pensar a democracia como ruptura positiva na trajetória de uma sociedade implica em 

abordar os elementos culturais dessa mesma sociedade” (SANTOS, 2002, p. 51-52), 

promovendo uma oganização democrática em que indivíduos possam problematizar em 

público suas desigualdades, partindo de um amplo espaço de deliberação, recolocando, 

portanto, a questão do procedimentalismo clássico17, abrindo-o à participação. 

Também nesse contexto, atualmente revela-se significativa a presença dos 

movimentos sociais, quando diversos sujeitos sociais passaram a disputar espaço político no 

sentido de re-significar as práticas democráticas, particularmente nos países da América 

Latina, implicando num amplo questionamento18 e de forma acentuada a partir dos anos de 

1980. 

No caso brasileiro, essa discussão está associada ao processo de restauração 

democrática do país e, ao mesmo tempo, as mudanças nos padrões da regulação social que 

levou a cortes de benefícios sociais, tão duramente conquistados.  

                                                 
16 Agravada substancialmente nos últimos 35 anos, no escopo do excludente projeto neoliberal. 
17 Cujos mecanismos de agregação característicos da democracia representativa revelam-se insuficientes.  
18 Em que as seguintes questões se encontram tematizadas: a ampliação do político, a transformação de formas 
de poder dominantes, o aumento da cidadania e a inserção, no campo político, de sujeitos sociais 
tradicionalmente excluídos. 



 40

Como sabemos, até a década antecedente, os anos de 1970, e desde o período 

compreendido entre 1950 e 1960, a intervenção do Estado orientava-se pelo princípio 

keynesiano de Estado, o que significou um crescente investimento e o endividadamento desse 

Estado, para promover distribuição de renda e diminuição de desigualdades, ao lado de um 

princípio de organização industrial de bases fordistas que se fundavam no planejamento, na 

funcionalidade e em processos de longo prazo do desenvolvimento industrial, em que estavam 

também presentes linhas de montagem de grande porte, estabelecidas num espaço único, 

centralização e verticalização das plantas industriais, constituição de significativos estoques, 

sob a batuta de uma racionalidade técnica, que previa ainda uma política salarial, cujo objetivo 

era promover o consumo por parte dos trabalhadores.  

Essa condição veio a ser alterada com a crise capitalista dos anos 70, em que se 

instala um período de baixas taxas de crescimento econômico, por um lado, e de altas taxas de 

inflação no sistema econômico mundial, por outro, colapsando a organização do processo de 

reprodução do capital.  Na perspectiva dos grupos contrários ao Estado de bem estar social, as 

causas da crise residiam no poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos operários, 

mobilizados permanentemente por aumentos salariais e a reivindicação do aumento dos 

encargos sociais do Estado, que teriam diminuído drasticamente o lucro necessário às 

empresas e desencadeado processos inflacionários incontroláveis. 

A solução viria sob a forma de um movimento que pregava um Estado com 

determinadas características: forte, para desfazer as conquistas dos trabalhadores e os 

desmobilizar, cortando encargos e investimentos na economia; de intensa orientação 

monetarista, para reverter gastos sociais e restaurar uma taxa de desemprego que 

desestabilizasse a força dos sindicatos, fragilizando todos os setores; promotor de uma 

reforma fiscal; não mais regulador da economia, o que caberia agora ao mercado. 
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Essa nova forma deveria atender ao modelo de acumulação flexível do capital que 

previa um rebaixamento na taxa de inflação e o aumento da taxa de crescimento da economia. 

Mas esse último não ocorreu, resultando no incremento da especulação financeira, numa 

lógica que inverteu o investimento histórico no campo da produção industrial. 

Desse modo, não apenas na América Latina, mas um pouco por todo o mundo, 

assistimos se instalar o desemprego estrutural, o monetarismo e o poderio do capital 

financeiro, a substituição de tradicionais agentes de forças produtivas por sujeitos que atuam 

no campo da ciência e da tecnologia; retirada da presença estatal da atuação econômica, da 

regulação do mercado e das políticas sociais e o fortalecimento e concentração de poder na 

ação de grandes agências financeiras mundiais, representantes das mesmas orientações do 

capital, entre outras medidas.  

Para nós, cabe ressaltar que os rebatimentos decorrentes da implantação desse 

projeto neoliberal de recomposição do capital tiveram implicações em todas as dimensões do 

Estado Nacional e sua soberania, que passam a ser reguladas pelas estruturas globais de poder, 

à luz de uma lógica que reflete uma economia mundializada, em que se tutelam os países em 

alegado estado de ingovernabilidade19.  

Bobbio (2000, p. 139) refere que “se foram pelos ares os limites nos quais a 

doutrina liberal imaginava devesse ser contido o Estado”, acrescentando que “hoje o que está 

posto em discussão não é a relação específica entre mercado e Estado, mas a relação 

específica entre mercado e Estado democrático” (p. 140). 

Bobbio apresenta a problemática sob a seguinte lógica: 

Pode-se descrever sinteticamente este despertar do liberalismo através da 
seguinte progressão (ou regressão) histórica: a ofensiva dos liberais voltou-se 
historicamente contra o socialismo, seu natural adversário na versão 
coletivista (que é, de resto, a mais autêntica); nestes últimos anos, voltou-se 

                                                 
19 Sobre o tema, Santos chama a atenção que “quando hoje os Estados hegemônicos e as instituições financeiras 
multilaterais elegem a ingovernabilidade como um dos problemas centrais das sociedades contemporâneas, nada 
mais fazem do que expressar a ansiedade e a insegurança quanto à possibilidade de a ansiedade e a insegurança 
serem redistribuídas pelos excluídos aos incluídos” (1999a, p.111) 
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também contra o Estado de bem-estar, isto é, contra a versão atenuada (...) 
do socialismo; agora é atacada a democracia, pura e simplesmente. A insídia 
é grave. Não está em jogo apenas o Estado de bem-estar, quer dizer o grande 
compromisso histórico entre o movimento operário e o capitalismo maduro, 
mas a própria democracia, quer dizer, o outro grande compromisso histórico 
anterior entre o tradicional privilégio da propriedade e o mundo do trabalho 
organizado, do qual nasce direta ou indiretamente a democracia moderna 
(através do sufrágio universal, da formação dos partidos de massa etc.) 
(BOBBIO, 2000, p. 141). 

   

O autor reconhece um caminho que conduz à proposta de um neocontratualismo20, 

cujo principal desafio consiste no fato de que os indivíduos detentores de parte do poder 

soberano,  

não se contentam mais em pedir, em troca de sua obediência, apenas a 
proteção das liberdades fundamentais e da propriedade adquirida através das 
trocas, (...) mas passam a pedir que venha inserida no pacto alguma cláusula 
que assegure uma equânime distribuição da riqueza, para com isso atenuar, 
se não mesmo eliminar, as desigualdades dos pontos de partida (BOBBIO, 
2000, p. 163). 

 

Mesmo reconhecendo formas intermediárias, para materializar um pacto 

democrático ideal, Bobbio defende duas condições imprescindíveis: o respeito as liberdades e 

aos poderes considerados naturais, não suprimíveis nem restringíveis e o estabelecimento de 

regras para as decisões coletivas, tomadas com a máxima participação e o máximo consenso 

dos destinatários das decisões. Em suas palavras,  

entendo por Estado democrático aquele Estado que está baseado num pacto 
de não-agressão entre diferentes grupos políticos e na estipulação entre estes 
mesmos grupos, de um conjunto de regras que permitam a solução pacífica 
dos conflitos que poderão surgir entre eles. (BOBBIO, p. 202) 

 

Focando também com a crise do contrato social, vemos em Santos (1999a) que 

nas sociedades modernas, “o contrato social visa criar um paradigma sócio-político que 

produz de maneira normal, constante e consistente quatro bens públicos: legitimidade da 

governação, bem-estar econômico e social, segurança e identidade coletiva” (p. 87-88), bens 

                                                 
20 Fundado num novo acordo social, global e não parcial, de pacificação geral e de fundação de um novo 
ordenamento social, uma verdadeira “nova aliança”. 
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públicos só realizáveis em seu conjunto, como um todo interligado, porém antinomias e 

divergências inerentes a esse contrato geraram lutas que conquistaram bens comuns de forma 

contraditória e parcelar. 

Por isso, utilizando uma classificação desse autor, explicitamos três campos em 

que essas lutas se acirraram e as prováveis conseqüências/limites daí decorrentes hoje na 

sociedade: primeiro, a socialização da economia, em que a luta de classes se constituiu 

instrumento de transformação do capitalismo, por meio de conquistas dos trabalhadores em 

suas necessidades básicas, interesses próprios e legítimos, ou seja, de direitos de cidadania. O 

segundo diz respeito à politização do Estado, processo concretizado sob a forma de Estado 

Providência nos países centrais do sistema mundial e o Estado desenvolvimentista, nos países 

da periferia e da semiperiferia, caso do Brasil. E em terceiro, vemos a nacionalização da 

identidade cultural, em que, dependendo das identidades dos grupos sociais daquele Estado 

Nacional, se reforçam os critérios de exclusão e de inclusão, subjacentes a cada construção 

histórica de socialização da economia e de politização do Estado. 

Santos identifica na nova contratualização, de que tanto se fala hoje, “um falso 

contrato”, por se tratar de um contratualização liberal individualista, sem a participação de 

grupos coletivos com diferentes interesses sociais; por possuir uma participação mínima do 

Estado, para assegurar o cumprimento do contrato, não possuindo, portanto, qualquer 

estabilidade; e por fim, por não reconhecer o conflito e a luta como elementos estruturais do 

combate, mas antes promover o assentimento passivo às condições incontornáveis, tidas como 

universais. 

Como formas alternativas de sociabilidade, na linha da contra-hegemonia, Santos 

(1999a, p.109) propõe a “reconstrução ou reinvenção de um espaço-tempo que favoreça e 

promova a deliberação democrática”. Seu primeiro princípio é pensar alternativas, a partir de 

uma epistemologia que transite do conhecimento-como-regulação para o conhecimento-como-
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emancipação e o segundo princípio é o da distinção entre ação conformista e ação rebelde, por 

meio da criatividade e do movimento espontâneo. E ainda, a re-invenção de espaços-tempo 

que promovam a deliberação democrática. 

Nesse contexto cabe um Estado Experimental, que conceda a garantia de 

igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de institucionalidade democrática, porém 

necessita garantir padrões mínimos de inclusão, por meio de uma participação ativa dos 

cidadãos, fator de sustentabilidade do bem-estar, que monitore, acompanhe e avalie o 

desempenho dos projetos alternativos.   

Mas esse campo da democracia participativa é um terreno de instabilidade e 

turbulência em que estão presentes inseguranças de toda ordem e desejos de manipulação. 

Numa leitura que transcende o espaço nacional, assim como o neoliberalismo tenta, por meio 

da redução do Estado, impingir uma regulação hegemônica de seus interesses de capital global 

em cada país, também o campo democrático deve buscar no Estado nacional que esse seja um 

elemento de neutralização e diminuição desses imperativos, superando as profundas 

desigualdades, promovendo uma forma mais eqüitativa de redistribuição da riqueza 

globalmente produzida, o que só ocorrerá se esse for um Estado Forte. Tão forte que incorpore 

a expansão democrática, para o que certamente está e estará contribuindo a criação de espaços 

públicos em que estão presentes agentes e instituições da sociedade civil, para desencadear e 

promover processos de discussão e de decisão acerca das políticas públicas e da sua 

implementação.  

No caso brasileiro, vale lembrar que essas possibilidades de ampliação de 

participação possuem como marco formal a Constituição Cidadã de 1988, em que foram 

contemplados mecanismo de democracia direta e participativa, a exemplo da criação de 

Conselhos Gestores para tratarem de questões sociais, nos diversos níveis governamentais. 

Como contraponto a esse alargamento, vamos encontrar no mesmo período de implementação 
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desse arcabouço legal, um encolhimento da ação do Estado, requerida pelos moldes do ideal 

neoliberal, que configura, em parte, uma desresponsibilização de suas funções ao transferir 

para a sociedade civil as responsabilidades sociais21, utilizando, para isso, também as esferas 

administrativas subnacionais principalmente  as municipais. Estamos, portanto, diante de dois 

projetos distintos que se acham em processo, e cujos desdobramentos devem ser investigados, 

porque vemos se instalar uma tensa dinâmica no avanço democrático do Brasil. 

De um lado, uma disposição de abertura de espaços públicos, legalmente 

reconhecida e estimulada, mas inserida no bojo de um processo global de adequações das 

sociedades ao modelo neoliberal.  

De outro, a incerteza dos (re)inícios e um saldo positivo para muitos agentes e 

instituições da sociedade civil brasileira que se organizaram no processo de resistência ao 

regime militar,  representados por intensas lutas pela  ampliação de cidadania e maior 

participação. São grupos que apostam no potencial democratizante desses espaços como 

formas de aprofundar os valores de uma sociedade mais justa e diminuir, com essa atuação, 

inaceitáveis taxas e situações de exclusão social e de baixa qualidade de vida a que a grande 

maioria das pessoas, hoje, está exposta.   

Nas palavras de Nogueira (2004, p. 52), seria “articular [a] dinâmica racional-legal 

[governamental] com uma dinâmica emancipatória, aberta para a democracia política, a 

promoção social e a cidadania”. 

Só que essa disputa, antes explicitada por estratégias mais específicas de atuação 

política, acaba por produzir uma situação em que sujeitos e organizações da sociedade civil se 

vêem confrontados com orientações, financiamentos e ingerências, que atuam sob a direção de 

um projeto político ainda hegemônico e, por isso, muitas vezes, antagônico. 

                                                 
21 Lembremos que, depois de uma tentativa em que se promoveu apenas uma racionalização do aparelho 
administrativo e um investimento gerencial no molde do Estado atual,  a Reforma perseguiria três nítidas 
questões: privatização, terceirização e um estímulo ao estabelecimento de parcerias entre o público e o privado, 
de forma a resultar num significativo desempenho estatal, que deveria se transformar em mais adaptável, menor e 
produtor de menor despesa. 
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Nesse sentido, observamos, hoje, uma forma mais sutil de se materializarem as 

disputas que subjazem à efetivação desses espaços, de forte cunho cultural, por meio de uma 

manobra de operacionalização de conceitos e referências fundamentais a essas práticas, 

fundadas num processo de resemantização.  Esses deslocamentos de sentido podem evidenciar 

diferentes projetos de sociedade, de homem e de visão de mundo, que vão compor uma densa 

sombra no que se refere aos avanços no campo da democracia, decorrendo daí divergências e 

distinções que servem não só para designar um simples vocábulo, mas para o aprimoramento 

de práticas sociais e políticas, o que é decisivo para um povo e seu Estado.   

Outra questão que distancia o aprimoramento democrático desses espaços e das 

práticas dos sujeitos envolvidos, diz respeito à estimulação de procedimentos e à 

implementação de determinados mecanismos institucionais, que vão distorcendo e 

contornando, por processos naturalizados, o desenho democrático de construção e de 

consolidação desse complexo trabalho. 

No caso de nosso objeto, o Programa Melhoria da Educação nos Municípios, 

vemos uma confluência das observações feitas acima, quando nos referimos à cidadania, a 

direitos e à participação bem como a uma adoção de métodos e orientações que, analisados, 

vão explicitar para que sentido caminha o projeto democrático que se proclama que se está 

tentado expandir, por meio dessa intervenção, em parcela significativa dos municípios 

brasileiros.  

Para ajudar a perceber como se processam esses deslizamentos de sentido, como 

se articulam e se coadunam para materializar os diferentes projetos presentes numa formação 

discursiva e suas práticas articulatórias, passemos a explicitar nossa opção pela a abordagem 

teórico-metodológica da Teoria Social do Discurso, que ampara as análises realizadas. 

Neste sentido, situando o CENPEC e suas ações (particularmente o Programa 

Melhoria da Educação nos Municípios) no contexto da inter-relação entre Estado e sociedade 
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civil, é que  realizamos a análise do discurso própria a essas ações, o que suscita uma 

discussão a respeito dos caminhos teórico-metodológicos trilhados para essa análise.  

 
1.2 A Análise do Programa Melhoria da Educação nos Municípios por meio 
da Teoria Social do Discurso  

 
 

Na análise do nosso objeto de pesquisa nos utilizamos de elementos da Lingüística 

Crítica que compreende a linguagem como parte da sociedade, como prática social e como um 

dos elementos que interfere na reprodução e na auto-regulação da sociedade. Neste sentido, 

estamos nos apoiando em formulações que apregoam a análise de  textos com propósitos 

políticos e argumentam que a linguagem é um veículo central no processo em que as pessoas 

são constituídas como indivíduos e como sujeitos sociais. Isto compreendendo que linguagem 

e ideologia estão proximamente imbricadas Mills (1997). Dentre os que abraçam essa 

concepção  encontramos Norman Fairclough, que serviu de principal ponto de apoio para 

nossas análises. 

A análise crítica do discurso se apóia em um quadro teórico, em que se alia o 

aspecto lingüístico e o sócio-histórico, tomando como nucleares dois conceitos: IDEOLOGIA 

E DISCURSO. A utilização do conceito de ideologia pretende indicar o estabelecimento e a 

conservação de relações desiguais de poder (WODAK, 2003, p. 30), presentes nos processos 

sociais, em que circulam formas simbólicas do mundo social, decifradas por meio da 

desmitificação dos discursos. 

No que concerne ao discurso, mostram-se importantes as contribuições de 

Foucault, em seu livro “História da Sexualidade I – A vontade de saber” (1977), quando ele 

nos diz que o ponto essencial não é tanto saber o que dizer à questão,  

mas levar em consideração o fato de se falar de sexo, [ou de qualquer 
outro evento discursivo], quem fala, os lugares e os pontos de vista de que 
se fala, as instituições que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem 
o que dele se diz, em suma, o “fato discursivo” global, “a colocação do sexo 
em discurso (p.16) (grifos nossos). 
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Em nosso caso, isso é de fundamental importância para pensarmos porque se tem 

falado tanto de democracia no campo educacional e o que se tem dito quando se fala dessa 

questão? De igual modo, quem fala, de onde fala e o que fala, quando se refere à participação 

e à cidadania? Quais as relações entre esses discursos, os efeitos de poder e as condições de 

produção de que os processos discursivos se investem? Que formas de organização 

potencializam/intimidam/impõem, a partir da construção de uma determinada formação 

discursiva? Essas são algumas questões fundamentais para o estudo, por permitirem 

determinar o exercício, a organização e o funcionamento do poder e como se tem feito uso 

desse poder, que sustenta o discurso sobre a Melhoria da Educação no Município. 

Nossa opção pela análise do discurso neste estudo significa, portanto, que a 

linguagem é vista como prática social, como um modo de ação, em que as pessoas têm a 

possibilidade de agir sobre o mundo e sobre os outros e de estabelecer representações. Implica 

também a ocorrência de uma relação entre estrutura social e prática social, considerando-se a 

prática discursiva como uma forma específica de prática social, cuja análise promove a 

focalização de processos sócio-cognitivos de produção e de interpretação, assim sendo, de 

consumo de textos, falados ou escritos, que possuem por base modelagens inconscientes de 

estruturas sociais, convenções, relações e lutas anteriormente fixadas, numa primeira 

dimensão de análise, e de forma complementar mas não menos importantes, processos de 

produção, distribuição e consumo dessa ação discursiva. 

Ao transpor os estudos de Fairclough para a análise da concepção que embasa e se 

explicita no Programa Melhoria da Educação no Município, nossa intenção foi compreender 

as condições de possibilidades de essas práticas sociais e discursivas estarem contribuindo, de 

modo variado e contingencial, para materializar possíveis percursos de transformação, de 

coadunação e de reprodução de antigas/novas vivências, à medida que o Programa ia se 

desenvolvendo no âmbito local.  
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Nossa expectativa foi a de estarem sendo reveladas incursões democratizantes e 

emancipatórias, contra-hegemônicas, portanto, tão necessárias à formulação de alternativas ao 

que temos visto se instalar no curso do processo hegemônico neoliberal ora em vigor, e que 

podem contribuir para fortalecer um projeto de sociedade sobre as bases de uma democracia 

redistributiva e de um Estado Experimental, conforme perspectiva explicitada.  

Dessa forma, com foco em nosso objeto de pesquisa, como uma tentativa de 

apreensão da complexa realidade contida no recorte de uma ação local, envolvendo a 

sociedade civil e a construção da democracia num tempo de fortes pressões político-social-

econômicas, num falar alto, introduzimos uma reflexão em que identificamos muitas razões 

para se intervir na melhoria da educação nos municípios. Essa intervenção se materializa com 

uma metodologia que se propõe a subsidiar a construção de planos municipais de educação, 

por meio de um programa de ampla abrangência, conforme descrição adiante, e com recursos 

e respaldos suficientes para realizar uma intervenção de tamanho porte e abrangência.   

Se nos reportarmos às políticas de cunho neoliberal, por exemplo, num primeiro 

movimento de reflexão, identificamos como justificação para esse Programa, a necessidade de 

aumentar o controle social dos gastos públicos, no sentido de desenvolver uma capacitação 

técnica, focada em privilegiar indicadores gerenciais, de modo a conduzir a intervenção para 

uma redução dos índices de reprovação/evasão, e de retenção de alunos. Isso representaria 

sucesso nos indicadores macrossociais do país, além de evitar, por meio do controle 

estimulado, um dispêndio de receita.  

Por outro lado, tal iniciativa pode caminhar no sentido de reforçar o papel de 

desresponsabilização do poder central e, em contrapartida, de responsabilização dos 

municípios, pela estimulação de mecanismos locais de regulação e de controle, de modo a 

promover mais um instrumento de implementação de medidas de redução do Estado, segundo 

orientações de cunho neoliberal.  
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Vista de outra forma, essa pode se constituir numa medida potencializadora de 

experiências democratizantes, na perspectiva de promover espaços de construção coletiva de 

vivências emancipatórias, dependendo, contudo, da condução que for se imprimindo para sua 

consecução, o que as análises nos demonstraram. 

 Além de que, nos moldes em que foi pensada, a capacitação do Programa seria 

capaz de prover uma formação básica de planejamento para os técnicos das secretarias 

estaduais e municipais, considerados deficitários em sua formação para prover orientações e, 

nessa perspectiva, se habilitarem a desencadear uma operacionalização homogênea e 

naturalizante de espaços, ditos, de exercício cidadão.  

 Também podemos pensar que, no caso do organismo multilateral e da grande 

fundação envolvidos com o Programa Melhoria, como o UNICEF e a Fundação Itaú Social, 

essa intervenção pode estar relacionada a uma recondução mais global a partir de diretrizes 

mais específicas, do ponto de vista dos países centrais, que incorporam, localmente, diferentes 

interesses, direcionados a países situados na semiperiferia do sistema mundial. 

No caso dos municípios, podemos pensar nas formas tradicionais de clientelismo, 

patrimonialismo e autoritarismo, presentes nas práticas sociais e políticas de seus agentes 

educacionais. As práticas discursivas que analisamos refletem uma remodelação e 

reestruturação dessas práticas ou estão apenas a reforçá-las? 

O próprio papel de entidades da sociedade civil nesse processo de repensar formas 

alternativas da regulação social, leva em conta que a suposição de um Estado ativo, eficiente e 

democrático, prevê uma sociedade civil igualmente participativa, na qual poderia estar 

inserido o CENPEC. 
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1.2.1 A Análise do Discurso Textualmente Orientada – ADTO 

 

Na perspectiva aqui adotada, baseada na Teoria Social do Discurso de Fairclough 

(2001), existem três dimensões nos eventos discursivos: o texto (análise lingüística), a prática 

discursiva (natureza dos processos de produção e interpretação textual) e a prática social (mais 

complexa, busca as circunstâncias do fato discursivo, a moldagem que influencia essa prática 

e os efeitos daí resultantes). 

Dentre as diversas perspectivas teóricas existentes, buscamos trabalhar discurso, 

manifestação política e ideológica (p.94), no campo lingüístico, enfatizando a interação entre 

falante e receptor ou escritor e leitor (ou seja, entre processos de produção e interpretação da 

fala e da escrita e o contexto do uso lingüístico), através do texto22.  

No campo das abordagens contemporâneas de análise política, a noção de discurso 

aqui utilizada relacionou-se às suas condições de possibilidade, nas quais a percepção, o 

pensamento e a ação condicionam-se à estruturação de um certo campo de significados 

preexistente (LACLAU, 1993), traduzindo-se em prática política, que se estabelece, se 

mantém e transforma relações de poder, impulsionados por competir pela fixação de novos 

significados. Para tanto, utilizamos também a compreensão gramsciniana de que os sujeitos se 

estruturam por meio de diversas ideologias, fazendo com que complexos ideológicos sejam 

estruturados e reestruturados, articulados e rearticulados. Nessa perspectiva, o Programa 

Melhoria pode se submeter a constantes processos de ressignificações por parte de seus 

diferentes corpos de atores, compostos para o interpretar e implementar. 

É necessário reconhecer aí uma relação em que vemos, de um lado, correntes 

conflitantes ideológicas, que podem reproduzir ou transformar o discurso existente, e de outro, 

a maneira como esses eventos discursivos se relacionam intertextualmente, revelando o 
                                                 
22Texto, segundo Fairclough, é considerado como uma dimensão do discurso: o ‘produto’ escrito ou falado do 
processo de produção textual. (2001, p. 21). 
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equilíbrio instável dos processos hegemônicos.  Para estender e aprofundar essa compreensão, 

Laclau propõe que o discurso seja visto como uma totalidade (precária e provisória), 

estruturada pela prática articulatória, cujos resultados são imprevisíveis a priori, ou seja, 

apresentam-se sob a forma de grande fragmentação. 

Desse modo, a prática articulatória presente nos discursos atua sempre no sentido 

de tentar dominar o campo discursivo, mas como, para Laclau, nenhuma formação é 

totalmente saturada e os momentos23 são contingenciais, vemos sempre uma tentativa parcial 

de fixação de significados. 

Se pensarmos que essa saturação contingencial na fixação de sentidos e a 

diversidade de suas formas de recomposição e rearticulação potencializam as lutas sociais e 

dotam as forças históricas de positividade, vemos que o campo do social encerra sempre uma 

luta em que distintos projetos tentam articular um número de significantes em torno da visão 

que cada um defende, o que é feito de forma precária e provisória. 

Ao se criar uma síntese provisória em torno de um dado conceito, temos a 

concepção de hegemonia, desenvolvida por Laclau e Mouffe, baseada em Gramsci, em que 

todos os elementos se fundem em uma vontade coletiva que se torna o novo protagonista da 

ação social e conseqüentemente da ação política, fazendo-se estabelecer um processo 

hegemônico, durante algum tempo. 

De igual modo, Fairclough (2001, p. 117) entende 

que as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, 
as relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 
dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 
para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 
dominação. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). 

 

                                                 
23 Momentos ocorrem quando há articulação em torno de um conjunto, de um todo em um discurso, 
estabelecendo sentido em uma totalidade estruturada. Ex: eleitor, poderes, igualdade no discurso democrático 
liberal. Outros elementos podem surgir em não articulação com esse discurso, a exemplo dos direitos das 
minorias. 
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E que determinados usos da linguagem servem para manter ou estabelecer 

relações de dominação, em circunstâncias específicas. 

Estabelecidos alguns parâmetros fundamentais pela opção e o uso dessa 

orientação, vemos o delineamento das etapas propostas por Fairclough (2001) em sua Análise 

de Discurso Textualmente Orientada – ADTO e em sua Teoria Social do Discurso, por meio 

de categorias e tópicos relativos ao desenvolvimento das análises.  

Esse percurso constituiu a base para recuperar as marcas que remetem a um 

discurso que se especificou por apresentar regularidades, na medida em que se reporta a essa 

ou aquela formação discursiva, e que foi adquirindo sentidos dentro de um determinado 

processo de formação ideológica materializado nesse momento histórico.  

A primeira categoria utilizada por Fairclough diz respeito à Análise Textual, cuja 

construção se materializa por meio de uma descrição dos aspectos formais presentes no texto 

de modo significativo. É nesse nível que o pesquisador deve exercitar a observação, voltada à 

descrição do discurso. 

Desse modo, vemos que as categorias propostas se apresentam, segundo o autor, 

num movimento ascendente de compreensão da produção, e se referem às seguintes questões: 

primeiro, o vocabulário que é utilizado na observação do significado de palavras 

consideradas chaves, buscando explicitar a acepção variável que adota, funcionamento que se 

traduz como modo de hegemonia e de luta, quando cruzadas com a prática discursiva e 

relacionadas a outras formações discursivas, reveladoras de outros sentidos para aqueles 

vocábulos. 

Em seguida temos a metáfora, que consiste na tomada de uma palavra por outra e 

cujo efeito metafórico constitui os sentidos e os sujeitos. Para isso, devemos caracterizá-la, 

compará-la com outras semelhantes e buscarmos identificar fatores e efeitos que observam 

sobre o pensamento e a prática ali implícitos. 
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A categoria seguinte constitui a gramática, que se propõe a abordar três tópicos. 

O primeiro é a transitividade, que lida com os tipos de processos codificados em orações e os 

tipos de orações envolvidas na construção do texto, sendo preciso demarcar se são utilizados 

verbos de relação entre os participantes, como verbos de ligação – ser, estar, parecer, tornar-se 

etc., ou verbos de ação, que estabelecem uma relação de ação entre o sujeito e o objetivo. 

O tópico seguinte é o tema, que trata do ponto de partida do produtor do texto 

numa oração e da informação que se estrutura por meio de orações num sentido geral. Ele 

focaliza as construções ativas e passivas na estruturação textual, bem como a explicitação ou a 

omissão do sujeito, o que pode se revelar uma estratégia passível de várias interpretações, tais 

como: a irrelevância de sua referência, sua evidência, seu desconhecimento ou ainda, por 

razões que se revelam políticas ou ideológicas, o que pode induzir ao ofuscamento deliberado 

do agente, da causalidade ali pretendida e da responsabilidade do que está sendo proposto. 

O terceiro tópico da gramática constitui a modalidade, que se revela pelo uso de 

auxiliares modais, tempos verbais ou advérbios modais ou semelhantes  que demonstram o 

comprometimento do falante ou do leitor para quem o texto está direcionado. 

A última categoria de análise textual, proposta por Fairclough (2001, p. 213) é a 

coesão textual que procura observar os conectivos utilizados e a argumentação, para situar 

como as orações e os períodos estão interligados no texto, uma vez que os produtores de texto 

estabelecem ativamente relações coesivas de determinados tipos ao posicionar o intérprete 

como sujeito, o que entendemos como um trabalho de ordem estritamente ideológica, ainda 

que o produtor possa fazê-lo de modo inconsciente. 

À continuidade da análise da constituição da formação discursiva em torno dos 

textos da capacitação do Programa Melhoria, vemos que o segundo nível proposto por 

Fairclough, a Análise da prática discursiva, vai se tecendo em torno de questões que dizem 

respeito aos três níveis propostos por este autor, uma vez que elas se articulam para 
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estabelecer uma lógica que permeia o discurso aí referido. Essa dimensão de análise da prática 

discursiva situa-se na tradição interpretativa dos textos. 

Portanto, para essa dimensão, procuramos explicitar origens e motivações da 

mudança discursiva, como surgiram as contradições entre as posições de sujeitos tradicionais 

e novas relações que foram se estabelecendo e se conformando em função de recomposições 

sociais, reposicionamento de sujeito e as práticas políticas daí decorrentes, tendo sempre 

presente que essas lutas estruturais se colocam principalmente nos níveis institucionais e 

societários. 

Após termos feito a opção pela análise de discurso para compor o nossa estudo, 

passamos à definição de um corpus24 de amostra de discurso e à definição de dados 

suplementares que foram utilizados na pesquisa. 

Algumas questões se colocaram a partir da necessidade de nos apropriarmos de 

uma apreensão de sentidos, estabelecidos pelos diferentes sujeitos envolvidos no Programa, na 

busca não apenas de uma caracterização básica desse discurso hegemônico, mas dos possíveis 

redirecionamentos desses sentidos e das ações no nível local. 

 

1.2.2 Definição do corpus da pesquisa 

 

O Programa Melhoria se constituiu numa extensa rede de sujeitos e instituições 

porque seu princípio é promover a “articulação” entre diferentes atores. Desse modo, para nos 

familiarizarmos com essa dinâmica, acompanhamos os desdobramentos desse trabalho com os 

municípios paraibanos, no intuito de delinear papéis e estabelecer um percurso analítico 

significativo para as intenções desse estudo. 

                                                 
24 Corpus relaciona-se a arquivo, ou seja, o registro da prática passada ou de prática em andamento que se inclui 
dentro do projeto de pesquisa. 
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Desse modo, obtivemos um quadro de ações e de sujeitos investidos em 

instituições que nos levaram, num primeiro momento, a coletar relatos de coordenadores do 

trabalho nas diversas instâncias e instituições, formadores capacitados pelo Melhoria, atuando 

como formadores de outros municípios na construção de planos municipais de educação, 

representantes de ONG. Nosso objetivo era compor grupos focais que permitissem o 

aprofundamento das temáticas fundamentais e a explicitação dos projetos educacionais aí 

existentes. 

Esses depoimentos e o período de acompanhamento empírico sistemático do 

trabalho para compor este estudo foram decisivos na definição do corpus da pesquisa. Dessa 

forma, estivemos presentes durante a apresentação oficial do Projeto, em agosto de 2004, em 

João Pessoa,  e no segundo encontro do Projeto, na cidade de Patos, no interior da Paraíba, em 

8 de outubro do mesmo ano. 

Ainda durante esse período, programamos visitas a João Pessoa, para a realização 

de gravação de relatos com alguns dos agentes envolvidos no Programa. Dentre esses, a 

coordenação do Programa no CENPEC, a coordenação do Programa no UNICEF; a 

coordenação do Programa no estado da Paraíba, uma representante da sociedade civil, 

formadores de Pólos, que desenvolviam o Plano Municipal em um grupo de municípios, e, por 

fim, um representante do município que apresentou seu relato de experiência na construção do 

Plano Municipal de Educação de Esperança. Os relatos gerados foram transcritos e 

subsidiaram complementarmente a análise. 

Nesse momento, a recondução do corpus foi motivada por diversas questões, 

dentre as quais, a presença, nas entrevistas realizadas, de uma focalização que se revelava por 

temas praticamente consensuais sobre os quais incidem trabalhos de pesquisa no campo da 

política educacional, particularmente quando eles assinalam o valor das dimensões ético-

político-econômicas, nesses ainda atuais tempos de continuísmos e partidarismos, 
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autoritarismos e corporativismos, apesar do sempre presente discurso da participação em 

contrário. Estão presentes também temas relacionados ao interesse do capital, escassez de 

financiamento para as áreas sociais, nas diferentes esferas governamentais. Ou ainda um 

possível despreparo do corpo gerencial educacional no campo epistemológico, o que implica a 

adoção de metodologias incorporadas e naturalizadas como inovadoras. De modo que essas 

entrevistas já não satisfaziam porque sinalizavam para o deja vu, desde seu início, enquanto 

nosso olhar buscava o contingente, o fluído da análise que permitisse compreender o processo 

aí desenvolvido. 

Também quando pensamos em desenvolver grupos focais que possibilitassem um 

registro do processo em sua multiplicidade e singularidade, fomos surpreendidos pela 

substituição do grupo de formadores, preparado pelo Melhoria, durante o processo de 

continuidade do Projeto de Construção dos Planos Municipais, por uma outra equipe de 

educadoras que já possuía uma expertise na área e foi contratada pela Secretaria de Educação 

da Paraíba para acompanhar os 101 municípios que estavam entrando no processo. 

Desse modo, dois pensamentos levaram-nos a definir a Coleção para Gestores 

Educacionais, elaborada pelo CENPEC, como elemento fundamental para o corpus efetivo da 

pesquisa: a sinalização homogeneizante presente nos diagnósticos e Planos de Ação 

Educativa, produzidos pelos gestores municipais, durante e após a formação do Programa, e a 

já referida reiteração de temas no âmbito das entrevistas. 

Assim, estabelecemos ser fundamental pensar no material utilizado para a 

capacitação dos agentes do Programa, de forma a explicitar as situações que se colocam e 

relacionar os temas recorrentes que nos levariam a uma reflexão aprofundada dos objetivos a 

que nos propomos nesse trabalho. Como o Programa tem tido uma entrada significativa em 

muitos municípios, buscamos analisar o material e seu potencial na promoção de espaços 
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emancipatórios às atuais condições de participação e de cidadania que se vivencia na 

Educação, particularmente no âmbito do município. 

Verificamos que se constituía uma formação discursiva composta de diferentes 

instituições e sujeitos, espaço-temporalmente situados, e que foram, ao longo de uma vasta 

produção utilizada, demarcando e delineando posições sociopolíticas. Assim, visando focar 

nosso olhar sobre os sentidos que vinham sendo impressos no desenvolvimento do Programa 

Melhoria pelo CENPEC, optamos por analisar o material utilizado para realizar a intervenção, 

particularmente aquele relacionado à fundamentação teórica do Programa, de modo a 

assegurar como se representa esse produto particular de prática no âmbito da Instituição 

CENPEC, evitando assim uma visão homogeneizadora do discurso (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

57).  

O material da Coleção, particularmente em seu volume 1, tem especial significado 

por trazer a construção discursiva política do Programa, contemplando a área de proposta do 

presente trabalho. Desse modo, esse volume foi detalhadamente analisado para daí 

compreendermos a verdade que essa construção acolhe, e simultaneamente, a mantém e 

justifica. Daí é possível extrair as visibilidades ativadas pelos enunciados, as posições de 

sujeito resultantes, a vontade de poder que dá origem a esse enunciado e a mobilização de 

saberes ativados para a construção desses enunciados.   

Também utilizamos dados provenientes da análise de seis entrevistas, realizadas 

com sujeitos centrais no desenvolvimento do Programa, como a coordenação nacional do 

Melhoria no CENPEC, a coordenação do UNICEF, a coordenação estadual do Programa na 

Paraíba; a coordenação estadual do Projeto Construção dos Planos Municipais na Paraíba, 

membro da equipe central da Secretaria de Educação Estadual; dois formadores, capacitados 

pelo Programa, uma representante da ONG Casa Pequeno Davi.  
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Essa etapa visou trabalhar o material que norteou a capacitação dos representantes 

das secretarias municipais e estadual de educação, e se constituiu no campo de onde extraímos 

as categorias empíricas, buscando observar seu deslocamento e ressignificações que traduzam 

possibilidades de coadunações, reproduções e transformações discursivas, que pudessem se 

materializar em mudança de práticas sociais. 

Chamamos a atenção para o fato de, nessas diversas funções de descrição, de 

interpretação e de explicação dos fatos enunciativos em eventos discursivos, não utilizarmos 

todos os tópicos ou elementos contidos nessa abordagem, uma vez que os mesmos foram 

chamados à análise apenas à medida que se traduzissem em elementos significativos. Fatores 

decisivos constituíram a relevância de determinada categoria em observação, pelo próprio 

construto teórico, e ainda a necessidade de demonstrar a rede de significações lingüístico-

sociais que se tece em torno do discurso e das formações discursivas. Tal procedimento 

significou uma releitura e uma recondução do pensamento dessa construção teórico-analítica, 

por não obedecer a uma simples obrigatoriedade de sua utilização. Nesse sentido, Fairclough 

(2001, p. 275) nos diz que  

não há um procedimento fixo para se fazer análise de discurso; as pessoas 
abordam-na de diferentes maneiras, de acordo com a natureza específica do 
projeto e conforme suas respectivas visões do discurso (FAIRCLOUGH, 
2001, p. 275). 

 

Ao que ainda acrescenta que existem “diretrizes gerais, indicadoras dos principais 

elementos e das considerações que se aplicam à análise de discurso” (p. 275). 

Visto isso, temos, como componente do corpus, e objeto de análise aprofundada, o 

material da Coleção para Gestores Educacionais, produzida para compor o processo de 

capacitação do Programa e que se estrutura em 4 fascículos, sobre as seguintes temáticas: 1. 

As cidades e o programa Melhoria da Educação no Município, que constitui o elemento de 

apresentação do Programa e demarcador da fundamentação que ampara as ações; 2. 
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Diagnóstico educacional: uma direção para a ação educativa; 3. O Plano de Ação 

Educativa articula esforços e concretiza propostas e 4. Avaliar o plano de ação educativa e 

corrigir rumos. Há também um Diagnóstico e Plano de Ação Educativa: uma proposta de 

trabalho coletivo e um vídeo sobre experiências, o Melhoria em Ação. 

Em relação à delimitação do material que veio a se constituir corpus efetivo, nossa 

primeira preocupação consistiu numa leitura detalhada não só desse material básico, para 

entendermos as mudanças propostas, seus sentidos e a diversidade de práticas e de vozes 

presentes no interior do próprio processo, mas também de outras publicações de apoio da 

Fundação Itaú Social, do UNICEF e do CENPEC25. Analisamos também Planos de Ação e 

Diagnósticos municipais, gerados pelas capacitações e desenvolvidos durante a intervenção do 

Programa Melhoria no estado da Paraíba, registros de áudio de reuniões, palestras e 

entrevistas – uma delas utilizada para análise da prática social – realizadas durante o Projeto 

(em Patos, em João Pessoa etc.). Esse foi um percurso definidor até optarmos por aprofundar 

nosso olhar no eixo norteador do Programa – a coleção inicial - e na explicitação do que 

contêm os fascículos da Coleção, por representar significativamente demarcadores da ação 

política que visamos restabelecer em seu percurso discursivo. 

 Sabemos da sedução que essa intensa produção representa para o pesquisador até 

nos vermos confrontados com uma tarefa inacessível, ao mesmo tempo em que somos 

confortados por Orlandi (2003, p. 62), para quem a definição do corpus se dá em função dos 

objetivos da análise e da temática tratada. Desse modo, é necessário compreender que existe 

um corpus experimental - o de efetiva análise - e um de arquivo - correspondente a uma 

tentativa de exaustividade em sua extensão, cuja completude é inesgotável, uma vez que não 

há discurso fechado em si mesmo. 

                                                 
25 Segundo o fascículo 1, p. 12,  em nota de rodapé nº 3, são as seguintes as publicações utilizadas na “Formação 
em serviço – Guia de apoio às ações do secretário da Educação; coleção Raízes e Asas; Guia de ações 
complementares à escola para crianças e adolescentes; coleção Educação e participação; coleção Jovens e a 
escola pública. 
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Nessa perspectiva, compomos a seleção de uma estrutura discursiva segundo 

critérios em que essa representasse, primeiro, a prática em análise, e, por conseguinte, 

refletisse adequadamente o registro de práticas passadas e em andamento, ou seja, uma 

totalidade possível, e que, ao mesmo tempo, refletisse a ordem do discurso representado.  

A extensão e profundidade dos processos de análise propostos levaram-nos a 

eleger o primeiro fascículo da coleção para gestores como aquele que permitiria prover nossas 

necessidades de demarcar não apenas o discurso do Programa, mas concorrentes discursos ali 

presentes, por vezes, complementares, que se traduzem em significativos elementos de 

disputas e de lutas históricas, que se materializam no campo da vida cotidiana, buscando 

identificar modos de funcionamento desse discurso, o que trataremos de demonstrar no 

capítulo referente às análises. 

Antes, porém, na perspectiva de melhor contextualizar o nosso objeto, trataremos, 

no próximo capítulo,  de mudanças  que ocorreram no campo da educação brasileira nas 

últimas décadas, cenário que possibilitou o aparecimento do Programa Melhoria da Educação 

no Município.  
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CAPÍTULO 2  

GLOBALIZAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA: BASES DE 

UMA AÇÃO NO CAMPO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo buscamos problematizar algumas das especificidades da sociedade 

civil brasileira, em articulação com questões atinentes ao processo de globalização. A 

necessidade de referência a esse último fenômeno resulta da sua centralidade em termos de 

vinculação com a recomposição do papel dos organismos internacionais no campo da 

educação, bem como da presença de novos atores daí resultantes, a exemplo de organizações 

da sociedade civil no citado campo, e, ainda, da reestruturação da atuação dos sujeitos locais. 

Com esse intuito, recorremos a uma reflexão histórica sobre as características da nossa 

sociedade civil, e a problematização a respeito da globalização,   o que vai  favorecer uma 

caracterização da política educacional brasileira da década de 1990, que permitiu o 

surgimento de programas com o padrão do Programa Melhoria da Educação nos Municípios.  

Sem querer correr o risco de reinventar a interpretação de fenômenos já 

amplamente analisados na literatura pertinente, buscamos compor uma contextualização e 

uma definição conceitual sobre a globalização, a Reforma do Estado e o processo de 

descentralização, instalados nas últimas décadas no Brasil, bem como as características 

assumidas nesse contexto pelo poder local, focalizando a esfera administrativa municipal e 

sua autonomia como um ente federativo. 

Para esse requerimento, recorremos a temas elucidativos mais focais, como 

clientelismo e patrimonialismo, de forma a compreender o campo político-cultural em que são 

instituídas novas relações de poder, que se refletem em todos os campos de atividade, 

inclusive no educacional.  
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É preciso, portanto, pensar a questão histórica de como se constitui esse desenho 

do poder, num contexto elucidativo das diferentes circunstâncias com que se tem deparado o 

Brasil, que também se insere nesse forte movimento de recomposição global. São elucidativas 

suas especificidades institucionais e culturais, de forma a compreender como o poder e suas 

relações se configuram localmente, de forma diferenciada, naturalmente, pelos diferentes 

níveis de autonomia local, pela adoção de diferenciados processos de descentralização, pela 

Reforma do Estado e pelos diversos processos de intervenção, que caracterizam um 

movimento de mão dupla mais amplo, em que estão presentes a recomposição do capital e a 

expansão de seu domínio. 

No entendimento de vários autores, a exemplo de Santos (1999, 2002a, 2002b)  

num momento de mudanças globais, de reestruturação e de construção de novas relações 

institucionais e sociais, assistimos à recuperação da dimensão política, em detrimento de 

outras racionalidades, tanto no que se refere às situações em análise quanto às condições 

estruturais da sociedade, bem como no que diz respeito às oportunidades produzidas e 

apropriadas pelos atores sociais. Essa é uma questão que também constitui objeto de reflexão 

de autores brasileiros, como Jacobi (2002) e Nogueira (2004). 

 Em seguida, situamos a questão da democratização da gestão das redes 

municipais de ensino, por meio de uma abordagem histórica que demonstra a forma como têm 

se constituído os processos democráticos no Brasil, a partir de demarcadores que direcionam e 

condicionam práticas corriqueiras e ainda mais, práticas emancipatórias, numa tendência 

contra-hegemônica.  

Historicamente, observamos os obstáculos que se interpõem à constituição da 

cidadania, no sentido de os cidadãos se tornarem conscientes de seus direitos e obstinados por 

uma ampla participação nas questões das áreas sociais, e da necessidade de criar uma cultura 

de participação coletiva.  Para aprofundar esse enfoque, buscamos na linha dos estudos 
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culturais, elementos explicativos, fortes indícios para a compreensão da recomposição dessa 

realidade social. 

Com essa perspectiva, buscamos construir explicações que evidenciam como 

diferentes grupos explicitam discursivamente suas experiências e as recolocam em situações 

de articulação. 

2.1 A sociedade civil brasileira, sobre que bases? 

O percurso histórico revela-nos que a Sociedade Civil brasileira se caracterizou 

pela sua fragilidade em termos de organizações populares, o que se explica pela existência e 

persistência de relações sociais autoritárias legadas pelos padrões de dominação do Estado 

Patrimonialista português (SORJ, 2000). 

Analisando a relação Estado e sociedade civil, no Brasil, Coutinho (1999, p. 211-

214) afirma que  

Uma visão de conjunto  (...) da evolução histórica do Brasil mostra o fato de 
que houve (...) um longo período, que compreende toda a fase imperial e uma 
parte da republicana, no qual a sociedade brasileira apresentava fortes traços 
típicos do modelo ‘oriental’[26] no que se refere à relação entre Estado e 
sociedade civil. (...) Tal como a Independência, também a República foi 
resultado de uma ação ‘pelo alto’, de um golpe, o que impediu a participação 
ativa das massas populares (...) Mas seria um erro ignorar as mudanças que 
se iniciam com a República e que se afirmam, sobretudo a partir dos anos 20. 
A abolição da escravidão e, mais tarde o começo do processo de 
industrialização fazem com que o capitalismo se torne o modo de produção 
predominante no Brasil; a estrutura social do país se torna mais complexa 
(...) ainda que o ‘moderno’ permaneça estreitamente vinculado com o atraso 
pré-capitalista (...) Malgrado a repressão, as novas classes e camadas sociais 
contestam o poder oligárquico da Primeira República: crescem os sindicatos 
operários e aumentam as greves econômicas e políticas; as camadas médias 
exigem uma maior participação na vida política (COUTINHO, 1999, p. 211-
214). 

 
O modo como se combateu essas pressões foi a realização da Revolução de 1930, 

em que se instala um novo pacto  hegemônico celebrado entre a oligarquia agrária,  parte dos 

insurretos da camada média da população e o frágil empresariado nascente, ao que se segue o 

                                                 
26 Oriente, para Gramsci, significava dizer que o Estado era tudo e a sociedade civil era “gelatinosa”, por seu 
pouco grau de organização.  
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período de ditadura de Vargas. Nos idos de 1945, instala-se a democracia política, com a 

criação de partidos de massa, dentre esses o PCB – Partido Comunista Brasileiro, ao que se 

segue período regular de crescente afirmação da presença de organismos autônomos da 

sociedade civil até 1964, quando ocorre o golpe de Estado militar, que significou para o 

Brasil, expressivo retrocesso democrático durante 20 anos. 

Mas Coutinho (1999, p. 215) nos chama a atenção que “apesar de tudo, a 

sociedade civil – embora duramente reprimida – sempre conservou uma margem de 

autonomia real”, o que significa dizer que se diversificou e se auto-organizou, por meio do 

envolvimento de operários, camponeses, mulheres, jovens, operários. Posteriormente, vemos 

o movimento favorável à eleição direta para presidência, durante o ano de 1984, culminância 

de um período de fortalecimento de forças organizadas da sociedade civil brasileira, 

constituídas nas lutas contra a ditadura militar. 

Para compreender melhor o movimento mais recente de sua afirmação no Brasil, 

em relação às análises dos anos de 1960/70, lemos acerca dessa afirmação positiva da 

identidade da sociedade civil no Brasil, por meio de uma atuação que se situa em 

contraposição ao conceito de Estado, identificado, como vimos, com o poder militar. Nessa 

perspectiva, no interregno dos anos de 70-80, do século XX, ela também refere a ação de 

movimentos populares, com a renovação no campo da participação social da sociedade civil, 

no âmbito dos interesses das camadas populares, ou seja, identificada com os fundamentos da 

Educação Popular, a partir da necessidade de relações sociais mais justas, que contemple a 

situação de vida do educando, e sua forma de como conhecer a realidade, a politização nesse 

setor, a participação no processo educativo etc. 

Também os movimentos sociais que envolveram outros grupos e interesses, como 

os organizados em torno de questões dos interesses da mulher, das questões ambientalistas, 

pela paz, dos homossexuais, vão se firmando como forças sociais que se  organizam. Unindo 
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essas lutas estão problemas como a agudização de injustiças sociais, a concentração de 

riquezas e o conseqüente aumento da exclusão social.  

Analisando os reflexos da ditadura militar na sociedade brasileira, Nogueira 

(2004, p. 19), acentua  que esta movimentou efetivamente a nossa realidade: 

Desenvolveu sua economia, modificando o estágio das forças produtivas, a 
ocupação do território e a distribuição espacial da população. Diferenciou-a 
em termos estruturais e funcionais, com o que impulsionou a reorganização 
dos interesses e o associativismo. Deformou-a socialmente, aumentando a 
miséria, interferindo no modo de vida das pessoas e alterando padrões de 
relacionamento, fatos que incrementaram a tensão social. [...] Usou e abusou 
do Estado como agente de desenvolvimento e regulação, mas não conseguiu 
organizá-lo de forma mais eficiente e muito menos “socializá-lo” ou 
democratizá-lo. (NOGUEIRA, 2004, p. 19). 

Superado o momento de impasse da transição democrática, chegamos a um 

processo de abertura e de reconstituição da vida democrática, em que tem sido necessário 

reconstruir práticas coletivas no interior da sociedade civil, em busca de serviços, bens e 

direitos nos campos das práticas político-sociais. Na contrapartida das práticas autorirárias 

implementadas pelo regime ditatorial, assistimos entrar em cena novos atores representantes 

dos movimentos populares urbanos e rurais. Neste contexto, viu-se o aumento da organização 

da população, o que envolveu novos tipos de associações, trazendo para a cena Ongs que, na 

década de 1990, passam a atuar nas políticas públicas.   

Assim, ao longo dos anos 90, ampliou-se o debate a respeito do papel da 

sociedade civil em relação às políticas públicas, provocando a emergência de um conceito de 

cidadania coletiva que extrapola o requerimento pela volta da vigência dos direitos civis que 

predominou nas lutas pela quebra da ditadura militar. De fato, amplia-se a agenda das 

reivindicações que passa a incluir, mais fortemente, a demanda pela vigência dos direitos 

sociais básicos, como o trabalho, a educação e a saúde.  

 É um momento em que a reforma do Estado abre espaços para a presença de 

novos atores na implementação de políticas sociais. Entretanto,   nesse movimento vemos ser 

negado, à sociedade civil, o acesso às instâncias de decisão acerca de restrições do gasto 
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público para o financiamento das citadas políticas. Trata-se do reflexo, num país como o 

Brasil, dos reordenamentos do espaço capitalista internacional que conduz a quebra da 

mobilização no requerimento de direitos sociais e políticos. Segundo Santos (1999), é a 

quebra de um estado de pré-contratualismo27, em que sempre nos encontramos como país da 

semiperiferia do sistema capitalista mundial, que configurou e configura um tipo de atuação 

estatal muito distanciada do Estado de Bem Estar Social e que vai se caracterizar pela criação 

de programas assistenciais emergenciais e pontuais bem mais restritos do que em décadas 

passadas. Esse processo inicia-se no breve governo de Fernando Collor de Mello  e será 

agudizado nos dois governos seguidos de Fernando Henrique Cardoso. 

Esses governos se pautaram por uma concepção reformadora, fundamentada na 

diminuição do Estado e na valorização do mercado, em que estão presentes a adoção de 

diversos programas de estabilização, o corte de gastos públicos, a renegociação da dívida 

externa,  a flexibilização e o estímulo ao ingresso de capital externo, a implementação de 

programa de privatização, o aumento da capacidade de exportação, o desmantelamento de 

serviços e políticas sociais, favorecendo a concentração de renda, e conseqüentemente, 

promovendo a exclusão social e o aumento da pobreza no país Nogueira (2004). 

Voltando à relação Estado e sociedade civil, são importantes as contribuições de 

Santos (1999a, p. 127) quando formula três questões fundamentais para o entendimento dessa 

relação. Primeiro ele chama a atenção para a necessidade de se saber  se a sociedade que se 

analisa “é de facto fraca e pouco autônoma”;  segundo, se a “centralidade do Estado é igual ou 

diferente da centralidade dos Estados dos países centrais” e em terceiro, “sob que condições 

sociais a centralidade do Estado se combina com a ineficácia da sua atuação”. 

                                                 
27 Para Santos, no atual contrato social, dependendo da posição do país no sistema mundial, “não só perde 
sentido a luta pelo bem comum com também parece perder sentido a luta por definições alternativas de bem 
comum” (p.91), o que, segundo o autor aponta para “uma convulsão epocal”, particularmente se pensarmos na 
periferia e na semiperiferia do sistema. 
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Como exercício analítico, no corpo das explicitações já realizadas, constatamos 

sempre uma subordinação da sociedade civil brasileira ao Estado, principalmente se a 

considerarmos como espaço de cidadania ou de sua produção, mas no curso de sua história 

houve momentos em que foi capaz de estabelecer-se com autonomia e auto-regulação, o que 

demonstra relativa capacidade de independência e organização, quando as condições políticas 

são favoráveis.  

Por outro lado, em relação ao segundo aspecto, sobre a centralidade do Estado 

brasileiro, vemos que essa se funda no autoritarismo, o que dificulta a incorporação de 

práticas que potencializem processos democráticos substantivos. Quanto a isso, Santos 

ressalta complexas combinações decorrentes da dependência desse Estado e de sua relação 

com outros espaços, igualmente influentes: dominação e patriarcado, caso em que se 

interpenetra a ação do Estado (espaço da cidadania) e a influência de famílias oligárquicas 

(espaço doméstico); dominação e exploração, conjugação das ações do Estado (espaço de 

cidadania) e de ações do empresariado (espaço de produção); dominação e troca desigual, 

caso em que o Estado (espaço de cidadania) sofre as influências das organizações 

internacionais (espaço de amplos interesses representados, inclusive de mercado), que 

controlam e influenciam a vida do Estado nacional. 

Em relação ao terceiro aspecto, ressaltamos a importância de tentar compreender a 

própria configuração interna das relações de poder do Estado, que mesmo sendo construída 

por relações autoritárias, contraditoriamente, apresenta-se fragmentada e heterogênea, se 

pensarmos, por exemplo, acerca das medidas incorporadas a partir das influências externas – 

entendendo-se, por exemplo, o reformismo - no funcionamento desse Estado. 

É no sentido de todas essas observações que Santos (1999a, p.123) propõe três 

objeções fundamentais à distinção Estado/sociedade civil: o momento de reemersão da 

sociedade civil do domínio do Estado, no exercício autônomo do desempenho de funções 
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anteriormente inerentes a este; a dificuldade de se encontrar alternativa conceitual a essa 

relação diáletica, sob uma ordem ainda em vigor burguesa; e o perigo político de se pôr em 

discussão uma lógica que se concretiza numa sociedade civil ainda frágil e pouco organizada, 

como o exercício que se realiza na sociedade brasileira. 

Em que pese alguns avanços no campo do exercício democrático brasileiro, 

relativo principalmente ao período aqui observado, concordamos com Nogueira (2004, p. 39) 

quando diz que  

Durante a década de 1990, o Brasil consolidou e organizou 
institucionalmente seu compromisso com o regime democrático. Os ritos, 
rotinas e procedimentos da democracia prevaleceram e se estabilizaram, 
possibilitando a vigência de um amplo regime de liberdades e de direitos, 
tanto no plano partidário e sindical quanto em termos de opinião. Não se 
edificou, porém, um sistema político efetivamente democrático, nem houve 
modificação substantiva, cortada pela ineficiência, carente de vínculos 
sociais e de instituições socialmente sedimentadas. Configurado pelo 
reformismo predominante, o sistema político evoluiu como uma democracia 
sem sociedade e sem Estado: não teve como dar origem a nenhum 
dinamismo superior com o qual pudessem ser alteradas as estruturas de 
poder, as práticas políticas e as escolhas governamentais. (NOGUEIRA, 
2004, p. 39). 

É nesse contexto que podemos focalizar a ação de organizações não-

governamentais que têm atuado e/ou sido levadas a atuar sistematicamente no campo das 

políticas sociais. Ainda que isso tenha ocorrido num processo que pode ser julgado de des-

responsabilização do Estado, pode também se constituir num germe de fortalecimento da 

própria organização da sociedade civil, questões que procuramos desvelar com a nossa 

pesquisa. 

 

2.2 O Fenômeno da Globalização e os Novos Rumos da Educação Brasileira 
 

Compreendemos que um estudo sobre processos educacionais e culturais, com 

desdobramentos no âmbito das políticas educacionais dos municípios, deve ser construído a 

partir do entendimento das transformações sócio-político-econômicas decorrentes de uma 

macro-reorganização mundial que tem tido também fortes repercussões no Brasil, nas últimas 
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décadas, pois resultam de “um processo multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, 

políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo” (SANTOS, 2002, p. 

46). 

Essas circunstâncias emergem em um movimento mais amplo, de alcance 

internacional, denominada por alguns autores de globalização28, cujos objetivos e 

caracterização  vêm produzindo um novo cenário produtivo mundial, com fortes repercussões 

tanto nos países centrais como nos semiperiféricos, a partir de diferentes enfoques. 

Sherer-Warren (1999) faz referência a quatro possíveis cenários, resultantes do 

processo de globalização em que cita, em primeira instância, a 

homogeneização/consumismo/cultura de massa; a fragmentação da vida societária, com 

conseqüente finalização dos processos ideológicos, favorecendo a individualização; a 

(re)afirmação dos fundamentalismos de cunho religioso, étnico, regional ou político e, por 

fim, um intercâmbio ecumênico entre culturas. De qualquer modo, isso resulta num campo de 

extrema complexidade, em que diferentes culturas e relações de forças estão buscando a 

afirmação de identidades.  

Se considerarmos o aparecimento espaço-temporal da globalização, veremos que 

esse processo de hegemonia capitalista não é novo, como afirmam alguns teóricos. Uns 

referem que suas origens remontam ao marco histórico da modernidade, ou seja, a partir do 

século XVI, com a elevação das fronteiras nacionais e o desenvolvimento da ocidentalização 

do mundo (RESENDE, 1997, p. 29); outros, à época dos estados mercadores ou às Repúblicas 

marítimas de “Gênova, Pisa e Veneza, da Idade Média, ou nos Países Baixos (Holanda), no 

século XVII”. Assim, compreendem que esse processo se desenvolvia irregularmente já com o 

                                                 
28 Os autores  quase sempre optam pela tradução literal do termo correspondente à Globalização, oriundo do 
inglês. Para alguns autores franceses há diferenças sutis, como Le Goff (2004, p.26), que aí identifica inclusive 
uma cadeia argumentativa (mondial/1904, mondialiser/1928 e mondialisation/há dez anos), o que simbolizaria 
um movimento evolutivo de conquista de espaços e sociedades. Para outros, como De Bernard (2004, p.60) a 
diferença entre os termos seria “nenhuma, nada, zero!”, mas reflete sobre uma determinada mundialização que 
buscasse respeitar as questões culturais. 
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mercantilismo e o colonialismo, indo culminar com o imperialismo do final do século XIX 

(AVELINO, 1997; IANNI, 1997; RESENDE, 1997, SPOSATI, 1997; VIGEVANI, 1997). 

Todos concordam, no entanto, que esse processo ganhou corpo e entrou em novo 

ciclo nos anos oitenta do século XX. Para Resende, na metade do século XX, há uma 

reconversão planetária e, sob o domínio da doutrina neoliberal, os estados nacionais dos 

países periféricos e em desenvolvimento passam a sofrer uma nova forma de subordinação em 

relação ao mercado mundial. 

Beck (1999) cita ainda autores para quem a globalização econômica teve início, de 

fato com o término do câmbio fixo ou com a queda do bloco do leste europeu, por volta do 

ano de 1989, em que há uma crise, generalizada, dos partidos comunistas, culminando com a 

criação da Comunidade de Estados Independentes (CEI), em 1991, por parte de ex-repúblicas 

soviéticas. 

Para os que vêem a globalização como um processo novo, há os que a 

caracterizam como um espaço em que se processam todas essas transformações, tratando-se 

de uma etapa nova e mais avançada de progresso tecnológico e de acumulação financeira de 

capitais, como Vigevani (1997, p. 281), para quem a globalização consiste em: 

uma aceleração dos contatos e trocas internacionais, impulsionada pelas 
questões econômicas e tornada possível pela redução das dimensões 
espaciais e temporais das relações sociais em conseqüência dos avanços da 
ciência e da tecnologia (VIGEVANI, 1997, p. 281). 

Chesnais (1995), nessa mesma linha, nos diz que a globalização se constitui em 

um novo regime mundial de acumulação, cujo funcionamento dependeria das prioridades do 

capital privado altamente concentrado, tanto na produção de bens e serviços, como do capital 

financeiro, constituindo-se, esta, em alta fonte de rendimento.  Esse autor, seguindo uma 

tradição francesa, sugere a substituição da denominação de globalização por mundialização do 

capital. 



 72

Em Castells (1999, p. 149) também se encontra a globalização associada à idéia de 

um “processo historicamente novo, distinto da internacionalização e da existência de uma 

economia mundial”, o que ele atribui ao desenvolvimento tecnológico das últimas décadas. 

Defende que a globalização:  

é um processo segundo o qual as atividades decisivas num âmbito de 
ação determinado (a economia, os meios de comunicação, a 
tecnologia, a gestão do ambiente e o crime organizado) funcionam 
como unidade em tempo real no conjunto do planeta (CASTELLS, 
1999, p. 149). 

Melhor trazer à consideração Beck (1999, p. 46), para quem o discurso e o 

conceito de globalização constituem-se em algo “inconstante” até pela dificuldade de datá-la e 

a situar. Para ele, “buscar uma definição mais parece uma tentativa de pregar um pudim na 

parede”. 

E, num esforço teórico, identifica que a: 

globalização significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras nas 
dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos 
conflitos transculturais e da sociedade civil, e também o acolhimento de algo 
a um só tempo familiar mas que não se traduz em um conceito, que é de 
difícil compreensão,  mas que transforma o cotidiano com violência inegável 
e obriga a todos a se acomodarem e a fornecer respostas (BECK 1999, p. 46). 

De igual modo, para Santos (1997), esse espaço se globaliza apenas como 

metáfora porque não é uniforme, não atinge a todos da mesma maneira nem a todos de uma 

nação da mesma forma, mas suas dimensões estruturais e políticas parecem condicionar 

nossas instituições e nosso dia-a-dia. 

Por isso concordamos com Cardoso (1999), quando afirma que a acepção 

dominante de globalização, difundida principalmente a partir dos anos 80, situa-se no campo 

das ideologias, representando posições e interesses de forças econômicas poderosas 

dominantes, cujo objetivo é promover convencimento e adesão ao conjunto de idéias que 

difunde, ponto de vista que adotamos para tratá-la como geradora de discursos como o que 

analisaremos neste estudo. 
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Mais recentemente, Santos (2002, p. 27), também observa a ausência de 

linearidade e consensualidade sobre a globalização, ao constatar que essa se constitui em: 

[um] vasto e intenso campo de conflitos entre grupos sociais, Estados 
e interesses hegemônicos, por um lado, e grupos sociais, Estados e 
interesses subalternos, por outro; e mesmo no interior do campo 
hegemônico há divisões mais ou menos significativas (SANTOS, 
2002, p. 27). 

Consideramos que é central levar em conta o conceito a partir de suas dimensões 

econômicas, sociais, políticas e culturais, uma vez que as transformações se instalam em todo 

o sistema mundial, ainda que com intensidade variável, mas, certamente de acordo com a 

posição dos países nesse sistema, num jogo de interesse e dependendo de seu peso político-

econômico-social, quais sejam periféricos, semiperiféricos ou centrais, para usar 

denominações utilizadas por Santos (2002).  

Desse modo, vemos que, no campo econômico, a globalização sustenta-se na 

doutrina neoliberal que impõe novas medidas à regulação estatal das economias; estabelece 

rígido sistema normativo-jurídico que assegura os direitos de propriedade mundial e ainda a 

submissão dos Estados Nacionais às agências multilaterais, pontos fundamentais que 

direcionaram nosso olhar durante o percurso de construção do trabalho. 

O que de fato parece constituir convergência teórica inegável é que, no rastro 

desse movimento de globalização econômica, constatamos em contraposição uma crise 

generalizada do Estado-Nação (IANNI, 1997, p. 17), uma vez que se trata de um processo que 

“não só reorienta como reduz a capacidade decisória do governo nacional” ou mais ainda, 

“cuja ascensão coincide com um enfraquecimento real da soberania” desses Estados 

(CASANOVA, 1999, p. 47). 

Desse modo, vemos que é a partir dessa injunção externa em franca expansão que 

nacionalmente vão se projetando diretrizes, orientações e financiamentos por parte das 

organizações multilaterais – como o Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco Mundial 
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– BIRD, que revelam os interesses dos países desenvolvidos, sob a seguinte fórmula: põe-se 

em xeque a soberania nacional e, num processo de intensa dinamicidade, vai se impondo uma 

reestruturação do Estado, regida sob a ótica e a necessidade dos países hegemônicos. 

Santos (2002) refere três tendências na transformação do poder do Estado: 

desnacionalização do Estado; desestatização dos regimes políticos, estendendo-se sua ação de 

regulação central para outra, assente em parcerias e outras formas de associação entre ongs e, 

por fim, a internacionalização do Estado Nacional, adequando seu campo de ação às 

exigências extraterritoriais ou transnacionais. 

No escopo dessa Reforma, num movimento que Santos denomina como regulação, 

encontramos vários requerimentos que são introduzidos, como a abertura de mercados, a 

privatização das empresas estatais, a reforma dos sistemas da previdência social, da saúde, da 

educação, a desregulação da economia num primeiro momento etc. Também as organizações 

multilaterais e as corporações transnacionais vão se constituindo em uma composição 

estrutural de poder econômico-político com fortes repercussões sociais e culturais muitas 

vezes de grande influência e abrangência, que incorporam em suas práticas os mesmos 

objetivos presentes nas ações dos países centrais ou potências mundiais, reproduzindo 

interesses de grupos e estruturas de poder, representados em escala mundial. 

Os estudos indicam ainda que não sejam apenas o mundo financeiro e o da 

produção de bens e serviços que amparam o desenvolvimento do capital nesse processo de 

globalização, mas também o Estado tem sido chamado a cumprir papel fundamental nessa 

nova relação Capital/Estado. Beck (1999, p. 75), por exemplo, refere que “a globalização 

permanece [...] dependente da autoridade do Estado Nacional ou, mais precisamente, de um 

poder hegemônico” e que “pressupõe [...] a autorização silenciosa do Estado Nacional”. Desse 

modo, vai se infligindo uma Reforma que se caracteriza, principalmente, pela adoção de 
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políticas de liberalização, desregulamentação e privatização, adotadas por todos os países, 

diferentemente. 

Retornando aos estudos de Santos (2002), vemos que a globalização, no âmbito 

social, faz surgir uma classe capitalista transnacional que supera as organizações nacionais 

dos trabalhadores e os Estados dos países não-centrais. Isso tem causado, de um lado, um 

cenário de crescente concentração de riqueza e de outro, uma expansão generalizada da 

pobreza que se sustenta na ausência de empregos, na eliminação de economias de subsistência 

e na redução dos custos dos salários. 

No setor político, vamos ressaltar uma compressão da autonomia política e da 

soberania dos Estados não-centrais, produzindo o enfraquecimento de espaços de poder, a 

ponto de se questionar até mesmo a legitimidade desse Estado, que nos últimos 150 anos tem 

tido sua ação regulatória em constante expansão. Ele é agora colocado em xeque pelo seu 

oposto, ou seja, a desregulação, as privatizações e a redução dos serviços públicos, sob a mira 

da uniformização e normalização do direito público. 

Portanto, sob uma égide aparentemente inevitável e inalterável de que é necessário 

perseguirmos um Estado mínimo aliado a um uso maximizador do sistema de mercado, 

juntamente com uma deliberada associação de idéias entre globalização e neoliberalismo, de 

um lado, e modernização, progresso e desenvolvimento, de outro (SUNKEL,1999), foi se 

instalando, na América Latina, um discurso neoliberal ideologicamente estruturado, que, 

potencializado pelo uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, propagou 

promessas de desenvolvimento econômico, a custas de dramáticas mudanças políticas e 

socioeconômicas nos países em desenvolvimento, enquanto prometeu, também, a criação de 

um sistema democrático de redistribuição dos frutos resultantes do prometido, mas, pouco 

socializado progresso econômico que se desencadeia, de fato, apenas nos centros de onde 

partem suas ações. 
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O que está em questão é o próprio destino do Estado Nacional que, aviltado no 

exercício de suas atividades políticas, econômicas e sociais, perde sua autonomia diante das 

investidas das organizações supranacionais, provocando o aparecimento de um sistema 

mundial de larga escala. Nessa relação de forças, vamos encontrar um Estado incapacitado de 

gerir com autonomia suas próprias decisões diante das grandes corporações multinacionais, 

das vontades e humores do mercado financeiro global e da crescente produção industrial, 

amparada pelo aporte tecnológico. 

Nosso posicionamento consiste em reafirmar, com relação à tese da globalização, 

o crescente abandono dos objetivos sociais da educação e sua substituição por uma concepção 

de condução/implementação de políticas que se volta para amparar, no fundo, uma 

competitividade econômica (BALL, 1994). 

Em conjunção com esse sentimento e examinando as repercussões das investidas 

da doutrina neoliberal sobre os Estados-Nação, frente à crise de sua perda de poder e da 

legitimidade de suas instituições e de seus representantes, vemos que também o Brasil 

envereda por um caminho que leva à abertura às exportações, ao programa de privatização das 

estatais e a outras medidas que permitem a inserção do país no âmbito de uma economia 

globalizada. 

Para adentrarmos pelo processo de descentralização, que vai se impondo como 

uma das características dessa Reforma e que também tem afetado sobremodo a ação do Estado 

brasileiro, facilitando, dentre outros aspectos, a diminuição da ação pública em termos das 

políticas sociais, podemos ver um conceito básico de nação que se caracteriza, nesse 

momento, como sendo: 

um processo histórico, uma realidade que se forma e transforma de modo 
contraditório, em geral sob a influência de grupos e classes, ou blocos de 
poder dominantes, nem sempre contemplando reivindicações de setores 
sociais subalternos, subordinados ou tutelados. (IANNI, 1997, p. 129). 
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Isso demonstra a vulnerabilidade do nacionalismo a todas as formas de reforma do 

aparato estatal, subestimando, desse modo, as relações do Estado com a sociedade nacional, 

de forma a agilizar as condições de desenvolvimento da produção, distribuição, troca e 

consumo, ou seja, à reprodução ampliada do capital em nível mundial. 

Nessa perspectiva, vemos que esse movimento de Reforma do Estado em geral e 

do aparelho do Estado e do seu pessoal, no Brasil, foi realizado a partir de 1995, com o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, nos últimos anos do século XX. De um lado, tratou-

se de um movimento de redefinição do papel do Estado na Economia e, de outro, à 

reconversão das bases de sua intervenção na esfera social. Na visão de quem a implementava, 

teve como objetivos, 

a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos Estados e 
municípios, onde existe um claro problema de excesso de quadros e, a médio 
prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração pública, voltando-a 
para o atendimento dos cidadãos (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 23-24). 

Mello (1999) diz que a Reforma tem assumido em sua materialidade as seguintes 

medidas: privatização, focalização dos gastos sociais, expansão do mercado na provisão de 

bens e serviços de natureza social, ampliação do terceiro setor, liberalização comercial e 

desregulamentação da economia. Essas medidas têm sido justificadas a partir da crise fiscal e 

do esgotamento do padrão de financiamento do setor público nas diferentes economias de 

todo o mundo. Portanto, predomina a visão de que “o Estado moderno que prevalecerá no 

século XXI, deverá ser um Estado regulador e transferidor de recursos, e não um Estado 

executor”,  (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 27). 

Nesse sentido, é oportuno lembrar que, de acordo com a doutrina neoliberal, a 

crise que assolou as economias capitalistas, a partir da década de 70, tem, dentre suas 

principais causas, o grau de intervenção e de regulação do Estado, não só nas atividades 

econômicas como também em todos os setores sociais, por meio da implementação das 

políticas públicas, o que afetou princípios básicos do ethos capitalista, como a competição, a 
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livre iniciativa, a liberdade etc. Além disso, para o neoliberalismo, esse tipo de regulação 

social, aumentou significativamente o papel e o poder das burocracias, gerando o gigantismo 

da máquina estatal, contribuindo para o déficit público, além de tolher a capacidade criativa 

dos indivíduos estimulada pelo livre mercado. 

Essas orientações que estiveram presentes na Reforma do Estado brasileiro, 

empreendida sobremodo na década de 90, afetaram também, como não poderia deixar de ser, 

a política educacional.  Em consonância com elas, muda o referencial da política educacional, 

refletindo-se, por exemplo, numa ênfase ao ensino fundamental em detrimento dos outros 

níveis; nas mudanças da forma de gestão dos sistemas públicos de ensino, por se entender que 

os problemas de escolaridade da população decorriam do desperdício dos recursos, dentre 

outros aspectos.  

E na educação, vão se delineando contornos que se sustentam fundamentalmente 

em dois princípios essenciais: a descentralização e as novas formas de articulação entre o 

Estado e a sociedade civil e nesta com setores do mercado. Essas novas formas de articulação, 

como já referimos, propostas e implementadas principalmente durante os dois períodos de 

governo de Fernando Henrique Cardoso, (1995-1998 e 1999-2002), prevêem a concretização 

de objetivos como a criação de novos canais de participação e de controle público, 

dinamização, apoio e promoção à multiplicação de espaços de negociação de conflitos, bem 

como apoio a formas novas de parceria entre os diferentes níveis de governo, indicativos, 

portanto, de como se configuraria a parceria Estado-Sociedade.  No cômputo geral são 

definidas as iniciativas de materialidade da Reforma do Estado e seu acrimonioso tratamento 

preconizado para o país: reformas fiscal, administrativa, da previdência social e o 

estabelecimento de processos de privatização. Cumpria-se assim o receituário prescrito pelas 

nações mais desenvolvidas às nações periféricas, que deveriam se ajustar aos novos 

requerimentos. 
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E, focando ainda o setor educacional, referimos que as medidas mais efetivas do 

governo brasileiro vão se colocar no nível da educação básica, frente ao desafio de que uma 

educação de boa qualidade deve se constituir no objetivo das iniciativas governamentais, num 

combate a um cenário normalmente caracterizado por taxas altíssimas de repetência, evasão e 

desequilíbrio do ritmo regular escolar, problemas a que o governo se propõe resolver com 

estímulos e instrumentos aos estados e municípios, de forma a promover o estabelecimento de 

um sistema de atendimento às crianças e jovens em idade escolar. 

Nesse mesmo sentido, dentre os programas colocados em ação por Fernando 

Henrique e seu governo, encontramos iniciativas que buscam mobilizar a sociedade para a 

valorização da escola do ensino fundamental e propõem colocar a busca da qualidade da 

educação básica na pauta nacional, concretizando esse intento com a formalização de 33 

parcerias 29 com instituições da sociedade civil nesse período de governo. Dentre estas, a 

grande empresa privada do setor bancário Itaú que, por meio de sua Fundação, vai vir a 

financiar o Programa de Melhoria na Educação do Município, ação-objeto de nosso trabalho 

de pesquisa. 

Assim, vão se delineando atores e sujeitos desse trabalho que, como veremos, 

inscrevem sua ação no centro de um Programa que, hoje, garante sua presença em mais de mil 

municípios brasileiros. E, dessa forma, podemos visualizar compromissos, intenções e 

objetivos nos projetos educacionais, já então presentes, naquele momento. 

Queremos salientar que, ao identificar e explicitar, sob seu ponto de vista, 

disjunções e contradições nesse processo, Santos (2002) vem desenvolvendo uma linha de 

argumentação que sinaliza para a existência de globalizações. Chamamos a atenção 

particularmente para um conceito que o autor utiliza, o de cosmopolitismo30, por entendermos 

que aí se situam práticas e discursos de resistência importantes para gerar políticas públicas, 
                                                 
29 Conforme Relatório de Atividades desse governo. 
30 O cosmopolitismo consiste no cruzamento de lutas progressistas locais com o objetivo de maximizar o seu 
potencial emancipatório in locu, através das ligações translocais/locais. (2002, p. 69).  
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capazes de confrontar com a inevitabilidade do processo de globalização, pois esse conceito 

encerra trocas 

de autoridade partilhada, e traduz-se em lutas contra a exclusão, a inclusão 
subalterna, a dependência, a desintegração, a despromoção  [...] [e] incluem, 
entre muitas outras [atividades]: movimentos e organizações no interior das 
periferias do sistema mundial [...], organizações transnacionais de direitos 
humanos, [...] organizações não governamentais (SANTOS, 2002, p. 67). 

Essa prática, que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, tem se constituído 

principalmente como alternativa política à globalização hegemônica de orientação neoliberal, 

uma vez que anuncia alianças entre ONG progressistas transnacionais/nacionais e 

organizações e movimentos locais em diferentes partes do mundo, delineando, desse modo, 

novas relações entre uma sociedade civil emergente e uma política global em construção. 

De forma complementar, e significativamente, evocamos Ball (1994), quando 

afirma a existência de uma posição relacional em termos de globalização, tanto no que diz 

respeito a formas particulares de internacionalização de idéias quanto a formas peculiares que 

resultam da reflexão nacional acerca dessas idéias. Daí a importância de se verem estudadas 

as situações que lidam com esses processos de aculturação de medidas de políticas, como é o 

caso do objeto dessa pesquisa. 

Uma questão fundamental complementar para nós, reside no reconhecimento de 

que qualquer política é aperfeiçoada, ensaiada, crivada de nuances e modulada, num intenso 

trabalho de interação e de construção social, por meio de complexos processos de articulação, 

de composição de similitudes e diferenças, de influência, produção e disseminação de textos, 

ora com uma atuação dos sujeitos de forma mais efetiva ou mais passiva, mas em última 

análise, que possibilita a recriação de uma ordem ou ajuda a transformá-la. 

Esse se constitui, em linhas gerais, o cenário de desterritorialização,31 trazido pelo 

fenômeno da globalização dos mercados, com  forte repercussão no campo da política, ao  

                                                 
31O conceito tem a ver com a relativação de conceitos, como fora/dentro, global/nacional/local, uma vez que a 
globalização propicia “a diluição das fronteiras conhecidas, através da criação de novos contornos” (ORTIZ, 
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estender sua ação a todos os campos de organização humana. 

É também neste contexto que se privilegia no campo educacional a 

descentralização/municipalização do ensino e a gestão gerencial dos órgãos vinculados à 

educação, inclusive de unidades escolares. 

Nesse sentido, tivemos a Constituição Federal de 1988, que, no capítulo referente 

à educação, criou e acabou por estabelecer bases jurídico-institucionais que favoreceram as 

tentativas de implementação de medidas de política orientadas pelos postulados neoliberais.  

Isso por ter forjado, via regulamentação, um novo pacto federativo em que os municípios 

foram alçados à condição de entes autônomos, o que trouxe de forma complementar sérias 

implicações político-econômicas e educacionais. 

Mesmo se constituindo num atendimento a uma reivindicação dos anos 70 e 80, 

quando se reiterava a necessidade democrática de maior descentralização das políticas 

públicas, uma vez que se creditavam os vícios do sistema – ineficiência, corrupção, pouca 

participação - à excessiva centralização do processo decisório (ARRETCHE, 1978), vemos 

que, no Brasil, isso não se reverteu na prática. 

É necessário compreendermos que todas essas medidas se amparam no conceito 

de Estado federativo32, em contraposição ao conceito de Estado Unitário, cuja unidade do 

Estado Nacional preservava-se pela concentração de autoridade política, fiscal e militar do 

governo central. Esse é um ponto marcante para o estudo do Estado brasileiro, uma vez que 

características básicas desse sistema, como o autoritarismo e a centralização, compõem o 

perfil da história do Brasil, o que explica, por exemplo, a adoção da supressão dos direitos 

                                                                                                                                                         
1997), o que não significa necessariamente fim das identidades e das fronteiras, mas um convívio que provoca 
profundas implicações, em que se preservam as autonomias das partes, rearticulando-se as relações de forças 
onde se essas influências se enraízam.  Possui forte repercussão no campo da cultura e no contexto do Estado-
Nação, pois o desafio é pensar a política e o fazer-político numa sociedade mundializada.    
32 Aqui compreendido como uma forma particular de governo dividido verticalmente, de tal modo que diferentes 
níveis de governo têm autoridade sobre a mesma população e território (Lijphart, 1999).  
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políticos durante o período de ditadura militar entre os anos 60 e 80. Só a partir daí se retoma 

o exercício democrático no país e se recuperam as bases do Estado federativo no Brasil. 

Ainda que comece a se delinear, desde o final da década de oitenta, um novo 

padrão de ação do Estado, no Brasil, ele só se instalou mais fortemente durante o primeiro 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1999), que colocou como medida 

imprescindível a necessidade de se estabelecer uma Reforma do Estado. Havia, naquele 

momento, a compreensão de que essa estrutura encontrava-se ainda sob os moldes de um 

modelo de administração burocrática dos serviços públicos, implantado desde início do século 

passado e, por isso, consistiria forte impedimento à superação da crise fiscal e econômica, 

localizada entre 1979 e 1994, em que o país viveu um período de estagnação da economia, e o 

conseqüente ajuste do país aos requerimentos decorrentes do reordenamento mundial. 

Em relação a isso, sabemos que inúmeros estudos (DEBRUN, 1983; 

FERNANDES, 1981; IANNI, 1986) indicam que, mesmo sob os matizes da modernização, 

valores e práticas como o patrimonialismo e o clientelismo continuaram sempre presentes, sob 

os auspícios de um estilo burocrático de gestão, materializando de fato, uma modernização 

conservadora que incorporou o atendimento de interesses fisiologistas e clientelistas.  

O cenário em que se desenvolvem e se instalam as orientações burocráticas 

ocorrem concomitantemente com a complexificação da sociedade brasileira, com o aumento 

das instituições do Estado, e uma conseqüente hipertrofia da máquina estatal, e ainda pela 

absorção de profissionais encarregados de gerir, pelo planejamento, um Estado que ainda 

mantinha o peso centralizador da autoridade conservadora. 

A gestão burocrática vai se instalar definitivamente no setor educacional por volta 

dos idos de 1960, durante o período de vigência do autoritarismo ditatorial, sendo suas ações 

caracterizadas pelos princípios da racionalidade técnica, subordinadas aos planos econômicos 

e marcadas pela predominância da centralização de recursos. Isso associado à cassação dos 
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direitos políticos dos cidadãos acabou por provocar a expansão de práticas clientelistas já 

existentes, por meio de arranjos e favorecimentos. Essa constitui uma forma histórica de 

controle do executivo, a patrimonialista de acesso aos cargos públicos, cujas características 

principais imprimiram um formato personalista de recrutamento, bem como a inexistências de 

requisitos de escolaridade ou de domínio da função pública e visavam principalmente 

minimizar a relação agente-principal, ou cidadãos-representantes, protagonistas da vivência 

democrática.   

De forma sintética, esse foi o cenário em que se encontrava a ação estatal quando 

forças democratizantes nacionais mobilizaram-se, pelos idos de 1980, para reconstituir a 

atividade política dos cidadãos e exigir a abertura de novos canais que possibilitassem a 

ampliação da participação civil no delineamento das políticas públicas, obrigando um 

redirecionamento na lógica da gestão estatal vigente. 

Dentre as reivindicações, presentes na pauta dessas demandas, encontravam-se 

temas como a descentralização, a municipalização, a integração dos serviços e equipamentos 

sociais dos municípios e a ampla participação nos processos das políticas sociais (JACOBI, 

1990). Isso acarretou mudanças que se refletiram na descentralização do financiamento das 

políticas sociais e no processo de autonomia dos municípios em relação à administração 

pública nacional. Desse modo, a Reforma constituiu preocupação de todos os governos que 

daí se seguiram, até culminar com o de Fernando Henrique Cardoso. 

Mas os parâmetros da Reforma Administrativa do Estado ficaram muito distantes 

daqueles reclamados pelas correntes progressistas. Para o nosso caso específico, vemos que a 

descentralização, proclamada por forças democratizantes para ser instrumento de participação 

e para proporcionar alargamento da intervenção popular, é resignificada e concebida para 

ajustar o país aos novos requerimentos impostos por modelos econômicos e políticos, sob o 

artifício de que o burocratismo público não atendia aos padrões de eficiência agora requeridos, 
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adotando-se, assim, o modelo de administração gerencial, o que significava perseguir um 

caminho pós-burocrático.  

No modelo gerencial adota-se um tipo de concepção “democrática” e “plural” de 

Estado e de sociedade, além de se considerar a existência de conflitos, a cooperação, a 

incerteza e o papel dos cidadãos na defesa de seus interesses. Suas características principais 

consistem na descentralização política (transferência de recursos e atribuições para os níveis 

políticos regionais e locais), na descentralização administrativa (delegação de autoridade aos 

administradores públicos que se transformam em gerentes progressivamente autônomos, 

capazes de controlar mais os resultados do que os procedimentos), no surgimento de 

organizações mais autônomas, descentralizadas e flexíveis no lugar das tradicionais (unitárias 

e monolíticas), em que se utilize a competição administrada e de conflito bem como se 

configurem ambientes mais competitivos, que respondam de forma mais ágil e responsável às 

demandas dos cidadãos-consumidores (AZEVEDO, 2002; NOGUEIRA, 2004). 

Em Bresser Pereira (1996, p. 24), vemos que a proposta do aumento da eficiência 

da administração pública intenta ser instituída, em médio prazo, no escopo de um complexo 

projeto de reforma, por meio do qual: 

se buscará a um só tempo fortalecer a administração pública direta [...] 
através da implantação de “agências autônomas” e de “organizações sociais” 
controladas por contratos de gestão. [...] [buscando] fortalecer a competência 
administrativa do centro e a autonomia das agências e das organizações 
sociais (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 24). 

Desse modo, pelos idos de 1995-96, localizamos historicamente a iniciativa de 

formalizar a transformação dos serviços não-exclusivos do Estado em propriedade pública 

não-estatal, não só no que se refere à transformação de instituições em organizações sociais, 

mas também na generalização propiciada pela afirmação de Bresser Pereira, quando diz que 

“em princípio, todas as organizações sem fins lucrativos, são ou devem ser organizações 

públicas não-estatais”. O autor chama ainda a atenção de que essas instituições são 

impropriamente chamadas organizações não-governamentais, por influência americana, sendo 
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mais correto falar em organizações não-estatais ou públicas não estatais. Ao colocar em 

prática novas concepções gerenciais, Bresser Pereira (1996, p. 32), à época investido em 

ministro de Estado, diz que “trata-se aqui [...] de oferecer à sociedade um serviço público 

efetivamente mais barato, melhor controlado, e com melhor qualidade”. (nossos grifos). 

O que ocorreu com os países latino-americanos, a partir do desenvolvimento dessa 

fase em que o Estado deveria se constituir como um ente não oneroso, preparado tecnicamente 

e composto por um serviço público altamente qualificado, é que as promessas não se 

cumpriram, tendo havido de fato uma significativa diminuição da ação estatal, que passou a 

ser vista, junto com a atividade política, de forma negativa. Enfraquecido o Estado, a 

racionalização do aparelho administrativo e a melhoria da gestão pública não foram capazes 

de suprir o compromisso ético-político de um Estado com uma dinâmica emancipatória, tanto 

por parte do cidadão, descrente e desvinculado com esse serviço, quanto por parte da máquina 

estatal, que continuou regida pela arbitrariedade e pelos vícios de sempre, deixando, desse 

modo, de possuir legitimidade e sustentabilidade. 

Em relação à educação, essas medidas seguem, de certo modo, as orientações das 

instituições de financiamento e de cooperação. Essa cobrança também estaria relacionada à 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, e baseada nos princípios da eficiência e na 

busca da relação ótima entre a qualidade e os seus custos, e conforme referido anteriormente. 

O foco do gerencialismo, portanto, se baseia nos fundamentos de uma gerência 

empresarial que proclama estar em busca da qualidade e do atendimento ao cliente e os 

gestores passam a ser gerentes cujas responsabilidades se concentram no delineamento, na 

normatização e instrumentalização dos aspectos relacionados à comunidade educacional que 

proporcione o alcance dos objetivos definidos para ela, numa tentativa de vinculação das 

diversos instancias do  setor educacional ao mercado.   
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Como vemos, ambos os modelos de administração adotados, burocrático e 

gerencial, possuem fortes vínculos com as ações que vão se estabelecendo no 

desenvolvimento do campo econômico. E, no caso do Brasil, o reformismo gerencialista da 

década de 90 vem a ser abandonado no final da década, (BRESSER PEREIRA, 1998; 

GAETANI, 2000; REZENDE, 2002) quando se encerra um movimento que foi mais de ajuste 

do que propriamente de reconstrução do país. 

Paralelamente a esses desdobramentos só compreensíveis posteriormente, o 

reformismo foi tentando afinar seu discurso com os requerimentos democráticos do país, em 

que as palavras de ordem consistiam em descentralizar, participar, exercer cidadania e trazer a 

sociedade civil para o centro do jogo político, de forma menos antagônica àquela dos 

movimentos de meados de 80 e de modo mais cooperativo. Mas, como prática amplamente 

reconhecida, também a sociedade civil viria a ser reduzida a mais um recurso gerencial, uma 

vez que sua ação apontava para uma perspectiva despolitizante, o que significa dizer que a 

participação da sociedade civil, por exemplo, era vista mais pela gestão e implementação de 

políticas do que como um espaço autônomo, centrado na emancipação, na construção de 

consensos e hegemonias, e na definição de escolhas e decisões independentes (NOGUEIRA, 

2004). 

Em relação, por exemplo, à autonomia dos municípios na definição de suas 

políticas, vemos que, coerente com seu discurso, o governo vai impondo aos espaços locais a 

criação de novos mecanismos de gestão, para proporcionar maior controle por parte da 

sociedade, sob a forma de conselhos ou de Unidades Executoras, que com suas próprias 

dificuldades de se constituírem democrática e de forma participativa, assistem, até hoje, às 

decisões municipais serem desrespeitadas pelas restrições de financiamento impostas pelo 

governo central. 
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Portanto, ao contrário do Estado mínimo que a primeira fase dessa Reforma 

recente anunciava, hoje, constatamos sim, uma forte presença do Estado num novo tipo de 

regulação das políticas sociais facilmente verificáveis, uma vez que ações consideradas 

descentralizadoras desembocam de fato num maior controle por parte da ação estatal 

(AZEVEDO, 1999).  

É nesse sentido que trataremos de focar o conceito de poder local e de democracia 

substantiva, de modo a elucidar formas alternativas que venham a se contrapor a um 

determinismo, um tanto relativo, dessa impositiva ação estatal. Para tanto, invocamos Santos 

(2000) quando diz que a esperança  

reside antes na possibilidade de criar campos de experimentação social onde 
seja possível resistir localmente às evidências da inevitabilidade, 
promovendo com êxito alternativas que parecem utópicas em todos os 
tempos e lugares excepto naqueles em que ocorreram efectivamente. É este o 
realismo utópico que preside às iniciativas dos grupos oprimidos que, num 
mundo onde parece ter desaparecido a alternativa, vão construindo, um 
pouco por toda a parte, alternativas em diferentes locais que tornam possível 
uma vida digna e decente (SANTOS, 2000, p. 36).  
 

Motivados por essa incisiva observação, debrucemos nosso olhar sobre o conceito 

do local. Vemos em Bourdin (2001), uma sistematização do local em suas diferentes 

perspectivas teóricas: primeiro, uma visão hiperlocalista da sociedade; segundo, o local como 

carro-chefe de resistência à globalização e ainda, o local como espaço vital da democracia. O 

primeiro debate converge para uma visão de sociedade que coloca de um lado o sujeito, que se 

afirma cada vez mais e de outro, grupos marcados “pela proximidade dos valores, da 

afetividade, dos modos de vida, da memória, que parece dificilmente dispensar o 

enraizamento num lugar” (BOURDIN, 2001, p. 10).  

O segundo debate refere-se à mundialização – ou globalização - e coloca o local 

como espaço de resistência a esse movimento. E, por fim, o debate da gestão local. Aí estão 

incluídos diversos temas como a configuração do Estado Moderno, as mudanças tecnológicas, 

os movimentos migratórios que diversificam comportamentos e agrupamentos populacionais 
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bem como o modelo dos direitos humanos e do governo democrático que avançam refugiados 

na democracia local, associados aos conceitos de boa governança33. Para ele, é importante 

interpretar o local e suas reivindicações à luz de outros contextos (justificações históricas, 

naturais ou culturais ou situações sociais do conjunto da comunidade, por exemplo). 

O terceiro debate a que Bourdin se refere encontra-se materializado no que Santos 

denomina de Estado-novíssimo-movimento-social. Nesse contexto, considera-se a existência 

de organizações não-governamentais que se colocam como agentes em potencial de reforma 

democrática do Estado, por terem potencialidade de ampliar o espaço público. E, desse modo, 

as reformas com base nos postulados neoliberais teriam aberto espaços para a entrada de 

novos atores na cena local, que podem inclusive redirecionar as orientações em que se 

baseiam esses postulados.  

Antes de apresentar o Programa Melhoria da Educação nos Municípios, 

inicialmente, gostaríamos de ressaltar o papel de entidades da sociedade civil na construção da 

democracia no Brasil na atualidade, por se constituir em iniciativa fundamental para 

institucionalizar relações mais proximais, mais diretas e mais democráticas no engajamento 

dessa esfera da sociedade no compartilhamento de ações relacionadas à gestão pública, no 

intuito de  

reforçar os laços de solidariedade num contexto de pressão social e 
polarização política, visando a uma cidadania ativa que disponha de 
instrumentos [e de espaços reconhecidos] para o questionamento permanente 
da ordem estabelecida (JACOBI, 2002, p. 31). 

 

Nesse sentido, o objeto da pesquisa, o Programa Melhoria, criado e implementado 

por uma entidade da sociedade civil, poderia ou não se inserir num processo de contribuição 

para a promoção de democratização do acesso à educação, o que procuramos investigar no 

presente trabalho.  Dessa forma, o olhar aprofundado aqui proposto vem ao encontro de 

                                                 
33 Arte que consiste em associar todos os atores locais, públicos e privados, políticos, econômicos e sociais à 
ação coletiva pelo bem comum (BOURDIN, 2001, p. 11).  
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promover uma melhor compreensão sobre esse espaço estratégico de enfrentamento e seu 

potencial democratizante, levando-se em conta os dissensos, acordos e consensos presentes na 

ação analisada.   

A partir da intervenção do Programa, busca-se aqui trabalhar a temática numa 

perspectiva em que o fenômeno possa ser observado a partir de olhares empíricos e marcos 

conceituais, numa problematização que evite generalizações fáceis como radicalizar o papel 

do Estado como o centro de todos os males, a sociedade civil como sua salvadora e os 

sujeitos-cidadãos como ávidos em participar amplamente na definição política de suas 

necessidades e na formulação das políticas que venham a atendê-las. 

Buscando um justo equilíbrio, nele vemos uma situação de grande complexidade 

que requer, a partir da demarcação metodológica feita e por meio de um recorte da produção 

discursiva do Programa, a explicitação de uma teia de ligações que se estabelece, sob a qual 

não há terrenos seguros e sim, uma aventura a se percorrer, o que foi feito a partir da opção 

pela  Análise do Discurso.  

Nesse sentido, buscamos focalizar  os sujeitos sociais presentes nessa iniciativa no 

âmbito da sociedade civil. Agora, voltemos nosso olhar para compreender para quais direções 

apontavam as ações concernentes ao PMEM como uma iniciativa nacional, cujos 

desdobramentos na Paraíba acompanhamos e relatamos a seguir, de forma a detalhar mais 

amiúde a concepção e estruturação do Programa.  
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CAPÍTULO 3 
 
O PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO  
 

3.1 O Programa Melhoria da Educação no Município 
 

Como antes mencionado, O Programa Melhoria da Educação no 
Município (PMEM) surgiu como parceria entre o CENPEC, a 
UNDIME, o UNICEF e a Fundação Itaú Social, visando apoiar os 
Municípios na formação de equipes, para liderar o desenvolvimento de 
propostas educacionais adequadas às necessidades locais e centradas 
nos alunos. Isto quando, a partir do ano de 199834, a política nacional 
de educação passou a induzir à municipalização do ensino 
fundamental, fazendo surgir uma necessidade de apoio às equipes 
técnicas municipais.  Diante desse quadro, as quatro instituições se 
uniram, sendo que a Fundação Itaú Social e o UNICEF contribuíram 
com o financiamento; a UNDIME, com a infra-estrutura logística e a 
mobilização dos municípios e o CENPEC responsabilizou-se pela 
realização, acompanhamento e avaliação do Programa nos municípios, 
cujo objetivo proclamado é o fortalecimento dos gestores municipais na 
formulação e na gestão de políticas públicas educacionais, de forma 
participativa, tendo por objetivo o ingresso, a permanência, o progresso e o 
sucesso na aprendizagem de todas as crianças e adolescentes de seus 
municípios. 

Ainda conforme o proclamado, temos a afirmação que: 

Em última instância, o Programa busca contribuir para a formação de gestores 
locais que articulem ações coletivas, “que façam com que as coisas 
aconteçam”, mobilizando os envolvidos com educação na consecução de 
metas compartilhadas e efetivando a formação de comunidades educativas 
comprometidas com a qualidade da educação nos municípios. Enfim, espera-
se que novos padrões de comportamento político sejam estabelecidos, tendo 
por pilares a transparência, o controle social, a ética e a participação. 

 
Tal como exemplificam esses contextos discursivos, o PMEM se caracteriza, em 

suas intenções proclamadas, pela enunciação de ações voltadas para a democratização da 

educação e da sociedade. De princípio, essas práticas poderiam ser tomadas como 

exemplificativas do papel do CEPEC como uma ONG que estaria se inserindo  na prática de 

alargamento do espaço público, a  partir dos seus vínculos com o poder municipal. Essa nossa 

                                                 
34 O Programa foi concebido em 1998 e começou a ser implantado no ano de 1999. 
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percepção pode ser reforçada por contextos discursivos que justificam a metodologia de 

implementação do Programa: 

Dentro de uma visão de educação para o desenvolvimento integral do ser 
humano, entende-se que as propostas educativas voltadas às crianças e 
adolescentes necessitam ligação com a comunidade, não podendo ser 
impostas de forma descontextualizada. Requerem, portanto, consenso e 
articulação entre Estado e sociedade civil na formulação de políticas públicas 
orientadas à proteção de crianças e adolescentes para que ingressem e 
permaneçam na escola com qualidade de aprendizagem, indicando um novo 
modo de fazer política pública em nosso país. 

De modo mais específico, no site do CENPEC, o PMEM é descrito da seguinte 

maneira: 

Trata-se de um programa de formação de educadores e lideranças ligadas à 
educação, que estimula a articulação dos diferentes setores da comunidade 
para o desenvolvimento de propostas educacionais, tendo como foco a 
educação de todas as crianças no município.  
 
 
O caráter inovador do programa está em promover articulações entre as 
diferentes dimensões da questão educacional, no âmbito dos municípios e 
das instituições que atuam com crianças e adolescentes.  
 
O programa cria espaços de discussão e reflexão que possibilitam aos 
participantes elaborar uma Avaliação Diagnóstica e um Plano de Ação para 
enfrentar os problemas apontados pelas comunidades locais. Esses 
instrumentos de avaliação e ação estão contidos no "Kit Melhoria da 
Educação no Município: Um Trabalho Coletivo". 

 

Seu objetivo específico, também explicitado no site da Instituição (Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, 2004), consiste em contribuir 

com os agentes municipais governamentais e não-governamentais, ligados à educação, na 

construção de proposta educativa que favoreça o sucesso escolar dos alunos de escolas 

públicas municipais.  

Nesse sentido, seu pressuposto, pela mesma fonte, considera que o município é o 

local privilegiado para a disseminação da cidadania, entendendo que nas cidades é possível 

viabilizar o encontro entre as pessoas (técnicos das secretarias de Educação, diretores e 

coordenadores pedagógicos de escolas) e as instituições (ONG, Conselhos Tutelares e dos 
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Direitos das Crianças e dos Adolescentes, sindicatos e universidades), em favor da 

consolidação do direito das crianças e dos jovens à educação de qualidade. Esse pressuposto é 

indicativo da defesa da importância dos espaços locais no processo de democratização 

substantiva da sociedade. Entretanto, como já comentamos anteriormente, a defesa da 

descentralização, da municipalização e do localismo constitui proposta de mais de um projeto 

de sociedade e, portanto, necessariamente o que se tem em vista pode não ser a busca de um 

projeto emancipatório. 

Por outra parte, conforme enunciado, as ações que norteiam o Programa consistem 

em mobilizar, envolver e articular diferentes segmentos do processo educativo, conjugando 

esforços e estabelecendo parcerias, para fortalecer os municípios no enfrentamento dos 

complexos problemas dos sistemas públicos de ensino. Nele, os principais conteúdos 

trabalhados constituem a gestão democrática do ensino; a construção do projeto educativo do 

município, bem como a elaboração participativa de um plano de ação educativa, tudo isto com 

base nos três princípios básicos em que o mesmo se apoiava, quais sejam: 

Contextualização 
• garantia da multiplicidade de olhares sobre a realidade do município; 
• consideração ao espaço, ao tempo e aos saberes das pessoas sobre a singularidade da 

vida social, econômica, cultural e educacional da cidade onde moram; 
• investigação da situação de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes do 

município. 
 
 
Participação e Articulação 
• estabelecimento de relações dialógicas que suscitem o debate e a reflexão entre os 

diferentes sujeitos e instituições responsáveis pela ação educativa do município; 
• constituição e consolidação de um grupo voltado ao reconhecimento e à defesa dos 

direitos da criança e do adolescente tendo a educação como foco; 
 

 
Aprendizagem contínua 
• organização de condições que possibilitem o desenvolvimento de ações coletivas 

contínuas de análise e intervenção na educação das crianças e adolescentes do 
município; 

• criação conjunta de estratégias de busca de alternativas para superar as necessidades 
identificadas; 

• reconhecimento da formação dos gestores como processo de aprendizagem contínuo e 
coletivo; 
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• compreensão do planejamento como processo que busque, simultaneamente, a 
singularidade e a interface entre as políticas públicas. 

 

De acordo com dados do Relatório de Avaliação do CENPEC, publicado em 

agosto de 2004 (atualizado em 2007), no que concerne ao quantitativo de municípios em que o 

PMEM foi implantado, pudemos observar um crescimento da ordem de mais de 300%, entre 

1999 e 2004, enquanto o quantitativo de estados federados participantes cresceu cerca de  

30,0%. São dados que sugerem uma aceitação significativa por parte dos municípios do 

Programa desenvolvido pela ONG em foco (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Quantidade de Municípios e Estados em que atua o Programa Melhoria da 
Educação no Município e Número de Educadores Envolvidos – Brasil, 1999, 2003 e 2004. 
 
Ano 

 
N.º Municípios 

 
Estados 

 
Educadores envolvidos 

1999* 210 13 676 

2003* 886  17 2.876 

2004** 1.037 17 3402*** 

Fontes: * Relatório de Avaliação – CENPEC, agosto/2004 
 ** Os municípios em busca da melhoria na educação. São Paulo: CENPEC, 2005 
 *** Dado atualizado em 09.2.2007, cf.  
                    http://www.CENPEC.org.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=11. 

 

 

3.2  Aspectos Metodológicos do Programa  

A metodologia que vem sendo desenvolvida no Programa utiliza-se de encontros 

de formação, abrangendo 64 horas de atividades presenciais, com uso de materiais produzidos 

pelo CENPEC (Coleção Raízes & Asas, Educação & Participação, Guia de Ações 

Complementares à Escola etc.) e de assessoria à distância, com dez horas de formação por 

município, como apoio aos educadores no desenvolvimento de seus projetos.  
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No site do CENPEC35, vemos que, durante o Programa, são trabalhados os 

seguintes temas: diagnóstico e planejamento participativo; projeto educativo; gestão 

democrática; formação continuada de educadores; processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação; gestão de dificuldades de aprendizagem; gestão de resultados educacionais e 

articulação da escola, família e comunidade. 

O Programa Melhoria da Educação no Município pretende fortalecer os 
municípios na construção de uma proposta educativa, que favoreça sucesso 
aos alunos das escolas públicas. Para tanto, promove encontros de formação 
envolvendo diferentes segmentos do processo educativo: Técnicos das 
Secretarias Municipais de Educação, Diretores de Escola, Coordenadores 
Pedagógicos, Representantes de ONGs, dos Conselhos Tutelares, dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, e das Pastorais do 
Menor, dos Sindicatos, das Universidades  (CENPEC, 2004). 

 

Consta ainda que esse espaço, que se propõe de discussão, de reflexão e de 

fundamentação teórica, pretende instrumentalizar educadores, gestores e comunidade 

educacional mais ampla, de forma a que se desdobrem ações que avancem na direção da 

melhoria da educação, ao  

elaborar, de forma participativa, uma avaliação diagnóstica da realidade e um 
plano de ação educativa visando a equacionar os problemas priorizados em 
cada uma das localidades (CENPEC, 2003). 

Foi a partir dessa concepção do Programa que voltamos nossos esforços para 

apreender os significados presentes na ação proposta pela Coleção para Gestores, lançada em 

2003. Segundo esse material, 

as avaliações indicam que os participantes aprovam a metodologia utilizada, 
valorizam a troca de experiências e as ações conjuntas que ela propicia e, o 
que é mais importante, estão colocando em prática as idéias sugeridas pelo 
Programa (CENPEC, 2003, p. 13). 

Dentre essas idéias, pudemos identificar, na documentação, o diagnóstico da 

realidade como necessidade básica de balizar a programação de ações; maior precisão na 

escolha dos problemas mais prementes; o trabalho coletivo que vem se desenvolvendo nas 

                                                 
35 Cf. www.cenpec.org.br, acesso em 09.02.2007. 

http://www.cenpec.org.br/
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equipes das secretarias e escolas; alianças e cooperações entre o setor público e outras 

instituições que trabalham com crianças e adolescentes; grande envolvimento das famílias nos 

projetos e maior compreensão da complexidade de fatores envolvidos no fracasso dos alunos 

(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, 2003, n. 1, p. 15). 

No esforço de consolidar a metodologia que adota, o CENPEC detalha o processo 

de pesquisa-ação que abraça: 

Neste fascículo, você iniciará, com o diagnóstico, o instigante percurso rumo 
à elaboração coletiva do Plano de Ação Educativa da cidade (veja fascículo 
3), por meio do qual problemas considerados graves poderão ser superados 
ou amenizados em um ano graças ao trabalho coletivo de escolas, ONGs, 
secretarias e outros parceiros. Os avanços alcançados estimularão as pessoas 
a continuarem o processo de melhoria que não tem fim, identificando e 
solucionando novos problemas e, ao mesmo tempo, construindo a educação 
como direito social de cidadania para todos (CENPEC, 2003, p. 5). 

 Por pesquisa-ação, define-se, nessa publicação, um “sistema de discussão, 

investigação e análise”, no qual os pesquisadores tomam parte do processo, as teorias não 

existem aprioristicamente, mas a partir do contato com o real e este se descreve por meio do 

processo em que “uma comunidade” desenvolve suas teorias e soluções sobre si mesma 

(CENPEC, 2003, n. 2, p. 13). 

No n.1 da Coleção, o “caminho” “indicado” é referido como o resultado de um 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo CENPEC, entre 1999 e 2003, “sistematizando 

concepções, processos e estratégias”, 

no qual educadores de setores governamentais e de instituições da sociedade 
civil recebem subsídios para que desenvolvam projetos educacionais no 
município (...), favorecendo a inclusão educacional de todas as crianças e 
jovens e o desenvolvimento, nos participantes, de uma atitude investigativa 
contínua voltada para a ação transformadora (CENPEC, 2003, p. 10). 

Já referimos que o Programa utilizou estratégias diversificadas, para desenvolver 

seus propósitos, como formação presencial e apoio à distância, mas nossa preocupação 

centrou-se mais no acompanhamento das condições de produção desse processo. Desse modo, 

buscamos elementos explicativos que proporcionassem elucidar o fio condutor teórico que 

embasava a fundamentação, no material utilizado pelo CENPEC, para os trabalhos com as 
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equipes locais. Isso foi realizado por meio da análise temática e do chamamento dos autores 

ali utilizados, relacionados ao tema do nosso trabalho. Para tanto, voltaremos a essa questão 

no âmbito das análises. 

O material básico do Programa consiste na Coleção Melhoria da Educação no 

Município: um trabalho coletivo, destinado a gestores educacionais, “que contempla um 

ideário compartilhado pelos parceiros, Fundação Itaú Social, UNICEF, UNDIME e CENPEC, 

e respaldado pela literatura educacional” (CENPEC, 2003, n. 1, p. 5)   O material é composto 

por quatro fascículos, quais sejam: 

a) As cidades e o programa Melhoria da Educação no Município (n.1), que se 

propõe a ser:  

um convite para a reflexão sobre a potencialidade educadora da cidade e para 
a difusão da idéia de que ser cidadão é ‘ter direto a direitos’. [...] Neste 
fascículo será possível, também, você entrar em contato com um glossário 
que contém o significado dos principais conceitos que iluminam a nossa 
prática (CENPEC, 2003, p. 19). 

 
Como vemos, há nesse fascículo uma tentativa de síntese da fundamentação que 

orienta o programa. Daí, nossa intenção de centrar esforços no sentido de utilizá-lo  para 

análise de discurso, como recorte da prática discursiva do CENPEC. 

b) Diagnóstico educacional: uma direção para a ação educativa (n.2), que 

convida o gestor a construir coletivamente com alunos, pais, professores, 
funcionários, educadores sociais, representantes locais e quem mais quiser 
participar as ‘intenções educativas’ ou ‘como desejariam que fosse’ a 
educação na cidade. [e] [...] elaborar um diagnóstico educacional da cidade, 
buscando identificar os obstáculos e suas causas à realização das intenções 
educativas... (CENPEC, 2003, p. 19) 

c) Plano de Ação Educativa articula esforços e concretiza propostas (n. 3): 

trata da elaboração e implementação de um plano de ação educativa, com base no diagnóstico da 
educação da cidade, expressa pelos diversos atores e gestores do município. (...) desdobra-se em 
projetos específicos, desenvolvidos no âmbito de cada secretaria, escola, ONG ou entidade envolvida. 
(CENPEC, 2003, p. 20) 

d) Avaliar o plano de ação educativa e corrigir rumos (n. 4): 
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(...) é a conclusão, mas não o fim, uma vez que o tema nele tratado, a 
avaliação, não tem um fim em si mesmo: com os ajustes dos prazos, dos 
objetivos e dos resultados esperados durante o processo, todo esse trabalho é 
um novo ponto de partida para intervenções educacionais na cidade... 
(CENPEC, 2003, p. 20) 

• Um encarte, intitulado Diagnóstico e Plano de Ação Educativa: uma proposta 

de trabalho coletivo. 

uma proposta de instrumento de diagnóstico para um plano de ação 
educativa, que constitui uma sugestão de trabalho aos gestores. (p. 21). 

• E um vídeo de experiências, realizadas com base nos princípios e idéias do 

Programa. 

vídeo que completa a coleção e conta em imagens quatro experiências 
realizadas em municípios brasileiros participantes do Programa (p. 21). 

É sobre parte substancial dessa produção básica, utilizada pelo PMEM, que 

focamos nossa análise, bem como de material colhido nas entrevistas e nos encontros 

promovidos pelo Programa na Paraíba. Igualmente recorremos a Planos e Diagnósticos 

construídos em alguns dos municípios participantes, para análise e sistematização. E, de forma 

complementar, trabalhamos a metáfora Desafio, uma cidade imaginária  que porta elementos 

significativos das orientações político-ideológicas norteadoras das ações que, por sua vez, 

serve de parâmetro relacional para a experiência real vivenciada dentro do Programa pela 

cidade de Esperança, pertencente ao estado da Paraíba. 

 

3.3 O Programa Melhoria na Paraíba 

 

O Relatório de Avaliação do Programa (2004, p.2), produzido pelo CENPEC, diz 

que, em 2002, por solicitação do UNICEF, “como desdobramento/continuidade do Programa, 

que já vinha ocorrendo na Paraíba, houve a criação do primeiro Núcleo Regional de Formação 

(NRF) nesse estado, como um projeto piloto”. 
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Posteriormente, vemos no histórico da trajetória do Programa que, à seqüência, foi 

criado o segundo Núcleo de Formação, localizado na região semi-árida da Bahia e, depois, foi 

instalado o terceiro Núcleo no estado de São Paulo. 

A justificativa utilizada para a implementação do primeiro Núcleo na Paraíba, 

segundo o CENPEC, deve-se ao fato de que, dentre os 15 estados em que o PMEM já se 

encontrava funcionando, em sua primeira e segunda etapas, ainda havia ali um dos índices 

mais baixos de desenvolvimento humano (IDH) do país; a quase ausência de projetos 

apoiados pelo UNICEF nesse estado; a proximidade do escritório zonal da UNICEF, que se 

localiza no Recife, para acompanhamento técnico do Projeto, bem como uma articulação com 

outros educadores do Programa Melhoria no Nordeste. Foi significativa a adesão inicial dos 

municípios paraibanos ao PMEM, ou seja, 113 que correspondem a 50,7% do total  que 

integra esse estado (223 municípios), percentual que foi acrescido, mais tarde, de 14 

municipalidades. Uma das primeiras medidas consistiu na instalação do 1º Núcleo Regional 

de Formação do Programa Melhoria na cidade de João Pessoa. Em continuidade foram criados 

cinco pólos regionais (situados em João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Patos e 

Monteiro) com a finalidade de se constituírem em espaços de disseminação e irradiação das 

ações (PARAÍBA, 2004).  

A equipe que compôs o Núcleo Regional de Formação contou com treze gestores 

municipais e dois técnicos da Secretaria de Educação – SEDUC da Paraíba, todos 

anteriormente treinados pelo CENPEC. Esses agentes foram capacitados para disseminar a 

metodologia e os princípios do Programa, passando a atuar, desde setembro de 2002, na 

discussão com outras cidades sobre os conhecimentos adquiridos nas oficinas de formação 

ministradas pelos técnicos do CENPEC. Consoante com a metodologia proposta, também 

fizeram parte dessa iniciativa a realização de um diagnóstico e a aproximação com 
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organizações para ancorar o Núcleo, procurando formar uma rede de apoio e gestão, em que 

foram incluídos: 

órgãos governamentais/Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de 
Educação do município de João Pessoa, a Casa de Davi (ong prestadora de 
serviços socioeducativos junto a criança e adolescente) e o Fórum Estadual 
dos Direitos da Criança e do adolescente. 

Desse trabalho emergiu um projeto de formação, em que foi introduzida uma 

bolsa-auxílio para os multiplicadores e foi instaurado um processo de formação desses 

agentes, que irradiaram sua ação para outros municípios da região. Foi estabelecido um tempo 

de formação por dois anos para os multiplicadores, considerado “necessário a um processo de 

consolidação e disseminação da formação em escala micro-regional” (CENPEC, 2004).  

Foi estimulada a formação de uma rede de parceiros “que extrapolou os muros 

setoriais da educação formal” para gestão e acompanhamento do programa, incorporando 

organizações do campo dos direitos da criança e do adolescente. 

Nesse documento, o CENPEC apresentou o processo de ações desenvolvidas e o 

público-alvo atingido pelo Programa na Paraíba, que reproduzimos a seguir: 

 
QUADRO 2 - Ações desenvolvidas pelo Programa Melhoria da Educação e o público-alvo 
atingido na Paraíba. 

PERÍODO AÇÕES MUNICÍPIOS 
ENVOLVIDOS 

2º semestre de 2001 a 
1º semestre de 2002 

Formação de 52 gestores municipais, 
pela equipe do CENPEC 

 
26 

2º semestre de 2002 a 
1º semestre de 2003 

CENPEC com 13 formadores, atuando 
na formação de 154 gestores municipais 

em 5 Núcleos 

 
64 

2º semestre de 2003 a 
1º semestre de 2004 

CENPEC com 13 formadores, sendo 4 
da rede estadual, atuando  na formação 

de 111 gestores em 4 Núcleos 

 
37 

Total de gestores/ 
municípios atingidos 

317 gestores 127 municípios 

Fonte: Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. 
Retrospectiva e balanço, 2004. 

 

O mesmo documento chamou a atenção para o fato de que houve ainda uma fase 

de acompanhamento e avaliação, realizada no período que vai do 2º semestre de 2003 ao 1º 
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semestre de 2004, em que o CENPEC atuou diretamente com um grupo selecionado de 

municípios. Essa etapa envolveu 35 municípios participantes e 74 gestores, dentre aqueles já 

contabilizados nos totais apresentados no quadro 2, mas que formaram um grupo menor de 

acompanhamento.  Refere também que do total de municípios da Paraíba, 223, o CENPEC 

trabalhou com 127 deles, o que representou um alcance da ordem de 57% do total dos 

municípios e que: alto grau de adesão e participação ao programa pode ser constatado pelo 

retorno de Avaliações Diagnósticas e Planos de Ação formulados pelos seus integrantes: 

acima de 90%. (idem). Na perspectiva de uma aproximação mais efetiva da realidade 

paraibana, nos preocupamos em examinar avaliações diagnósticas e planos de ação educativa, 

formulados  pelos representantes dos municípios durante e após a capacitação do Programa 

Melhoria nesse estado. Desse modo, por meio do CENPEC, obtivemos material produzido por 

doze municípios36, e mesmo essa documentação contava com cinco incompletos37.  Neste 

contexto, nos chamou a atenção o fato de que no município de São Francisco, pertencente ao 

Pólo Catolé do Rocha, o Secretário de Educação municipal tenha realizado sozinho, tanto a 

Avaliação Diagnóstica quanto o Plano de Ação Educativa, propostos pelo Programa. 

Considerando os princípios, objetivos e metodologia do PMEM, dantes apresentados, tal 

situação exemplifica o pouco alcance do apelo “você e sua equipe” são os sujeitos das ações aí 

requeridas38, o que significa que esse município trabalhou na contramão do trabalho 

coletivamente proposto. Entretanto, a análise mais ampla dos documentos dos municípios nos 

mostrou que foi diversificada a participação de entidades na elaboração do diagnóstico e do 

plano de ação (quadro 3). 

  

                                                 
36 A solicitação ao CENPEC foi que nos fossem enviados os documentos relativos aos vinte municípios que 
tomariam parte na segunda etapa do Programa, ou seja, aqueles que se candidataram a desenvolver o plano 
municipal em suas cidades de origem. 
37  Quais sejam: Cabedelo, Pirpirituba, Alagoa Grande, Algodão de Jandaíra e São José de Piranhas. 
38 No corpo do texto do Plano de Ação, encontramos reiteradas chamadas pelos autores da Coleção a essa 
participação coletiva.   
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Quadro 3 - Entidades Participantes da Elaboração da Avaliação Diagnóstica e do Plano de  Ação 
Educativa de Sete Municípios da Paraíba. 

Entidades Participantes 
Atividade 

 
Município 

Avaliação Diagnóstica Plano de Ação Educativa 
Caaporã Secretaria Municipal de Educação (2) 

Organizações não-Governamentais 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Estadual da Educação 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental 

Casserengue Secretaria Municipal de Educação (2) 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental (2) 

Secretaria Municipal de Educação (1) 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental (2) 
Conselho Tutelar 

Monteiro Secretaria Municipal de Educação (4) Secretaria Municipal de Educação (3)  
Nazarezinho Secretaria Municipal de Educação, 

Escola Municipal de Educação, 
Conselho Escolar, 
Pastoral da Criança.  

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (3) 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental (1) 

Patos Secretaria Municipal de Educação (3) 
 

Secretaria Municipal de Educação (3) 
2 membros sem a identificação da 
instituição 

Princesa Isabel Secretaria Municipal de Educação (3) 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental (1) 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria da Educação 
Escola Municipal de Educação de Ensino 
Fundamental 

São João do Rio do 
Peixe 

Não informado Não informado 

Fonte: CENPEC, 2004. Elaboração da autora. 
 

Com efeito, ainda que tenha predominado a participação de entidades diretamente 

vinculadas ao campo educacional, mesmo assim, merece destaque a participação de ONG no 

município de Caaporã,  do Conselho Tutelar em Casserengue e da Pastoral da Criança em 

Nazarezinho (Quadro 3). Mesmo que não tenhamos informações sobre a qualidade dessa 

participação, os dados sugerem o início de uma ampliação do espaço das decisões 

educacionais em alguns dos municípios, ampliação essa, certamente, favorecida pelo PMEM. 

Entretanto, exemplificando o espaço contraditório em que se insere o Programa 

em análise, o exame do material relativo às propostas dos municípios revelou que, dentre os 

problemas arrolados nos diagnósticos, a preponderância se voltou para problemas específicos 

dos processos de ensino e aprendizagem como a falta de domínio da leitura, escrita e 

compreensão de textos, e de realização das quatro operações matemáticas, como mostram os 

dados do Quadro 4.  Além desses, se destacam também os problemas da distorção entre a 

idade e a série, a  repetência e a evasão escolar. 
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Ainda que saibamos que esses problemas efetivamente se fazem presentes na 

maior  parte das escolas públicas, o que nos chamou a atenção foi o fato de que os mesmos 

foram considerados isoladamente em 71,4% dos documentos analisados. Ou seja, sem que se 

remeta a outros problemas extra-escolares que contribuem para a sua existência. Com efeito, 

do total dos documentos dos sete municípios, somente os de Caaporã e de São João do Rio do 

Peixe consideraram os problemas extra-escolares nos seus diagnósticos, a exemplo de uma 

referência à “pouca integração da escola com a comunidade” e outra ao “baixo índice de 

desenvolvimento humano” (quadro 4). 

Assim, vemos que o enfoque dos problemas educacionais nos diagnósticos tendeu 

a privilegiar a dimensão técnica dos mesmos, sem contextualizá-los em suas dimensões 

culturais, econômicas e políticas, o que se afasta do que foi preconizado pelo Programa em 

suas intenções proclamadas, no nosso entendimento, pois, tal prática subverte valores 

democrático-participativos defendidos pela metodologia e pelas diretrizes do Programa 

Melhoria, a exemplo de “metas compartilhadas” e “novos padrões de comportamento 

político”, citados no início desse capítulo. 

 
 
Quadro 4 - Municípios Paraibanos Pesquisados por Problemas Identificados na Avaliação 
Diagnóstica e Problemas Priorizados para Solução no Plano de Ação Educativa  

Município Problema Diagnosticado Problema Priorizado  

Caaporã Pela Secretaria de  Educação pelas Escolas 
Insuficiência de creches; insuficiência de salas adequadas para 
o Ensino Infantil e Educação Especial; alta taxa de evasão 
escolar; reprovação nas séries iniciais do Ensino. Fundamental 
(1ª. e 2ª); alto índice de distorção idade-série em todas as 
turmas do Ensino Fundamental; insuficiência de recursos 
didáticos; pouca integração da comunidade com a escola; 
ausência da família na ação educativa; superlotação nas salas 
de aula; falta de manutenção nos estabelecimentos de ensino; 
inexistência do Conselho Municipal de Educação, Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. 
Por  Organizações não-Governamentais 
Falta de integração da escola com a comunidade; inexistência 
do Grêmio estudantil; inexistência de Associação de Pais e 
Mestres; ausência de profissionais na área médica;  inexistência 
de cursos de trabalhos manuais para os alunos; ausência de 
atividades físicas e esportivas nas escolas da zona rural. 

Alto índice de distorção 
idade-série em todas as 
turmas do ensino 
fundamental. 
 

Casserengue Dificuldades em leitura e escrita e o domínio das quatro Dificuldade em leitura e 
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operações de 1ª. a 4ª. Séries; repetência nas primeiras séries do 
Ensino Fundamental; distorção em idade/série; ausência da 
família na escola. 

escrita e o domínio das 
quatro operações. 

Monteiro Baixo índice de aquisição da competência de leitura e escrita; 
baixo índice de conhecimentos básicos em matemática; evasão; 
reprovação 

Baixo índice de aquisição 
da competência de Leitura e 
Escrita 

Nazarezinho Evasão ; repetência; espaço físico inadequado; falta de 
formação continuada para professores; professores mal 
formados; falta de integração família e escola. 

Dificuldade em leitura e 
escrita e no domínio das 4 
operações. 

Patos Evasão; distorção série/idade; dificuldades na leitura, 
interpretação e escrita; falta integração do corpo docente das 
escolas; falta de acompanhamento da família;  
relacionamento aluno x aluno e aluno x professor; falta de 
dinamismo do professor 

Habilidades de Leitura, 
escrita e compreensão de 
textos. 

Princesa 
Isabel 

Leitura e escrita; alto índice de reprovação; evasão escolar; 
distorção Idade/Série 

Leitura e escrita 
 

São João do 
Rio do Peixe 

Alto índice de analfabetismo; insuficiência de programas 
culturais; falta de material didático; distorção Idade/Série; 
espaço físico inadequado; baixo IDH; dificuldade de leitura e 
escrita; ausência de pais na escola; não existe trabalho em 
parceria; recrutamento de profissionais por indicação; falta 
cinema; ausência de espetáculo de teatro e música; repetência; 
abandono escolar; famílias ausentes da vida escolar dos filhos. 

Evasão escolar. 
(garantir o acesso e a 
permanência aos alunos 
matriculados nas escolas 
públicas do município). 

Fonte: CENPEC, 2004. 
 

No mesmo contexto, apesar de o Diagnóstico arrolar uma diversidade de 

situações-problema, observamos vários casos em que houve a opção pela concentração de 

esforços na busca da solução de apenas uma delas. Isto, tanto nos municípios em que foram 

chamados participantes de outras instituições para integrarem o processo de realização do 

diagnóstico e/ou do plano, como naqueles em que as secretarias municipais de Educação, elas 

próprias, se encarregaram dos mesmos. A eleição da busca de solução de um problema foge 

inteiramente da concepção dos objetivos do diagnóstico e da proposta de elaboração do Plano 

de Ação aos moldes proclamados pelo PMEM. 

De resto, identificamos que o texto, também ao colocar que os gestores e sua 

equipe “devem” (alta modalidade) considerar “a oferta de um ensino de qualidade para 

crianças e jovens do nosso país” (CENPEC, 2002, p.5) e ao explicitar os critérios para a 

hierarquização dos problemas, como gravidade (o que é mais urgente enfrentar) e 

governabilidade (em que a instituição pode contribuir para resolver o problema), pode estar 

igualmente favorecendo a focalização do problema já referida e precipitando uma decisão 

fragmentada e gerencial. 

Para apreender essas situações, nosso tratamento concentrou esforços em 

identificar, no material, as equipes proponentes dos instrumentos, de modo a verificar a 
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abrangência de participação/articulação, propostas pelo Programa, e a coerência 

metodológica, comparando o que foi identificado no diagnóstico e a proposta contida no Plano 

de Ação.  

Nesse sentido, o exame desse material revelou planos repetitivos e 

homogeneizados que seguiam quase que completamente o exemplo de Plano sugerido no 

material didático do Programa. Ainda que esses planos não tenham integrado diretamente o 

corpus da nossa pesquisa, o citado exame apontou para um grande distanciamento entre os 

princípios, objetivos e metodologia preconizados no PMEM, e sua efetivação, de fato.  

Vale lembrar, ainda, que a Paraíba consistiu na primeira iniciativa do Programa 

Melhoria da Educação na criação do Núcleo Regional de Formação (NRF), o que ocorreu 

simultaneamente a nosso estudo, tendo justificado sua eleição para coleta de dados aí 

realizada. E ainda possibilitou o acompanhamento dessa iniciativa, de modo mais sistemático, 

com o desdobramento do Projeto Construção dos Planos Municipais de Educação: por uma 

pedagogia de direitos, iniciado em meados de 2004, com 20 municípios da Paraíba, para 

desenvolver Planos Municipais de Educação em cada uma dessas localidades, o que permitiu 

uma aproximação com as ações e sujeitos do Programa, por meio do acompanhamento e do 

registro de reuniões, entrevistas com seus colaboradores etc., que detalhamos em seguida. 

 
 
3.4 Projeto Construção dos Planos Municipais de Educação 
 

Esse Projeto foi resultante de mais uma ação conjunta, desenvolvida em parceria 

entre a UNDIME, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME, o 

UNICEF e a Secretaria de Educação do estado da Paraíba – SEC/PB, denominado Construção 

dos Planos Municipais de Educação: por uma pedagogia de direitos. Ele foi desenvolvido 

entre agosto e dezembro de 2004 e, para participar desse momento, foram selecionados 19 
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Municípios39, entre os que haviam manifestado no instrumento denominado Plano de Ação 

Educativa, o propósito de realizar a metodologia sugerida no material para construir seus 

planos municipais.  A esse respeito, a coordenação do UNICEF referiu em entrevista: 

Com os resultados de 2003, na articulação de 101 municípios para a 
capacitação em gestão pública da educação com todo o quadro técnico do 
CENPEC foram feitos inúmeros eventos. Ao final do período, numa reunião 
de avaliação e de exibição de experiências dos municípios, em João Pessoa, a 
Fundação Itaú Social, o CENPEC e o governo do estado da Paraíba, a 
Secretaria de Educação decidiram continuar o programa sob um novo 
formato, identificando que o diagnóstico que os municípios tinham feito na 
capacitação com o CENPEC apontava para a necessidade de fazer planos 
municipais de educação (UNICEF, 2005). 
 

Os dados analisados permitem identificar as formas de exercício do poder local  

conservador se colocando como obstáculo para mudanças na Educação. De fato, o 

fisiologismo e demais práticas político-partidárias que vêm historicamente dificultando uma 

construção substantiva da democracia entre nós, constitui um fator de preocupação expressa 

no discurso da técnica da UNICEF, conforme exemplificamos a seguir, na questão relativa à 

centralização das decisões acerca dos desdobramentos do Programa: 

Como recursos, nós adicionamos a participação da Casa Pequeno Davi, que 
congrega também o Fórum DCA – Fórum dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e que exerce representação no Conselho de Educação e no 
Conselho dos Direitos da Criança da Paraíba. Então era uma instituição que 
tinha articulação política suficiente para inclusive enfrentar o ano de dois mil 
e quatro como um ano de transição política. Então que as mudanças na 
Prefeitura pudessem desde o início estar sendo pensadas para garantir a 
continuidade das ações. O Estado seria uma garantia porque o estado ainda 
teria um período de exercício. (UNICEF, 2005) 

 Podemos, também, perceber, em contextos discursivos da mesma pessoa entrevistada 

(técnica da UNICEF), uma percepção do papel que cabe às ONG desempenhar em 

complementação e controle à ação do Estado no provimento de políticas sociais, o que aponta 

para o alargamento da esfera pública das decisões, tal como ilustramos: 

                                                 
39 O objetivo era atingir 20 Planos. Até o período da coleta de dados, os municípios paraibanos citados pela 
Agenda, relacionados na primeira reunião, eram os seguintes: Alagoa Grande, Algodão de Jandaíra, Brejo dos 
Santos, Caaporã, Casserengue, Catolé do Rocha, Desterro, Esperança, Jacaraú, Monteiro, Patos, Pirpirituba, 
Princesa Isabel, Santarém, Santa Luzia, São Francisco, São José de Piranhas, São José do Rio do Peixe e São 
José do Sabugi. 
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Então eu penso que o caminho é essa articulação entre organizações 
governamentais e não-governamentais, porque se a não-governamental ou a 
ONG quisesse sozinha, ela não conseguia. Mesmo sendo conselheira do 
Estado foi necessário que tivesse o poder da Secretaria de Educação. Foi 
necessário que tivesse a mídia, por exemplo, porque aí não dá para dizer que 
não está fazendo, [que] o outro não fez. Então é muito assim: um controle 
social às vontades político-partidárias (UNICEF, 2005). 

 
Em direção semelhante à percepção da técnica da UNICEF se coloca a da técnica  

do CENPEC por nós também entrevistada. Neste caso, o poder da ONG é contraposto ao 

poder da máquina governamental, por meio do reconhecimento da fragilidade da primeira em 

relação à segunda em termos da promoção de mudanças. Ainda que a técnica não possa ser 

tomada como uma representação direta do CENPEC, mesmo assim, em certa medida se nota 

um distanciamento do que preconiza o material didático por nós analisado e esse discurso “da 

fragilidade”, como demonstraremos adiante. 

Então é difícil você mexer nessa coisa estrutural que fica complicada, porque 
é assim: a gente tem muita clareza do papel que a gente tem e do lugar que a 
gente ocupa. E é uma ONG que tem todo o reconhecimento que ela tem, mas 
perto de um Estado ou perto de uma gestão municipal, a gente é 
pequenininho, entendeu? E aí a gente não tem força política para mudar 
algumas coisas ou para deixar, por exemplo, às vezes, algumas pessoas 
precisariam permanecer na Secretaria para dar continuidade.... porque 
quebra.   rep. CENPEC, junho, 2005] [...] Agora, tem alguns prefeitos que a 
gente sentiu que, assim..., tinham uma resistência muito grande às propostas 
do programa e às vezes as pessoas que estão à frente, mais batalhadoras, 
mais ousadas, continuam, apesar das restrições nas prefeituras. (...) Algumas 
vezes acontece de quando o prefeito vê que isso já está na boca do povo 
(risos)... Já tá sendo falado... As reuniões tão acontecendo... Ele baixa a 
resistência e começa a fazer o quê? Ele puxa isso pra palanque. Essa 
conversa incorpora e vai pra palanque, dizer que aquilo era uma proposta 
dele. Alguns casos têm acontecido isso, (...mas) não é em todos. (...) Porque 
muitas vezes foi abortado, não vai pra frente, ele não consegue (CENPEC, 
2005). 

Chama a atenção o paradoxo que identificamos quando, ao longo do primeiro 

trecho do discurso, observa-se a referência a uma ação que se pretende coletiva, mas cuja 

expectativa de mudança é individual. Vale ainda referir o distanciamento que parece existir 

entre o CENPEC e os atores da máquina governamental que vão dar concretude ao Programa, 

fato que, certamente, se coloca em confronto com o discurso apregoado pela iniciativa. É 

nesta direção que a técnica entrevistada afirma: 
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A Casa Pequeno Davi foi parceiro assim como o Fórum das Crianças, que 
esteve junto, tentando levar isso para frente. Quer dizer, essa entrada do 
terceiro setor ela ainda é vista por alguns segmentos como alguma coisa de 
intromissão na coisa pública. Eu vejo assim. Porque assim [...] (CENPEC,  
2005). 

Por outra parte, no corpo do Relatório apresentado pelo CENPEC (2004) acerca do 

Programa Melhoria, encontramos as seguintes observações quanto aos resultados do trabalho 

desenvolvido na Paraíba: 

Soluções criativas, singulares e eficientes para oferecer educação de boa qualidade a 

todas as suas crianças, tais como: 

 
• Utilização do teatro para estimular a formação de competências para 

a leitura e a escrita; 
• Criação de classes de reforço para alunos com dificuldades; 
• Articulação entre professores das zonas urbana e rural; 
• Alfabetização para pais de alunos; 
• Desenvolvimento da formação continuada para todos os professores 

da escola; 
• Utilização do folclore no currículo, tornando os conteúdos escolares 

mais significativos; 
• Estabelecimento de parcerias com alunos do magistério para 

melhorar a aprendizagem da leitura e da escrita; 
• Desenvolvimento do currículo através de temas da realidade social; 
• Eliminação de evasão com ajuda da comunidade; 
• Criação de conselhos de classe na zona rural; 
• Parceria com os Correios para melhorar as competências de leitura e 

de escrita.  
 

Como conclusões parciais, o documento ressalta os resultados da metodologia ali 

adotada; a consistência da estrutura de gestão ao integrar parceiros regionais, o que 

proporcionou legitimidade e confiabilidade no processo; a presença constante e massiva dos 

formadores nos momentos de capacitação; o fortalecimento desses sujeitos enquanto 

lideranças locais e o apoio das prefeituras dos municípios que arcaram com os gastos de 

deslocamento dos agentes educacionais. 

Nesse momento de acompanhamento foi definidor retornar para o material básico 

de capacitação, para ir em busca do significado do que os sujeitos dizem, quando estão em 

uma determinada posição institucional, no momento em que falam, bem como no 
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mapeamento de como essas relações se expressam, introduzindo uma dimensão de relativa 

universalidade. Vimo-nos, portanto, diante de uma situação problematizadora, em que 

diferentes visões estão postas a respeito de uma intervenção de ampla penetração, instigante, 

portanto, a uma melhor compreensão e à elucidação sobre as práticas discursivas e sociais 

materializadas, o que tratamos de consolidar nas análises que fizemos. 

 

3.5 O que encobre e o que se revela 

 

Ainda relativo à apresentação do Programa e particularmente ao material didático 

analisado, como parte do corpus com o qual trabalhamos, estiveram as capas e contracapas 

dos volumes que compõem a Coleção para Gestores Educacionais, pelo significado que 

portam em termos da expressão das orientações que lhes são atribuídas. 

Como são capas, nelas residiram nossas primeiras impressões ou efeitos. Nesse 

sentido, fomos notando que aí foram também passados, sutilmente, indicadores que nos 

levariam do texto verbal ao pictórico, e vice-versa, um atuando como interface do outro, um 

conotando sentidos que a leitura da Coleção só viria a comprovar. Nesse processo, vemos que 

existe uma mensagem metafórica transmitida pelas pinturas em que podemos considerar o 

enquadramento, o cenário presente nas telas, as cores usadas e os personagens, como traços 

reveladores de relações de poder presentes nas composições escolhidas para ilustrar cada 

volume da Coleção. 

O desenvolvimento dessa observação sistemática sobre a produção pictórica 

observou o processo de Alfabetização ou de Letramento Visual40, conforme explicitado em 

D’Andreamateo (2006), cuja sugestão de um percurso sistemático para a compreensão de 

                                                 
40 “A alfabetização visual pode ser definida como a ‘habilidade de construir significados a partir de imagens 
visuais’ (...) e cujos significados podem ser construídos pelo ‘leitor’ por  meio da exploração, da crítica e da 
reflexão a partir da contemplação de uma imagem pictórica.” (D’ANDREAMATEO, 2006, p. 33). 
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elementos fundamentais numa pintura, adotamos como forma auxiliar de nossa análise, no 

intuito de anunciar uma interpretação, entender e apreciar o significado das mensagens visuais 

dos quadros,  de modo a buscar sentidos culturais ali atribuídos, relacionando-os ao conteúdo 

da Coleção. Temos claro que a leitura daí decorrente resulta de nossas próprias experiências, 

inseridas em determinados contextos, o que significa que não possui sentido fixo, podendo ser 

passível de outras interpretações.  

Nesse estudo, vemos que há uma série de componentes significativos presentes 

nos quadros que, analisados, podem ajudar a compreendê-los melhor, como:  ausência de 

movimento, nitidez, iluminação; enquadramento, profundidade, colorido, sombra; movimento, 

justaposição de imagens, perspectiva; harmonia, contraste, ênfase; simplificações, 

simbolismos, metáforas, exposições; espaço, equilíbrio, primeiro plano, plano de fundo; 

dentre outros, que foram, a seguir, referidos quando identificados nos quadros em análise e 

que, para nós, se relacionam com as questões de mundo, como é o caso do nosso campo de 

foco, a Política Educacional. Simbolicamente as peças constituem um tipo de discurso visual 

que também, como não poderia deixar de ser, contêm significações que estabelecem estrito 

nexo com as diretrizes do Programa. Ambos os artistas são estrangeiros, chamados, 

inconscientemente, a significar o Programa, que busca resolver os “problemas” brasileiros na 

área da Educação, inconscientemente sugerindo a impossibilidade de soluções locais/próprias.  

Nesse sentido, a capa do número 1 da Coleção reproduz a tela Paisagem 

Brasileira de Lasar Segall41. Se observarmos o lado esquerdo da obra ou o campo de presença 

das informações já conhecidas, vemos que há um aglomerado maior de casas, as montanhas 

são escuras e as figuras humanas, em primeiro plano, são mulheres sem traços fisionômicos e 

de idade adulta. Encontram-se juntas. São de cor negra e parda e seus braços encontram-se 

cruzados, o que pode significar uma atitude de passividade e de espera. As casas na Paisagem 
                                                 
41 Segall nasceu em  21 de julho de 1891, na comunidade judaica de Vilna, capital da Lituânia. Veio pela 
primeira vez ao Brasil em 1912, alternando moradia na Europa. Naturalizou-se brasileiro e veio a falecer em São 
Paulo em 1957. Nas Artes, vincula-se ao Movimento Modernista brasileiro. 
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Brasileira estão dispostas de forma irregular, mas não amontoadas. Possuem portas e janelas. 

Algumas são coloridas, outras, brancas. 

Em contraposição o lado do novo, o da direita, apresenta poucas casas, mais 

espaço vazio entre elas, mais plantas, um bloco branco iluminado na linha do olhar, e a 

montanha está metade iluminada por uma lua. O ponto de fuga ou ponto do horizonte da tela 

dirige-se ao céu, nitidamente mais claro que o ponto de base da tela. Como podemos observar, 

essa tela tenta reproduzir cenário de pequenos municípios brasileiros e sua promessa é de luz, 

iluminação, daí, associarmos essa tela ao compromisso com algo novo que surge para 

iluminar os municípios: o Programa.  

PAISAGEM BRASILEIRA42 

 

 

O volume 2  também é ilustrado com uma pintura de Lasar Segall denominada 

“Favela”.  Quase não se pode ver o entorno dessa composição, pois o conjunto de cubículos se 

amontoa e se superpõe na imagem até em cima, chegando ao fim da tela, demarcando a 

ausência da linha do horizonte, de um céu, como no primeiro exemplo. Nessa tela vemos a 

predominância de cores escuras, em tons de ocre e marrom. Os contornos das figuras são 
                                                 
42 Figura 1 - Lasar Segal, 1891 Vilna – 1957 São Paulo - Paisagem brasileira, (1925, pintura a óleo sobre tela, 
64x54 cm), Acervo do Museu Lasar Segall – IPHAN/MinC Ilustra o volume “As cidades e o programa Melhoria 
da Educação no Município”. 
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feitos por traços largos, sem suavidade. As casas são representadas por cubos, sem águas de 

telhado, e encontram-se amontoados. Não há ruas, há espaços muito pequenos. Não vemos 

traçados de ruas, vemos cubículos, pintados com cores escuras e imagens sombrias. No 

quadro, num dos poucos e pequenos espaços vazados da tela, identificamos uma figura 

humana caída no chão, no quadrante inferior esquerdo da tela, sugestivo de uma realidade já 

conhecida, que, podemos supor, ocorre em distantes subúrbios das grandes metrópoles 

brasileiras. Em relação ao enquadramento, a tela parece não ter fim, pois as casas estão 

dispostas umas sobre as outras, constituindo-se provavelmente numa representação de um 

morro. Não há céu, horizonte. Apresenta apenas um coqueiro ou palmeira, marrom como o 

restante do lugar. Novamente o pintor realça uma mulher, quando coloca uma figura feminina 

em primeiro plano da tela. Ela parece expor um seio através de um rasgo no vestido. Em 

relação ao contexto, essa figura pode simbolizar uma situação de prostituição ou 

representação de estado de mendicância. Ela difere da tela anterior, porque apresenta uma 

pequena sinalização de fisionomia e parece incompleta, pois apresenta um braço apenas.  

Vemos que as demais figuras humanas são alguns poucos sujeitos espalhados na 

tela, incompletos em sua fisionomia, borrões, resguardados quase sempre por janelas que, 

assim, parecem espreitar o que vai lá fora. Vemos que o uso das duas telas de Segall aponta 

para os espaços sócio-econômicos que o Programa pretende atingir. Em ambos vemos tema 

complexo, pois historicamente foi nos pequenos municípios que se desenvolveu uma realidade 

pautada pela profunda desigualdade sócio-econômica e política tal como se situa até os dias de 

hoje nossa sociedade.  

Desigualdade agudizada pela migração da população rural para as cidades, tema 

da capa do volume 2, que retrata uma favela.  Esse conjunto de imagens, pintado por Segall, 

pode sugerir ainda que, na paisagem brasileira, existe uma miséria menor que na favela. Mas 

ainda assim essas se configuram ruins se as compararmos com uma figura reproduzida ao 
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longo do texto da Coleção que constitui a logomarca do Programa e que 

sugere/aponta/anuncia casas completas, com portas e janelas, bem arranjadas, com espaço 

entre elas, dispostas em lugar plano, iluminadas por um sol/o Programa, conforme se pode ver 

numa reprodução dessa figura nos anexos. 

FAVELA43 

 

Nas duas últimas capas, vemos quadros de Paul Klee, pintor suíço, que viveu 

muitos anos na Alemanha. Ambas as reproduções referem-se a pinturas figurativas. A 

primeira, sobre um fundo de cores escuras, predominante na tela, mostra segmentos ou 

fragmentos contrastantes, em cores claras – em branco, azul e laranja, que são sinalizados por 

setas em preto, como se mostrassem saídas ou pistas. Na segunda tela os fragmentos 

anteriores vão compondo faixas, caminhos segmentados. Nas extremidades vemos que são 

riscados, de diferentes cores, tamanhos. Nos três quadrantes centrais da tela, vemos um 

caminho bem delineado, dentro dessa fragmentação generalizada, o que representa a “estrada 

principal”. Se analisarmos a linha do olho de visão, no alto da tela, vemos que a segmentação 

vai se tornando “estradas” homogêneas, contínuas na horizontalidade.  

                                                 
43 Figura 2 - Lasar Segal, 1891 Vilna – 1957 São Paulo – Favela (1954/55, pintura a óleo com areia sobre tela, 
65x50 cm). Acervo do Museu Lasar Segall – IPHAN/MinC. Ilustra o volume denominado “Diagnóstico 
educacional: uma direção para a ação educativa”. 
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Chama-nos a atenção que nas telas escolhidas, por conta da adesão a esse estilo 

por Paul-Klee, não há representação humana. Ao invés disso, a tela configura-se num 

esquema gráfico, em que por meio de uma espécie de diagrama e de “pistas”, representadas 

por setas, que indicam, apontam direções, “estradas”, vemos que pode significar que a solução 

para os “problemas” educacionais, foco do Programa, passa pela adoção de uma análise 

gerencial ou uma fórmula de gestão. Chamou-nos a atenção ainda que, na capa do terceiro 

volume da Coleção, a imagem da capa só permite aparecer uma seta marrom da parte de cima 

da tela e não aparece a de baixo.  

Como a leitura do quadro quase sempre é feita de baixo para cima, 

compreendemos sugerir que só há essa saída. Observamos, também, que essa tela possui cores 

mais claras que a anterior, sugerindo passagem para uma situação menos difícil. Vemos uma 

diversidade dos caminhos a se percorrer bem representada por meio da segmentação 

multicolorida, tracejada nas estradas secundárias e na principal, mas, no topo da tela, há 

homogeneidade, as estradas são mais lineares e azuis, porém não se comunicam, não se 

cruzam. São contíguas e isoladas. Voltando à estrada larga, principal do centro da tela, 

podemos supor que representa o Programa, uma saída bem definida, levando à uma definição 

que se revela homogênea, pela cor e linearidade. 

Se pensarmos que os “problemas” educacionais não têm como solução apenas 

uma “estrada principal”, mas uma diversidade de “estradas secundárias”, organizações, 

porque os percursos são construídos na heterogeneidade, nas diferentes motivações e 

interesses bem como na compreensão das tensões presentes nas relações de poder, vemos que 

esse não é um estado desejável. 
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EQUILÍBRIO INSTÁVEL44 

 

 

ESTRADA PRINCIPAL E ESTRADAS SECUNDÁRIAS45 

 

                                                 
44 Figura 3 - Paul-Klee - Equilíbrio instável/Schwankendes Gleichgewicht, 1922, 159; 31,4x 15,2 cm; Paul-Klee-
Stiftung, Kunstmuseum Bern  © VG Bild-Kunst - Bonn, 2003. Ilustra o volume denominado “Plano de Ação 
Educativa articula esforços e concretiza propostas”. 
 
45 Figura 4 - Paul-Klee - Estrada principal e estradas Secundárias/ Hauptweg und Nebenwege, 2929, 90 (R10) 83 
x 67 cm; Museum Ludwig, Cologne © VG Bild-Kunst Bonn, 2003. Ilustra  o volume denominado “Avaliar o 
plano de ação educativa e corrigir rumos”. 
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Essas reflexões do campo da semiótica foram úteis para orientar nosso olhar, 

quando, ao nos debruçarmos sobre o Programa, questionávamos: afinal, se essas 

representações46, como cremos, ajudam a significar o discurso, como se constrói um processo 

em que as pessoas, mínima e figurativamente representadas, são subtraídas de cena nas capas 

dos dois últimos volumes, numa ação que se pretende voltada à participação e à construção de 

democratização de espaços? Norteados pelo entendimento, em Foucault, de que é o processo 

que determina os elementos sobre os quais incide, ficamos instigados a compreender como se 

davam essas relações que estavam constituindo sujeitos, deixando-as valer em sua 

complexidade, em sua convergência, em sua oposição. 

Em seguida, apresentamos o tratamento dos textos e a análise, facultados pelo 

trabalho. Para efeito de melhor sistematização, dividimos as questões abordadas em dois 

capítulos. Portanto, no Capítulo 4, tratamos sobre a identificação de momentos de 

configuração de campos em disputa e do papel da sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 É oportuno informar que essas pinturas e seus títulos serviram para nomear algumas das secções que aparecem  
no desenvolvimento deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 

DESCAMINHOS DA SOCIEDADE CIVIL: QUANDO CAMPOS EM 

DISPUTA CARACTERIZAM UM CAMINHO PARA “MELHORIA” 

 

Nesse capítulo iniciamos o tratamento do corpus efetivo e a análise, 

simultaneamente, a partir do recorte que definimos, buscando identificar marcas nos textos 

dos fascículos da Coleção para Gestores Educacionais do “Programa Melhoria da Educação 

no Município: um trabalho coletivo”, de forma a substanciar o desenvolvimento de um 

trabalho que possui como eixo a formação discursiva aí presente.  Ao identificar essas marcas 

ou eixos constitutivos presentes na coleção, estamos examinando como a natureza de um 

arcabouço conceitual é discursivamente construída, e cuja intenção é a de se tornar persuasiva, 

no âmbito da iniciativa. 

O objetivo aqui é prover bases, por meio de um percurso de descrição, 

interpretação e explicação dessas marcas, de forma a subsidiar uma análise das condições de 

possibilidades dessa produção, oriundas de formações discursivas que lhe antecede e se 

constituem no processo, o que inclui práticas sociais, que vão incidir sobre a área da política 

educacional e seus agentes. 

A estrutura de organização desse capítulo procurou observar, primeiro, uma 

configuração possível dessa abordagem sobre o discurso do Programa Melhoria na Coleção, 

sendo importante ressaltar que, os recortes a partir daí realizados foram determinados por 

meio de ênfases intertextuais que foram se delineando, sendo esse o fator integrador dessas 

escolhas. 

É esse enfoque sobre a heterogeneidade dos textos, a análise de seus elementos e 

suas linhas de tensão, reveladoras das contradições aí contidas, que permitiu demarcar uma 

construção sócio-cultural desse discurso e estabelecer a produtividade de seus textos, 
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identificando processos de reprodução/transformação de textos anteriores e a reestruturação de 

convenções existentes, capazes de gerar novas abordagens, novos enfoques que estão tentando 

se naturalizar. 

Isso permitiu que fossem mapeadas as condições de possibilidades e as limitações 

dos procedimentos intertextuais como demarcadoras em processos de mudança mais amplos. 

Permitiu também identificar a força de uma entidade da sociedade civil, como parceira e 

interventora do Programa Melhoria. Esse consistiu em aspecto revelador de outros modos de 

racionalidade e de organização de espaços numa perspectiva sociopolítica na atualidade, 

quando buscamos explicitar sua historicidade. 

Como segundo desdobramento, identificamos a possibilidade de promover um 

estudo do fenômeno de uma “metáfora”,47 por meio da análise de efeitos e fatores da 

intervenção do Programa em duas cidades: uma  primeira, ficcional, presente na coleção sob o 

nome de “Desafio” – exposta no fascículo 2 – e que  teve tratamento semelhante ao corpo de 

texto do primeiro volume. E uma outra cidade, dessa feita da vida real, de nome “Esperança”, 

que produziu uma versão preliminar de seu Plano Municipal de Educação, como parte das 

iniciativas do Projeto “Construção dos planos municipais na Paraíba”, ações que se 

materializaram como desdobramento do Programa Melhoria naquele estado. O relato da 

experiência do percurso vivido para alcançá-lo e entrevistas com as representantes, 

funcionárias públicas municipais da Secretaria de Educação do município, formadoras 

preparadas pelo Programa, foram gravados e transcritos para serem usadas na conclusão do 

trabalho, com o fim de estabelecer paralelo entre a intervenção e um desfecho como forma de 

ponderar alguns resultados e encaminhar questões daí resultantes. 

Nosso movimento de análise focará a dimensão da interpretação como elemento 

fundamental, exercício vital para a efetivação da análise da prática discursiva, quando 
                                                 
47 “Metáfora não vista como desvio mas como transferência” (ORLANDI, 1999, p. 79), em que se encontram 
também representadas a interpretação e a historicidade de uma formação discursiva, que lhe imprime marcas 
discursivas significativas. 
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trabalhamos com o entendimento de que os textos se apresentam em geral altamente 

ambivalentes, receptivos a diversas interpretações. Isso constitui um movimento de apreensão 

de um significado potencial que é referenciado em convenções e práticas passadas. 

Para dar início à análise textualmente orientada acerca da Coleção para Gestores 

Educacionais, procuramos fazê-lo de modo que a estrutura proposta por Fairclough não se 

impusesse como uma camisa de força, mas que nos amparasse em bases sólidas. Isso significa 

dizer que, com liberdade, transitamos de um elemento a outro e de um tópico a outro, 

buscando compreender sim, o que os traços lingüísticos produzidos no corpus significavam, 

remetiam, levavam à compreensão do discurso, como prática social, de forma a “identificar o 

papel que o discurso assume em constituir, reproduzir, desafiar e reestruturar os sistemas de 

conhecimento e crença” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 211). 

Isso tem a ver com a construção da realidade social e naturalmente, no contexto 

dessa análise, com a criação de uma cultura e de espaços emancipatórios contra-hegemônicos. 

Conforme a análise foi nos revelando em sua progressão, buscamos examinar como a natureza 

de certos conceitos, como cidadania e participação, que surgiram como núcleos temáticos, 

foram discursivamente construídos e tornados persuasivos com o objetivo de fixar uma 

determinada visão, imprimindo-lhes práticas sociais daí desdobradas e naturalizadas. 

Nesse sentido, buscamos seguir as recomendações de Foucault, em Rose (2005, p. 

150), no sentido de deixar categorias pré-existentes em suspenso, com o objetivo não de trazê-

las à análise por si mesmas, como uma ação estática pré-concebida, mas como resultado de 

uma constituição em que essas foram se tornando consistentes e evidenciando uma associação 

com determinadas concepções.  

Para efeito de abordagem do material, observamos que por trás de uma aparente 

homogeneidade, primeira impressão que antecedeu a imersão no material efetivo de análise, 

pelo fato de se tratar de uma ‘coleção’ – em que fascículos são concebidos e organizados, 
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segundo padrões de encadeamento, com princípio, meio e fim, numa lógica progressiva e 

coerente de apresentação, desenvolvimento, pós-texto etc., inclusive com anexos –, 

encontramos um material que foi se revelando bastante heterogêneo. Essa heterogeneidade 

manifestou-se principalmente a partir de sua própria estruturação e de costuras discursivas 

internas, que foram se delineando e sendo incorporadas à discussão. 

Isso foi possível observar ao considerarmos, primeiro, sua superfície discursiva, o 

corpus bruto e, numa tentativa de transformá-lo em objeto discursivo, estabelecer jogos de 

sentidos, trabalhos de linguagem e os modos de funcionamento da discursividade nele 

contidos.  

Lembramos que nossa observação sobre a intervenção procurou focar a 

formulação acerca do corpus discursivo sob uma visão de hegemonia que se consubstancia 

como 

liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, cultural 
e ideológico de uma sociedade. Hegemonia é o poder sobre a sociedade 
como um todo de uma das classes economicamente definidas como 
fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas nunca atingido 
senão parcial e temporariamente, como um ‘equilíbrio instável’. Hegemonia 
é a construção de alianças e a integração muito mais do que simplesmente a 
dominação de classes subalternas, mediante concessões ou meios ideológicos 
para ganhar seu consentimento. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). 

Foi com essa demarcação com a qual nos identificamos que nos debruçamos sobre 

essa produção, numa iniciativa de compreender uma construção discursiva possível sobre o 

Programa Melhoria e sua Coleção para Gestores Educacionais e que, em seguida, passamos a 

detalhar. Nesse sentido, identificamos três níveis de análise que se entrecruzam, a partir da 

história e o contexto desse discurso (elementos sócio-psicológicos, políticos e ideológicos); 

dos sujeitos, considerados como moldados, mas também capazes de remodelar e reestruturar 

as práticas discursivas e as respectivas formas reveladoras de suas identidades e, por fim, dos 

processos de intertextualidade e interdiscursividade, reveladores das relações de um texto ou 
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discurso com outros a que recorrem. Esses momentos não são estanques em sua apresentação, 

mas existiu um esforço em agrupá-los. 

 

4.1 Momentos de configuração de campos em disputa 

 

O que encontramos nesse movimento inicial de descrição e de interpretação do 

discurso é bastante significativo no que diz respeito à maneira como o CENPEC e as demais 

instituições envolvidas constroem suas próprias identidades, a partir de suas condições de 

produção dos textos e (possíveis) seções, em que encontramos presente heterogeneidade e 

fragmentação, fatores cruciais, no conjunto do trabalho em análise. Isso se constitui num 

elemento relevante, pois nos permitiu compor uma das possíveis maneiras como produtores e 

consumidores concebem o Programa, apóiam-no e implementam-no, fazendo-o por meio de 

uma superfície discursiva que vai se revelando fragmentada e, por vezes, até contraditória. 

O volume 1 da Coleção para Gestores, denominado As Cidades e o Programa 

Melhoria da Educação no Município, constitui material substancial para o olhar da política 

educacional que direcionamos ao Programa, uma vez que aí buscamos identificar os 

fundamentos dessa intervenção. Nele encontramos uma das possíveis configurações que 

resultaram de sua análise. São três espaços discursivos, aqui denominados momentos48, que 

merecem atenção especial, por se traduzirem em diferentes produções, com suas 

especificidades, realçadas no curso do desenvolvimento de sua descrição. 

Os momentos identificados referem-se à explicitação do Programa Melhoria; à 

fundamentação utilizada na Coleção para Gestores Educacionais e Nossas palavras – um 

Glossário. 

                                                 
48 Lembramos que, conforme lemos em Costa (2005, p.157), baseada em Laclau e Mouffe,  momentos “significa 
a articulação de posições diferenciadas dentro de um discurso, enquanto que os elementos, por contraste, 
constituem” qualquer diferença não articulada discursivamente. Nessa mesma perspectiva, os elementos se 
caracterizam como matéria prima da prática articulatória, que vêm a se transformar em momentos. 
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Nesse movimento de análise chamou-nos a atenção um evento discursivo inicial, 

marcado pela representação institucional financiadora do Programa Melhoria da Educação no 

Município, Fundação Itaú Social e UNICEF, que conjuntamente assinam a Carta aos 

Gestores, apresentada no início do primeiro volume (p.4-5). 

À medida que seus elementos foram tomando sentido no percurso da análise, 

identificamos que nesse primeiro conjunto existe um discurso híbrido: ao mesmo tempo de 

forte matiz institucional e com elementos de um discurso publicitário, em que, sob forma de 

uma estrutura que poderíamos denominar de “chamada e argumentação”, a Coleção para 

Gestores é chamariz para a apresentação do bem-sucedido “Programa Melhoria” (ver inversão 

do título do fascículo “As cidades e o programa” e uma outra inversão na ordem de 

apresentação no corpo do trabalho, representativas dessa secundarização do Programa), em 

que vai sendo criada uma certa ambigüidade em relação à apresentação da Coleção que, a 

partir mesmo do sumário, é chamada pela seguinte designação - “um instrumento de trabalho 

educativo” - e só desenvolvida de fato a partir da página 16 do primeiro volume. Se 

considerarmos o fato de que aí todo o texto do volume possui 40 páginas, identificamos um 

modo muito sutil de apresentação das duas ações - o Programa e a Coleção -, o que coloca a 

segunda iniciativa como uma ação de pano de fundo. 

O intervalo entre a apresentação das duas iniciativas é usado para afirmar as 

instituições que respaldam o Programa e o sucesso da ação em todo o país, buscando passar 

uma idéia de segurança/respaldo, uma visão afirmativa acerca do Programa. 

Na seção “Uma alternativa para enfrentar o desafio49: O Programa Melhoria da 

Educação no Município” (p.8-9), vemos serem desenvolvidos os seguintes tópicos: o tempo 

em que as instituições já vêm atuando nessa ação (desde 1999), um mapa demonstra a 

                                                 
49 Desafio é uma nominalização usada reiteradamente, pois ela se tornará uma metáfora, materializada no 2º 
fascículo da Coleção, como uma “direção para a ação educativa”, a qual voltaremos posteriormente. 
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expansão e a penetração do trabalho, número de adesão dos municípios, dados e demais 

características relacionadas à exposição do /produto (p.13).  

Em relação à Carta aos Gestores, vemos ainda que, como introdução geral aos 

textos e fascículos da Coleção, ela se insere como um aconselhamento à adesão ao Programa – 

etapa denominada de exórdio, na linguagem publicitária – que pode nos induzir a fazer uma 

coisa ou dela nos afastar50. Aí vemos que o Programa, 

tem representado um importante apoio para as ações educacionais nas 
localidades onde se instala, trazendo benefícios relevantes para a 
reorganização dos serviços educativos oferecidos. (CENPEC , 2003, p. 5). 

 
Desse modo, vemos técnicas de composição “publicitária” serem usadas na 

estruturação do texto, cujos objetivos consistem em destacar as qualidades do Programa, ao 

serem relacionadas com “possíveis soluções” (p.10) para os “problemas educacionais”, em 

contraponto a uma idéia messiânica, em que se coloca o Programa como “O caminho” (p. 10), 

algo que obedece à fórmula/jargão do tipo “seus problemas acabaram”.   

Aliás, essa é a relação binária utilizada, problemas do lado da educação, soluções 

do  lado do Programa, como nessas passagens: “um caminho para lidar com problemas 

educativos” ; “ que as pessoas apropriem-se dos problemas educativos e de suas causas (...) e 

encontrem (...) saídas para eles” (p.10); “o estímulo (...) permite que construam soluções mais 

adequadas para os problemas do município.” (p. 11)  

Nessa perspectiva, temos uma estrutura de convencimento, a partir do uso de 

recursos publicitários, em que o Programa se estrutura  

como Ilação: é a saída, solução, pista para problemas educacionais do município;  

como Pressuposto: o Programa resolve todos problemas educacionais e  

como Expectativa: criar/produzir  efeitos de adesão incondicional, fundados em 

números, no peso sócio-político-econômico das instituições participantes, na abrangência da 

                                                 
50 Ver discussão em  CARRASCOZA, João Anzanello. A evolução do texto publicitário. A associação de 
palavras como elemento de sedução na publicidade. 6ª ed. São Paulo: Futura, 2006. 
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ação revelada por dados  convincentes que respaldam o Programa com a devida credibilidade, 

assegurada por estatísticas inquestionáveis e ainda, o apelo a uma racionalidade acadêmica 

que endossa o desenvolvimento da iniciativa. 

 Em relação ao pressuposto inferido do texto, podemos imaginar que isso possui 

relação direta com princípios da abordagem neoliberal no trato político com as questões 

sociais e os espaços de sua formulação, no sentido de tratá-los como uma superfície amorfa, 

ignorando, aparentemente, conflitos e interesses aí envolvidos, em que todas as questões 

podem ser solucionadas a partir de uma visão gerencial ou de uma fórmula, se bem aplicada. 

Resulta daí a necessidade de formação das equipes locais dos municípios, para atenderem aos 

requisitos da descentralização no campo jurídico-administrado do Estado.  

Ora, esse é um espaço de intensas lutas hegemônicas em que a formulação de 

políticas públicas pode assumir diversas tendências, e desse modo, não é possível subestimá-

lo.  

Voltando ao texto, encontramos também o uso de palavras de efeito, como as que 

se relacionam aos “princípios” da gestão democrática, citados na página 9, um conjunto de 

palavras-chave como: “1. Contextualização 2. Participação e Articulação e 3. Aprendizagem 

contínua”, o que inscreve esse discurso numa tipologia que utiliza com freqüência, 

nominalizações, um recurso retórico, que representa um processo, podendo ser utilizado para 

secundarizar o papel dos sujeitos a quem a ação está efetivamente dirigida, o que é deixado 

implícito, conforme referimos e exemplificamos em outras passagens, mais adiante. 

Fairclough (2001, p. 223) nos chama a atenção de que a linguagem técnica, favorecida pelo 

uso de nominalizações “pode ser abstrata, ameaçadora ou mistificadora para pessoas leigas”, o 

que significa uma manipulação no uso da construção lingüística, por parte de quem domina 

elementos da área especificada. Por outro lado, as mesmas palavras podem ser usadas na 
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perspectiva de sentidos diversos, dependendo da visão de mundo, projeto de sociedade ou 

como diria o mestre Freire, de onde “a cabeça pensa onde os pés pisam”. 

Outra questão que nos chamou a atenção foi o fato de que, nesse espaço inicial, 

que podemos designar de primeira parte do fascículo, até a página 23, antes de um discurso 

que vamos caracterizar como mais autoral, escrito por uma pesquisadora da Pontifícia 

Universidade Católica, constatamos a presença de uma logomarca do Programa impressa nas 

páginas desse intervalo, entre a 1 e  a 23, como uma espécie de “marca-d’água”, parte e pano 

de fundo do texto, o que pode ser interpretado como um reforço a esse discurso institucional 

com sinais de texto publicitário.  

Essa tendência quando ao uso de elementos publicitários no texto é referida por 

Fairclough (2001, p. 151) como um dado novo de reestruturação na ordem do discurso 

institucional, no curso de um movimento colonizador da área da publicidade,  do mercado e 

da administração, que trata a todos como “consumidores”. O autor diz ainda que isso produz 

um efeito “cosmético” nos textos, tornando-o mais palatável.  

No caso em análise há uma forte presença desses elementos, inclusive o 

tratamento diretivo “você”, que demonstra proximidade do produtor com o sujeito a quem se 

deseja “fornecer” algo. Essas marcas estão presentes no fascículo n. 1 da Coleção, p.16-17, 

como culminância da informação-venda: “A você, que luta para [...]”, “você e seu grupo”, “o 

grupo de gestores municipais do qual você faz parte [...]”, “queremos convidá-lo a aproximar-

se [...]” E, para concluir uma expressão exortativa: “Mãos à obra!”.  

Dessa leitura podemos reiterar o propósito da descentralização, democraticamente 

defendido pelas forças que emergiram da redemocratização pós-ditadura, e contemplada na 

Constituição Federal de 1988, mas que se materializa mais como forma de 

desresponsabilização das políticas pela nova acepção de Estado que se tem tentado implantar.  
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O processo identificado no texto se caracteriza como aqueles que, para Santos 

(2002, p. 59), implicam “a inclusão de temáticas até então ignoradas pelo sistema político, a 

redefinição de identidades e vínculos e o aumento da participação no nível local”, na 

contramão de uma história hegemônica de democracia que priorizava a acumulação do capital 

em detrimento da redistribuição social, de um lado, e a participação cidadã, de grupos ou de 

indivíduos, de outro.  

O movimento de reestruturação neoliberal, fundado numa visão individualista de 

mundo e de política, vai, desse modo, disseminando uma apologia do local, buscando aí 

explorar todas as forças que essas referências possuem, entre outras iniciativas, com a 

implantação de experiências de políticas de afirmação do Estado de direitos sociais, o nosso 

caso, ainda que setorizada à área da educação, responsabilizando e investindo os gestores 

locais.  

Outra questão diz respeito à utilização de uma logomarca do Programa, composta 

por casas ordenadas em certa simetria, dispostas horizontalmente, não amontoadas, 

iluminadas por um sol, em que se apresentam muitas portas, muitas janelas, em contraste com 

as pinturas ilustrativas das capas dos dois primeiros fascículos da Coleção – Paisagem 

Brasileira e Favela, ambos de Lasar Segall.  

Essas imagens ajudaram também a compor uma representação do Programa, uma 

vez que, como nos chama atenção Maingueneau (1997), não é somente um conjunto de 

enunciados que é definido por uma prática discursiva, pois essa deve ser considerada uma 

prática de natureza intersemiótica, se pensarmos que o mesmo sistema que condiciona a 

prática do discurso se faz presente em outros domínios, como o pictórico, por exemplo.  

Outro aspecto que nos faz reportar à composição de um texto publicitário é a 

presença de ambigüidade quanto aos sujeitos participantes do Programa, o que podemos 
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considerar como uma heterogeneidade enunciativa, revelada pela presença de sujeitos 

diversos. 

Para observar tal fato, reproduziremos aqui parte de um texto do Fascículo 1 da 

Coleção para Gestores, que trata da apresentação do Programa. 

“Ancorado em princípios da educação democrática, o programa Melhoria da 
Educação no Município auxilia os participantes a elaborar um diagnóstico da 
realidade educacional do município e a produzir, implementar e avaliar um 
plano de ação educativa adequado às características locais e às dificuldades 
identificadas pelo diagnóstico.  

O Programa propõe aos atores envolvidos na gestão educacional dos 
municípios um caminho que tem como esteio os seguintes princípios: 

1. Contextualização 

Supõe conhecer o espaço, o tempo e os saberes das pessoas sobre a 
singularidade da vida social, econômica, cultural e educacional da cidade, 
com o objetivo de explicitar diferenças e antagonismos, construindo 
possibilidades educativas para a população. 

Assim sendo contextualizado, o Programa permite aos que se envolvem com 
ele ressignificar a sua atuação na cidade onde vive como sujeito de direitos, 
portanto como cidadão. 

2. Participação e articulação 

É participativo porque implica manter uma relação dialógica que suscite o 
debate e a reflexão entre os diferentes atores e responsáveis pela ação 
educativa, para confrontação e negociação de diferentes pontos de vista. 
Dessa forma, articula diferentes atores e instituições para constituir e 
consolidar o grupo enquanto agente de proposições e transformações no 
cotidiano educativo das cidades. 

3. Aprendizagem contínua 

Apreender a realidade supõe uma visão de síntese que não se apresenta 
pronta num primeiro olhar aos cidadãos. Ao contrário, é uma apropriação 
que se dá num movimento gradativo e constante de investigação. 

A conjugação de múltiplos olhares sobre essa realidade permite conhecer, 
compreender e modificar o fenômeno educativo, consolidando saberes, 
construindo uma visão ampliada. 

Para tanto, é necessário o envolvimento e a iniciativa das pessoas, bem como 
a organização de condições nas instituições educativas de modo que 
possamos constituir ações contínuas e coletivas de análise da educação na 
cidade”. (CENPEC, 2003, p. 8-9). 

              
Se observarmos as referências ao público a que os produtores do texto se reportam 

como consumidores do texto, vemos que utilizam os seguintes vocábulos e expressões para a 

eles se dirigirem no decorrer do texto: os participantes, os que se envolvem com ele (o 
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Programa), cidadão(s), os diferentes atores e responsáveis pela ação educativa, diferentes 

atores e instituições, o grupo, agente(s) de proposições e transformações, pessoas, conforme 

sublinhado, inclusive o uso de denominações de alcance genérico, inespecíficas, como 

“pessoas”, “grupo” ou “a você, que luta para tornar mais plena e significativa a vida e a 

educação de sua cidade” (n. 1, p.16)  

Esse esforço além de explicitar um papel secundário em que são colocados 

diferentes sujeitos e instituições, revela que não é o conteúdo dessas palavras que nos 

interessa, mas a forma material que elas carregam, com sua memória, sua discursividade, que 

na relação encontra-se também secundarizada. Portanto, caminhamos no sentido de 

compreender a carga semântica que as palavras possuem e traduzem, assim como porque nos 

deparamos com o uso dessa e não de outra palavra no texto. 

Para isso consideremos, por exemplo, o uso do termo atores, para designar a quem 

o Programa é dirigido. Nesse sentido, lemos em Gohn (2002), amparada nas análises de 

Melucci, que os movimentos sociais de 1970/80 se caracterizam pela última presença de 

atores, como cultura, como forma de ser e de intervir. A autora, complementarmente, 

considera que ainda existem atores, mas “em ação, em luta, com líderes, bases demandatárias 

e assessorias, mobilizados e em ação direto por meio de atos de protesto coletivo...” (GOHN, 

p. 319-320). E, ao se referir à recente Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, ela 

menciona atores como sujeitos, dizendo que a centralidade desse movimento deve ser 

analisada também como uma “conquista dos grupos e movimentos sociais da sociedade civil, 

que se organizaram e lutaram para se tornar sujeitos, deixando de ser meros objetos na história 

das políticas sociais...” (p. 300), o que pode ser tomado para demarcar ator de forma 

semelhante ao nosso entendimento.   
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Fairclough (2001, p. 233) nos chama a atenção que “a ambivalência potencial é 

reduzida pelo contexto, incluindo o contexto verbal mais ou menos imediato no qual a palavra 

ocorre” sendo que esse contexto pode eliminar ou destacar sentidos.  

Nessa perspectiva, a palavra “atores” tem sido, no texto, associada aditivamente 

com “instituições” e “responsáveis pela ação educativa”, sempre posicionada na oração como 

complemento de verbo, não, como agente, o que nos leva a sinalizar uma intenção de se 

publicizar um significado particular a esta palavra, provavelmente no sentido de coadjuvantes, 

numa situação que representa uma estruturação oracional de subalternidade, e que essas, para 

nós, constituem ambas formas de adquirir/estabelecer hegemonia, no sentido de fixar sentidos 

e demarcar posições.  

Comparemos por exemplo, com a idéia defendida por Gramsci de uma ordem 

social que busca estabelecer um contrato capaz de construir uma vontade geral ético-política, 

que prega a prioridade do público sobre o privado. Nessa perspectiva, atores em posição de 

subalternidade poderão realizar uma ação dessa natureza? 

Nesse mesmo sentido, se refletirmos sobre a expressão “os que se envolvem”, 

temos que o programa é envolvente, ou seja, que envolve, prende, atrai, alicia, encanta; 

atraente, aliciante, sedutor, encantador. Portanto, e complementarmente, pensemos em 

discurso como prática social, num espaço em que se conjugam sentidos, então, nos colocamos 

a seguinte questão: “os que se envolvem” significam o mesmo que “participantes”, que 

significam o mesmo que “atores”? Trazem a mesma carga semântica?  “Os que se envolvem” 

estão na luta e no comprometimento por espaços emancipatórios, que requerem cidadãos 

ativos?  

Lembremos Orlandi (2003, p. 30), quando diz que “os sentidos não estão só nas 

palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são 

produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos”. 
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Freire (1996), para lembrar a área educacional, ao falar de aprendizagem crítica 

nos diz que nesse exercício, “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo” (p. 26) (nossos grifos também).  Se considerarmos ainda que o Programa propõe a 

elaboração de um diagnóstico e a construção de um plano de ação educativa, ações gerenciais 

diretivas, estamos de fato falando da mesma coisa, quando referimos atores e sujeitos, ou os 

que se envolvem, indistintamente? 

Por outro lado, a multiplicidade de denominações usadas para designar os 

consumidores dessa intervenção, permite refletir se, do mesmo modo que o recurso da 

omissão, por exemplo, isso não torna pouco claro para quem o programa direciona sua 

intervenção, o que põe em segundo plano o protagonismo desses sujeitos? Da forma como 

está configurado o discurso, podemos refletir que há uma tendência à ofuscação do(s) 

agente(s), o que pode se interpretado como uma razão política ou ideológica na tentativa de 

obscurecer ”causalidade e responsabilidades” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 226) acerca do 

trabalho proposto, o que possui forte componente ideológico em relação às questões de poder 

e de luta hegemônica. 

Ainda quanto à questão do sujeito a quem o texto se direciona, vemos que a 

ambigüidade se acentua se pensarmos que a coleção é “para gestores educacionais” – capa, 

o primeiro item do sumário é “Carta aos gestores”, “problemas de toda ordem preocupam os 

gestores da educação municipal” (p. 4); “o Programa lança agora a coleção... destinada a 

gestores educacionais...” (p. 5). E, como vemos, a tese da heterogeneidade enunciativa, 

revelada pela presença de sujeitos diversos a quem as ações se destinam, só demonstra o 

quanto o texto é pouco claro, descontínuo. 

A alta freqüência no uso de nominalizações, como Contextualização, Participação 

e articulação, e Aprendizagem Contínua, pode sugerir que a conversão de processos em 
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nomes, usualmente, obtém um duplo efeito: o de situar o delineamento de um processo em um 

plano subalterno, sintetizando-o e o de secundarizar, ou não explicitar, os sujeitos dessa ação, 

o que gera um artifício de abstração ou mistificação desses processos aos olhos de um leigo, 

de alguém que não compreende, por exemplo, a área de planejamento educacional. 

No conjunto dessa primeira parte, observamos também que apenas por 

pouquíssimas aparições, os produtores/as produtoras utilizaram o verbo na primeira pessoa do 

plural, numa perspectiva de identificação/inclusão das autoras com o pensamento expresso ou 

com o pensamento das instituições que está ali representado: queremos (p. 17), preparamos (p. 

19) e convidamos (p. 23), todas as outras referências estão na 3ª pessoa do singular (o 

Programa – ele), o que significa um distanciamento desse discurso misto, meio institucional 

meio publicitário, representativo do conjunto das instituições que compõem o Programa. 

Portanto, essa primeira parte é significativamente demarcada e comprometida com 

uma condução difundida pelas instituições parceiras e seu “ideário” (p.5), referência carregada 

de significados, se considerarmos que essa enunciação está quase sempre relacionada à 

simbologia de um sistema sociopolítico-econômico, uma concepção sistêmica de Estado, 

mercado e sociedade, como o “ideário” capitalista, comunista, socialista, neoliberal etc. 

Alguns aspectos de transitividade, ou esquemas retóricos (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 217) serão inicialmente vistos aqui, do seguinte texto do fascículo I da Coleção, quando da 

apresentação do Programa (p. 4): 

É no município que o cidadão vive, trabalha, escreve sua história e participa 
da vida nacional. 

Os 5.561 municípios brasileiros são extremamente diversos do ponto de vista 
econômico, social e cultural. Mas a grande maioria – 73% - é de pequeno 
porte, com até 20000 habitantes e compartilha sérios problemas que 
ameaçam a integridade e a dignidade dos cidadãos, em especial das crianças. 

Nesses municípios apenas um terço da população mora em domicílios com 
saneamento adequado. Por isso, nesses lugares, as crianças de 0 a 6 anos são 
mais vulneráveis a doenças, já que seu direito ao abastecimento regular de 
água, ao saneamento básico ou à coleta de lixo não é atendido. 

O rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios desses municípios 
pequenos é de 200 reais, o que significa que estão abaixo da linha da 
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pobreza. Dessa forma, seu direito de alimentar-se bem e de oferecer 
alimentação adequada aos seus filhos também é desrespeitado. A 
escolaridade de cerca de metade dos responsáveis pelas crianças desses 
municípios não ultrapassa quatro anos de estudo. 

O que nos chama a atenção nesses três primeiros parágrafos dessa superfície 

discursiva é a caracterização de situações precárias em que vive a maior parte da população 

brasileira, que vai num crescendo e cujo poder de persuasão aumenta, por meio da utilização 

de números, quantidades, percentuais, relacionados às dimensões sócio-político-econômicas 

da sociedade brasileira. Essa exposição, no entanto, construiu uma argumentação para, em 

seguida, apontar, como solução, de forma reduzida, para 

um dever: oferecer às crianças e adolescentes de todas as cidades brasileiras 
uma educação que fortaleça sua cidadania, possibilitando-lhes participação 
ativa e aquisição de conhecimentos e habilidades socialmente significativos 
para a vida em sociedade (p. 7).   

 
Vemos que, ao focar o tema da educação como culminância, ficam de fora, 

subsumidas no texto, as condições políticas e históricas em que se situa uma compreensão 

crítica dos problemas relatados, e não apenas nessa área, mas no campo social como um todo, 

com o conseqüente agravamento dos últimos anos, e a intenção explícita parece caminhar no 

sentido de que essa magnitude de problemas possa ser resolvida pela educação “redentora”.  

Por outro lado, a assunção desses problemas por parte dos munícipes e gestores 

educacionais não garantem fórum de discussão mais ampla. Nesse Programa, por exemplo, a 

discussão é focal, setorial. Portanto, nessa superfície discursiva apesar de haver uma discussão 

das condições mais globais da sociedade, ocorre um afunilamento das questões que deságuam 

na educação como sua solução. Isso pode ser interpretado como uma atitude extremada de 

defesa do Programa  

 Esse é um movimento da contradição interna do discurso que se situa distante do 

conceito de Estado em sentido amplo, que encontramos em Gramsci, entendido por ele como 

conjugação entre sociedade política e sociedade civil. Nele, é no âmbito e através da 

sociedade civil que as classes buscam exercer a hegemonia, e o que se vê, discursivamente 
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montado no texto, é uma recolocação dos problemas estruturais para outra esfera sistêmica – 

de gestão - e de responsabilização – pela descentralização.  

Nesse sentido, parece ficar evidente que, apesar da proposta geral do CENPEC se 

situar no campo da democratização das relações sociais em espaços educacionais, o vemos se 

distanciar de um movimento democrático emancipatório e se adequar, no sentido de assumir 

perspectivas de legitimação de uma visão reduzida acerca dos problemas sociais, a uma visão 

presente no discurso das forças hegemônicas sociais.  

O Programa é finalmente introduzido com a utilização de 3 parágrafos construídos 

por períodos compostos por coordenadas explicativas em que são expostos dados percentuais, 

valores monetários, números inteiros e frações, para caracterizar a situação dos “5.561” 

municípios brasileiros e suas condições precárias que “ameaçam a identidade e a dignidade 

dos cidadãos, em especial das crianças” (p. 7).  Notamos que o verbo “ameaçar” traz implícito 

que há mostras ou indícios de coisa iminente. Isso é importante, se pensarmos que os temas 

referidos nesses parágrafos, introduzidos por elementos quantitativos “confiáveis”, em nossa 

interpretação, tratam de históricas situações de negação de direitos mais amplos, portanto nem 

iminentes nem reduzidos. Isso significa que foram se instituindo num curso de um processo 

histórico e político secularizado, mas que não é referido ou sequer problematizado no texto, 

como se fosse algo analisado ou vindo á tona de forma estanque, que brota na espontaneidade, 

a exemplo do saneamento básico não adequado, do abastecimento irregular de água, da coleta 

de lixo não-atendida, do rendimento baixo no país, situado na linha da pobreza, e da baixa 

escolaridade dos responsáveis da criança e do adolescente, além do direito que esses possuem 

de se alimentar e de oferecer alimentação adequada a seus filhos etc. 

A partir daí, encontramos a utilização de estruturas oracionais modais (dever, 

devem) relacionadas aos municípios, em suas múltiplas obrigações, devidamente respaldadas 

pela citação da Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90. O 
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que se segue é um período composto por subordinação em que estão presentes 7 orações sobre 

obrigações a que os municípios têm entre suas responsabilidades e a referência à solidão dos 

gestores dos municípios.  

Está montado o cenário catastrófico dos municípios e uma “tarefa gigantesca” (p. 

7) para os gestores municipais, que o Programa, por meio da elaboração do Plano de Ação 

Educativa da cidade, visa solucionar ao contribuir para fortalecer lideranças locais. No 

preâmbulo do segundo fascículo, encontramos a seguinte assertiva relacionada a essa 

elaboração: “um problema considerado grave poderá ser superado ou amenizado em um ano 

graças ao trabalho coletivo de escolas, ONG, secretarias e outros parceiros.” (CENPEC, 2003, 

p. 5) 

Observamos que, na continuidade da análise da estrutura textual, reaparecem 

períodos compostos por orações subordinadas, iniciados e entremeados de orações de 

propósito ou finalidade, para demonstrar reiteradamente a segurança que o Programa 

representa e quer passar.  

Seguem novamente listas das instituições parceiras e de substantivos comuns que 

representam autoridades locais que têm passado pelo Programa desde seu começo, como 

conselheiros de direitos, tutelares e de educação, diretores de escolas, secretários e técnicos 

municipais, dirigentes de ONG, portanto, realizando uma estrutura que sinaliza reiteradamente 

respaldo e segurança. 

Para apresentar os princípios acerca do caminho que o Programa propõe, a 

transitividade permanece calcada na constituição de parágrafos compostos por subordinação, 

de pensamento mais complexo, construindo orações causais de finalidade e de propósito, e 

orações coordenadas, quase sempre explicativas, como justificativas ao Programa. 

Ocorrem também aí reiterados registros de substantivação e adjetivação no que se 

refere à caracterização dos princípios do Programa, por exemplo, “o espaço, o tempo e os 
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saberes”, a vida “social, cultural e educacional da cidade”; explicitar “diferenças e 

antagonismos”, “o debate e a reflexão”, “confrontação e negociação”, “atores e instituições”, 

“proposições e transformações”, movimento “gradativo e constante”, “conhecer, compreender 

e modificar o fenômeno educativo”, ações “contínuas e coletivas”, numa estruturação 

discursiva capaz de encarar a “tarefa gigante”, o “desafio”, o “problema” educacional dos 

gestores municipais.  

Nesses princípios, observamos uma não referência à dimensão política na “vida” 

acima referida, o que reitera que nesses escritos não há espaço para um exercício de cidadania 

ativa, que permita avaliar alternativas de projetos àqueles que impedem uma participação 

efetiva dos cidadãos nas decisões sociais, como a que se encontra nos documentos 

relacionados a um Estado Experimental, conforme vimos anteriormente, em Santos. 

No que diz respeito às políticas estruturais mais amplas no país, o esforço acima 

pode ser lido como uma tentativa de fixar posições e estabelecer direcionamentos que 

atendam a interesses e motivações de uma ordem sócio-política-econômica hegemônica, 

qualificando essa atuação e lhe atribuindo peso, no conjunto das iniciativas já realizadas. O 

conjunto discursivo, desse modo, vai consolidando a crença de uma ameaça iminente que 

pode ser resolvida pela Educação, fazendo coro com o discurso hegemônico, e o CENPEC se 

distanciando de uma perspectiva de democratização dessas relações de espaço e de poder. 

É preciso considerar que, no conjunto das regras desse jogo democrático, também 

se encontram presentes desejos e demandas materializadas por requerimentos de uma nova 

ordem de participação política, abertura democrática e recomposições no campo das forças 

que investem numa democracia redistributiva, com novos mecanismos e espaços de 

deliberação, mas que se manifestam de forma tênue no conjunto do discurso em análise. 

Portanto, numa outra linha de construção alternativa, de concepção contra-hegemônica de 

Democracia. 
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À progressão desse movimento de aproximação textual, vemos uma segunda parte  

presente no fascículo 1 da Coleção para Gestores, que conseguimos destacar do 

corpo do conjunto, ser introduzida pelas autoras do momento anterior, que apresentam a 

pesquisadora  que desenvolverá o tema seguinte: “A cidade como local de cidadania (a 

educação como direito)”, em que se lê:  “Por Alda Junqueira Marin4”, referenciada em nota de 

rodapé: “Professora doutora e pesquisadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade, da PUC-SP.” (p. 22).   

Há uma resenha à página 24 cujo texto está todo entre aspas, também ambivalente, 

em que não identificamos a autoria, se é da professora Alda ou das “autoras”, como se 

denominam no final da seção.  O uso de aspas, segundo Maingueneau (1997) constitui um 

sinal construído com o objetivo de ser decifrado por um destinatário. Nesse sentido, oferece 

uma imagem sobre o próprio enunciador por meio de uma espécie de interdiscurso vago, mas 

situado. No caso em análise, as aspas podem servir como uma proteção, em que se previne 

contra possíveis críticas, se nos lembrarmos que a voz mais autoral se distancia e põe em 

xeque algumas das posições da voz mais institucional, protegida que está por uma investidura 

acadêmica. 

A presença dessa voz no trabalho já havia sido referida, de modo sutil, na Carta 

aos Gestores (p. 4-5) em que se lê que “o ideário compartilhado pelos parceiros, Fundação 

Itaú Social, UNICEF, UNDIME e CENPEC”, é também “respaldado pela literatura 

educacional”. O ethos51, portanto, do discurso em foco é o do mundo científico, legitimador 

da área da Educação. 

Essa segunda parte constitui o que identificamos como um discurso mais autoral, 

por vermos nele uma exposição que se distancia da apresentação do Programa, tanto pela 

presença de outras marcas textuais, como de uma exposição mais saturada em cima de 
                                                 
51 A identidade social, o eu ou ainda, a subjetividade dos que participam dos processos de interação textuais são 
constituídas pela projeção de ligações numa determinada direção textual de preferência a outras. 
(FAIRCLOUGH, 2001, 2007)  
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processos de interdiscursividade52 nele impressos. Sua construção está intimamente associada 

a um discurso socialmente referendado, posicionando-se na interdiscursividade constitutiva 

por meio de autores que vão ser referidos no Glossário e para o qual remete constantemente 

em notas de rodapé. 

Constatamos que nessa segunda parte, escrita pela pesquisadora, existe uma 

construção que se utiliza quase sempre da primeira pessoa do plural, o que, permite inferir 

segurança, inclusão do leitor e uma utilização freqüente de “você”, o que demarca a 

constituição de um texto bastante distinto do primeiro, que apresentava sujeitos distintos de 

interlocução, texto misto de publicidade/institucionalidade, dentre outras marcas. 

Quanto à intertextualidade, pela relevância da temática, tratamos de desenvolvê-la 

e explorar, à medida que os principais temas - cidadania, direitos, participação e sociedade 

civil - são chamados ao texto, para serem interpretados e explicados no conjunto das acepções 

presentes no texto. Ao longo do desenvolvimento dessa seção, vemos que muitas referências 

utilizadas são remetidas ao glossário, o que significa, como já referimos, que essas seções não 

são estanques, mas sim interligadas umas às outras, revelando uma complexa constituição 

interdiscursiva em sua composição. 

O terceiro segmento identificado no fascículo 1 constitui o que no sumário se 

denomina “Nossas palavras – Um glossário”, que se inicia à página 35. A produção dessa 

etapa pode ser classificada como um gênero atípico, em que, num estilo patchwork, vemos se 

conjugarem diferentes estilos, abordagens e visões de mundo que vão sendo 

tecidas/distorcidas como se tivessem sido agrupados textos distintamente produzidos, o que se 

traduz pela inserção de diferentes discursos explicitados. Essa parte do texto foi retomada 

principalmente pelo potencial explicativo intertextual que encerra, ficando apenas 

inicialmente demarcada como um texto de autoria mista. 

                                                 
52 A interdiscursividade revela a relação de um discurso com outros discursos. É um processo constitutivo de 
todos os discursos, na medida em que se origina de outros discursos. 
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Como considerações iniciais sobre essa exploração da estrutura textual que 

acabamos de expor, identificamos incoerências principalmente em relação a duas questões: o 

processo interpessoal de produção, diferentes vozes presentes no texto e a indefinição dos 

sujeitos que vão consumir essa produção, de um lado, e as condições de possibilidades de 

sentidos que vão sendo demarcados, por outro. 

Por exemplo, para abordar o corpus da primeira parte de nosso trabalho, o 

fascículo 1 da Coleção para Gestores Educacionais, consideramos essencial identificar, a 

partir da Análise Textual, tópicos ou temas aí desenvolvidos. O que encontramos foi um 

processo de nominalização em que os eixos que se sobressaíram foram ‘as cidades e o 

Programa Melhoria’, porque ao longo da superfície lingüística, encontramos referências 

sistemáticas que apontam nessa direção, conforme as observações que seguem: 

• o título do fascículo: As cidades e o programa (p. 1); 

• no sumário: quatro tópicos apenas (Carta aos gestores, O Programa Melhoria da 

educação no Município, A cidade como local de cidadania e Nossas palavras – um 

glossário) (grifos nossos) (p. 3); 

• na Carta aos Gestores, que começa assim “Os municípios brasileiros...” e no 7º 

parágrafo, que começa por “O Programa...” (p. 4-5); 

• na Introdução do Programa, por meio de uma epígrafe: “É no município que o cidadão 

vive, trabalha, escreve sua história e participa da vida nacional”. (grifo nosso) Desse 

modo, tanto essa epígrafe começa pelo tema identificado (utilizando inclusive um recurso 

de inversão oracional) como o corpo do texto que se segue também: “Os 5561 municípios 

brasileiros são extremamente diversos...”.  (p. 7); e 

• no título do texto de Alda Marin, (p. 22), que começa: “A cidade como local de 

cidadania (a educação como direito)” (grifo nosso). 
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Esse texto também começa por demarcadores acerca da cidade: “Consideramos a 

cidade como local privilegiado para o fortalecimento da cidadania...” (p. 23) Encontramos 

também questões tematizadas no corpo do texto:  

- “Afinal as cidades têm explorado ao máximo sua potencialidade educadora? 

- Quais vivências educativas as cidades têm oferecido aos seus cidadãos? 

- Quem de fato tem tido direito à educação nas cidades?” (p. 23).  

 Aqui podemos citar Gramsci (1991, p.43) quando nos incita a pensar o político: 

o político em ação é um criador, um suscitador; mas não cria do nada, nem se 
move no vazio túrbido dos seus desejos e sonhos. Baseia-se na realidade 
fatual. Mas, o que é esta realidade fatual? É talvez algo de estático e imóvel, 
ou não é antes uma relação de forças em contínuo movimento e mudança de 
equilíbrio? Aplicar a vontade à criação de um novo equilíbrio das forças 
realmente existentes e atuantes, baseando-se numa determinada força que se 
considera progressista, fortalecendo-a para levá-la ao triunfo, é sempre 
mover-se no terreno da realidade fatual, mas para dominá-la e superá-la (ou 
contribuir para isso) (GRAMSCI, 1991, p. 43). 

Portanto, a utilização dos processos de nominalização ajuda a construir 

culturalmente uma intervenção política no corpo de uma ação que não identifica relações de 

forças presentes nessa iniciativa institucional, mas apenas espaços vazios de sujeitos. E, nesse 

sentido, como é possível realizar uma sociedade sem cidadãos, vetor de toda ação e 

transformação, se partimos de uma proposição em que eles não se encontram presentes? 

Esse é um recurso delicado, se pensarmos que, na investida recente de 

enfraquecimento do Estado, como uma instituição considerada bem mais estável, por 

exemplo, forças econômicas hegemônicas investiram muito mais no seu ajuste, na redução de 

seu tamanho e até no seu desaparecimento, em detrimento de sua reorganização ou sua 

recomposição democrática. Nessa perspectiva, comparativamente falando, favorecer os 

espaços locais, investindo-os de uma capacidade gerencial, não poderia significar o 

enfraquecimento da luta e dos atores sociais nessa intervenção no campo educacional? 
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Ainda nessa mesma perspectiva, outra observação que nos chama a atenção diz 

respeito a um trecho da resenha que antecede/introduz a segunda parte do fascículo 1, à página 

24, como segue: 

Nesse texto, vamos refletir sobre um dos propósitos mais significativos das 
cidades no Brasil hoje: a formação de cidadãos participantes, com o 
fortalecimento de uma cidadania ativa, capaz de manter e assegurar direitos 
(grifo nosso). 

Essa estrutura oracional nos revela uma espécie de animatismo, processo em que 

objetos inanimados são tidos como dotados de vida, de vontades, reforçando uma espécie de 

deslizamento sobre o protagonismo político da intervenção. Onde estão os sujeitos e o, 

conseqüente, comprometimento dessa intervenção? Essa abordagem por meio da cidade 

constitui um elemento novo no encadeamento do discurso da cidadania, uma outra forma de 

abordar a construção de uma cadeia argumentativa que historicamente seria composta por 

cidadão/cidadania. A cidade, como um agente ativo/animado, pedagógico, representa um 

elemento novo à disposição de observação sistemática. 

Mas sem dúvida a parte em que essa recorrência à temática cidade mais se 

concretiza é no texto “ser cidadão é ter direito a direitos”, de autoria de Alda Marin (p. 25). 

Observamos essa recorrência em: “As cidades se originaram...”; “As cidades, portanto...”; “É 

nas cidades que ocorrem...”; “É nas cidades que se estruturam as atividades econômicas, de 

produção...”; “É nas cidades que se formam os indivíduos e é nelas que eles se organizam.”; 

“É nelas, para os indivíduos...”. 

O tema, desse modo, é referendado pelo recurso da repetição, mas também pelo 

uso de conectores de continuidade, que estabelecem constantemente os elos necessários, bem 

como pelo uso de palavras semelhantes que fazem um deslize de vocábulos que concorrem 

para um mesmo significado, como se segue: nesses/desses municípios, nesses lugares/as 

cidades brasileiras/os municípios brasileiros/eles/elas etc. 
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Esse é um texto que necessita um olhar mais cuidadoso, pois a autora, ao utilizar o 

recurso da impessoalização ou da coisificação, vai compondo um movimento de 

desconsideração de uma grande categoria – como a de cidadania – e a cadeia argumentativa 

que lhe é correspondente. Isso implica na abertura de um espaço de possibilidades de 

significados que pode concretizar qualquer interpretação pela ausência de amarras conceituais. 

Nesse sentido, o recurso da inversão de foco, aqui voltado mais para as cidades, 

vai estabelecendo um distanciamento da exposição mais substancial do conceito de cidadania 

reiteradamente repetido no texto, mas de fato pouco explorado, que constitui o “ter direito a 

ter direitos”, o que pode ser interpretado como um movimento de secundarização de sentidos 

e uma forma de deslize de significados. Lembramos que a definição “ter direito a ter direitos” 

deve ser compreendida dentro de um contexto 

Nesse esforço de fixações, encontramos, no mesmo texto, finalmente uma 

progressão, por meio de um artifício que se distancia da posição anteriormente descrita: 

É nas cidades que se estruturam as atividades econômicas, de produção e 
comercialização de bens e serviços, assim como se regulamentam muitos dos 
aspectos da vida humana. É nas cidades que se formam o indivíduo e é nelas 
que eles se organizam. É nelas, para os indivíduos e por eles, que se cria e 
perpetua a cultura da sociedade como um todo, seja em seus componentes 
materiais – bens tangíveis como habitações, templos, alimentos, ferramentas, 
utensílios -, seja em seus componentes não-materiais – tais como 
pensamentos, saberes, crenças, valores, afetos –, com a qual se vive no dia-a-
dia. 

Se notarmos com atenção, são os homens que criam, se organizam, perpetuam, 

mas a construção é indireta. São provavelmente as condições dadas que cerceiam essa voz 

acadêmica, mas parecem vir à tona sua memória discursiva e sua prática social, possibilitando, 

assim, encontrar outras formas para esse dizer.  Isso está presente também nessa definição de 

cidadania, exposta num linguajar muito acadêmico: “é a condição fundamental de todos os 

que vivem nas cidades, que têm o direito de usufruir bens e serviços, cultura material e não-

material” (CENPEC, 2003, p. 25).  
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Uma idéia que nos ocorreu durante a análise é que essa voz mais acadêmica, mais 

autoral, se ampara nessa estrutura argumentativa e isola uma categoria da importância de 

cidadania como forma de se proteger ou de garantir um espaço de atuação, por meio de uma 

adequação ao discurso que é promovido por instituições financiadoras e atrelado a outras 

motivações. 

Portanto, estamos sentindo falta dessa reciprocidade contida no conceito de 

Arendt, em que os sujeitos saem da passividade e se tornam responsáveis pela ação, ao invés 

de apenas esperarem a garantia de velhos direitos. Também faz diferença a ausência da 

explicitação de uma disposição política, em seus sentidos ético, ontológico e intelectual para 

pensar e lidar com as relações de forças, o Estado, a hegemonia, os conflitos e o conjunto de 

possibilidades aí presentes.   

Também a análise textual é capaz de revelar formas de organização do poder. 

Senão vejamos: “o poder não funciona negativamente pela dominação forçada dos que lhe são 

sujeitos; ele os incorpora e é produtivo no sentido de que os molda e reinstrumentaliza, para 

ajustá-los a suas necessidades.” (FAIRCLOUGH, 2001, p.75)   

Desse modo, se por um lado, vemos que a análise textual até aqui desenvolvida 

não esgota as dinâmicas e complexas relações que se encontram presentes na superfície 

lingüística da construção em análise, por outro, os momentos identificados vão sinalizar para 

uma estruturação lingüística que explora vocabulários utilizados de forma particular, a partir 

de determinados tipos de construção gramatical, coesões e estrutura textual, significando seu 

uso num recorte específico.  

Esse exercício possibilitou um adentrar ao conjunto dessa formação, ajudando a 

revelar como as identidades sociais relativas à intervenção do Programa, em sua ação 

“Coleção para Gestores”, vão sendo tecidas por meio do controle de tópicos, de uma 

determinada modalidade utilizada, os focos nos sujeitos ou “eus”, essas diferentes vozes 
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localizadas na estrutura textual, importantes porque mostram formas contrastantes, novos 

vieses, novas cadeias argumentativas presentes entre as relações que aí vão se estabelecendo.  

O uso de nominalizações, por exemplo, sinaliza que quem fala nesse discurso, 

possui domínio do que está falando, fala com profissionalismo do processo educacional, mas 

essa posição se submete a expressões de auto-correção, que a aproximam do posicionamento 

do conjunto das instituições da primeira voz. Isso certamente aponta para indicadores sociais e 

articulatórios importantes do discurso, porque esses sujeitos, essenciais para essa pesquisa, 

conforme vimos em algumas passagens, encontram-se parcialmente “ajustados às 

necessidades do poder”. 

 

4.2 Descaminhos da Sociedade Civil: uma presença quase ausente de “O 

Caminho” 

 

Em continuidade à análise, numa fase de interpretação que diz respeito 

principalmente, mas não exclusivamente, à análise da prática discursiva e da prática social, 

apresentamos aqui possibilidades de tratamento dos textos contidos na Coleção para Gestores, 

que foram usados como traços ou pistas que remetem para processos intertextuais presentes 

nessa construção discursiva e reveladores de suas práticas sociais.  

À procura de pistas, encontramos “O Caminho”, que nos sinalizou como foram 

produzidos, distribuídos e consumidos os textos e o processo sócio-cognitivo subjacente à 

análise. Nele estão presentes as orientações econômicas, políticas, culturais e ideológicas que 

desejamos identificar e que se manifestam pela intertextualidade – no nível discursivo - e sua 

relação com processos de hegemonia – nível da prática social. 

Se considerarmos, primeiramente, a natureza constitutiva do discurso, no que diz 

respeito aos sujeitos sociais, uma vaga presença nesse discurso se constitui justamente da 
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Sociedade Civil à frente, representada pelo CENPEC, que assume um papel de sutil 

transparência, uma presença opaca e forte simultaneamente. Isso significa que essa instituição, 

apesar de não ter referência explícita no desdobramento do corpo discursivo (v. subscrição à 

“Carta para os Gestores”, v. 1, p. 4, e o texto “Apoio presencial e a distância”, v.1, p. 12, 

analisado adiante, em que estão presentes recursos como a indeterminação do sujeito e a voz 

passiva), é quem materializa a capacitação e a assessoria aos municípios, tornando-se forte, 

quando assina a autoria dos volumes da Coleção e se utiliza da voz da academia, pontuada de 

demarcações históricas e críticas, num resgate discursivo crítico, em contraposição à 

moldagem de sua atuação no atual desenho democrático que se tem vindo a imprimir ao país.  

Assim, apesar do CENPEC ser um membro da sociedade civil, cujas instituições 

estão sendo celebradas como um valor que se redescobre – ou é redescoberto -, pelo seu 

crescente protagonismo num novo espaço de atuação, provocado em parte pelo movimento de 

Reforma do Estado, em que foi chamada a exercitar um controle social “necessário”, a sua 

participação, sob uma aparente opacidade, e de forma minimizada, vem atender a interesses 

focais e setorizados.  

Essa relativa ausência de referência ao CENPEC nesse contexto discursivo, 

embora subjacente, resulta que não fica claro o que essa atuação representa para a sociedade 

com quem interage ou ainda, é uma forma por demais reduzida.  Lembremos que o Programa, 

por meio da formação e dos materiais ofertados, “tem representado importante apoio para as 

ações educacionais nas localidades em que se instala, trazendo benefícios relevantes para a 

reorganização dos serviços educativos oferecidos” (v. 1, p. 5). Nesse sentido, a intervenção 

não vem para promover mudanças, mas para “reorganizar” a educação. Como se os problemas 

da educação pudessem ser resolvidos por eles mesmos. 

Para complementar a reflexão, vemos que o conceito de Estado Ampliado, em 

Gramsci, implica considerar a sociedade civil como pertencente à superestrutura e no 
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exercício de um papel central na composição do Estado, ou seja, como uma instância onde se 

dá a dominação pelo consentimento, muito embora exista também a circulação de diferentes 

visões de mundo. Essa é uma condição que pode possibilitar a materialização de um projeto 

contra-hegemônico, levando a uma aceitação consensual entre governantes e governados e 

resultando no reconhecimento do espaço a sujeitos coletivos na organização e na vida do 

Estado.  

Portanto, se considerarmos que, no texto da Coleção, apenas no glossário (p. 39, 

grifo nosso), encontramos explícita uma demarcação desse conceito, como segue: “podemos 

entender sociedade civil como uma multidão organizada em torno de um objetivo comum, 

que, ao mesmo tempo em que ela se cria, está gerando também o Estado”, o que vemos 

encontra-se muito distante ainda da busca de uma perspectiva democrática das relações 

sociais.  

Mas não foi sempre assim, pois as práticas das entidades da sociedade civil, que 

lutaram pelo processo de democratização, permitiram a criação de espaços de luta e de 

participação, que resultaram em processos políticos mais amplos e democráticos, a exemplo 

da retomada da eleição direta para presidente do Brasil. Vemos que essa atuação ainda se 

pautava numa linha de autonomia, auto-organização e de ampliação do conceito de 

democracia, cuja bandeira de luta era a participação e os direitos de cidadania, numa crescente 

reivindicação de ação politizante. 

Mas, à continuidade da explicitação do conceito sociedade civil, no glossário, 

como a conviver pacificamente, encontramos posições distanciadas acerca do conceito de 

Sociedade Civil, multidão/boa-independente, expostas como complementares no texto: 

Hoje, é comum ouvirmos na televisão e no rádio, que a iniciativa da 
sociedade civil é uma força contrária, boa e independente do Estado, que é o 
aparato regulador e atrasado. Fala-se muito mal do Estado. Devemos ouvir 
com cuidado esse discurso manisqueísta, pois, se acreditarmos nele, 
distanciar-nos-emos da vida política, acreditando ser o Estado ruim e 
independente de nossas ações. (p. 39) 
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Se assim é, não é possível pensar uma “vida política” sem cidadania e 

participação, conceitos que se seguem no sentido de entender importantes funções ideológicas 

de coerência na interpelação de sujeitos presentes nessa formação, por serem tópicos 

significativos e significados ao longo dos textos.  

Por fim uma complementação: “o Estado conserva a sociedade e esta sustenta o 

Estado a fim de conservar-se”, numa explicitação que vai se aproximando cada vez mais do 

conceito de sociedade ampliada de Gramsci, descaracterizado na primeira afirmação, mas 

representativo da voz que subsumiu do Discurso da Coleção, aparecendo sob múltiplas vozes 

e posições como a que retratamos acima. Como vemos em Fairclough “o significado potencial 

de uma forma é geralmente heterogêneo, um complexo de significados diversos, sobrepostos e 

algumas vezes contraditórios.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 103.). 

Queremos chamar a atenção agora para a seguinte questão: o uso do bom senso 

nos indica que quem desenvolve a formação dos agentes educacionais é o CENPEC, assim 

como a página de rosto dos volumes indicam a autoria da Coleção por essa instituição, mas os 

textos dos volumes não explicitam, pela análise de suas marcas, esse protagonismo. 

Observemos o texto a seguir (p. 12), numa descrição do trabalho que se realiza durante o 

Programa, em que várias estruturas sintáticas utilizadas são indicadoras de apagamento do 

CENPEC, que poderia ser explicitamente referido, mas não é: 

Para desenvolverem as ações propostas nos projetos elaborados, os 
participantes contam com momentos presenciais de formação e de 
assessoria a distância. Nas oficinas presenciais as estratégias utilizadas 
prevêem momentos de debate coletivo, de trabalho em pequenos grupos, 
de troca de experiências entre os participantes, bem como de análise de 
situações-problema construídas pelas formadoras com base nas informações 
sobre a realidade educacional dos municípios integrantes do Programa. Tais 
situações subsidiam as discussões e proporcionam uma reflexão sobre os 
problemas educacionais e suas causas determinantes [...] Nessas oficinas 
diferentes linguagens são utilizadas (plástica, dramática, musical, literária). 
Com isso, procura-se facilitar a expressão das idéias e dos valores dos 
participantes sobre os temas trabalhados. Esse processo facilita o 
questionamento das práticas cotidianas, contribuindo para a transformação 
dessas práticas. A assessoria a distância (envio de cartas, boletins e análise 
dos projetos enviados) permite manter o diálogo com os participantes nos 
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intervalos entre a formações presenciais, favorecendo a reflexão sobre seus 
planos de ação e sua implementação [...] Ainda como estratégia de apoio ao 
trabalho dos gestores, o Programa oferece e utiliza na etapa de formação 
presencial uma coleção com publicações de apoio da Fundação Itaú Social, 
do Unicef e do Cenpec 

Em relação ao texto citado, temos as seguintes questões relacionadas aos grifos 

dados: os participantes contam com momentos de formação e de assessoria, dados por quem?; 

estratégias utilizadas, por quem?; diferentes linguagens, utilizadas por quem?;  quem procura 

facilitar a expressão das idéias?; quem é a assessoria a distância e quem mantém o diálogo? 

Isso fica muito pouco claro para um leitor. 

No conjunto, temos um texto em que, por meio de recursos lingüísticos simples 

como o uso de passivas sem o agente, da oração indeterminada etc., a ausência da referência 

do CENPEC pode indicar várias situações, inclusive a evidência desse sujeito. Há casos em 

que isso revela sua irrelevância, seu desconhecimento ou ainda, o ofuscamento da agência 

responsável pela ação, o que pode encobrir encargos e responsabilidades acerca de sua 

intervenção. Nesse sentido, podemos apenas afirmar que a conformação da estrutura 

lingüística existe como constatamos, mas as razões disso não são claras. 

Chamamos a atenção para o processo de formação aí explicitado, quando essa voz 

mais institucional, que se distancia da voz mais autoral, acadêmica, nos diz que “tais situações 

subsidiam as discussões e proporcionam uma reflexão sobre os problemas educacionais e suas 

causas determinantes” (ver acima em negrito). Posicionamento reiterado nesse trecho à página 

10: “Esse é o movimento que o programa vem estimulando nas cidades: que as pessoas 

apropriem-se dos problemas educativos e de suas causas, compreendam suas 

características e encontrem, de forma cooperativa, saídas para eles” (grifos nossos). 

Isso representa um pensamento associado a uma lógica determinista, num 

contexto que se materializa sem conflitos de interesses, em que o mundo se organiza numa 

perspectiva estática, em que estão dispostos: incluídos, de um lado, e excluídos, de outro, ou o 

privado e o público, fundamentos constitutivos de uma visão liberal, que pressupõe uma 
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definição acerca dos sujeitos e seus lugares como pré-determinados num sistema pouco 

flexível, principalmente em sua tessitura sócio-política. Cidadania como grande pano de fundo 

do Programa Melhoria implicaria o estabelecimento de num novo contrato social, público e 

universal, ainda em construção. 

Ainda em relação a isso, podemos contrapor uma outra visão em que tão 

importante quanto conhecer as causas, talvez seja explicitar responsabilidades e determinantes 

explicativos acerca dos fenômenos, entre esses, os educacionais. Portanto, ao formular essa 

regulação, esse ensino, o associamos às próprias posições de sujeito social, ajudando a 

reconhecer quem o está defendendo e sugerindo sua aplicação. 

Nessa relação, em que produtores e consumidores dos enunciados vão se 

constituindo e sendo constituídos, toma-se uma orientação metodológica como se fosse uma 

prática capaz de revolucionar o status quo e ajudar a construir uma outra forma contratual no 

escopo societal. 

Ainda sobre esse ponto de tensão, lembramos que vivemos a agudização de uma 

situação em que se valoriza uma lógica de auto-realização e de conquistas egocêntricas, 

individuais, características de um homem auto-referenciado, indiferente aos interesses 

coletivos e à comunidade política, admitindo-se até que essa individualização é um fato 

resultante da própria organização estrutural do sistema. Portanto, se valorizamos uma 

formação de maneira estreita, ela tende a formar cidadãos exatamente do tipo que tem sido 

estimulado pela atual concepção hegemônica de sociedade. Por outro lado, também 

identificamos individualização, no sentido de que essa intervenção se faz em alguns 

municípios brasileiros eleitos, sob uma forma não explicitada de seleção. 

Em seguida, ainda em relação aos sujeitos que distribuem essa formação 

discursiva em seu conjunto, vemos “os parceiros” (n.1, p.5), membros da sociedade civil, 

como a UNDIME, a agência internacional UNICEF e também a Fundação Itaú Social, cuja 
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existência está veiculada à potente instituição bancária homônima, envolvidos em políticas 

compensatórias e localizadas.   

Ao mesmo tempo em que assistimos ser secundarizado o papel do governo, no 

atendimento aos direitos sociais, vemos se expandir, em resposta aos alarmantes índices de 

violência, desemprego e miséria daí decorrentes, uma noção sinônima aproximada de 

cidadania como um voluntarismo social, cultivado principalmente pela mídia, e cuja adesão 

conta, cada vez mais, com a participação de organizações, empresas, indivíduos ou grupos.  

Independente do julgamento acerca de um virtuosismo social do conjunto desses 

atores sociais, que não constitui nosso foco, vemos com inquietação que isso ocorre em 

detrimento de duas questões basilares: primeiro, o tratamento das áreas sociais, 

tradicionalmente mais frágeis, no corpo de um projeto mais amplo de democracia e de 

sociedade numa retomada de questões estruturais não superadas, de forma a resolver as 

crescentes preocupações sociais e, segundo, a manutenção de uma abordagem conceitual que 

oriente as práticas cidadãs, numa perspectiva histórico-socialmente construída, capaz de fazer 

face às necessidades de uma sociedade fragmentada como a brasileira pela diversidade de suas 

também históricas desigualdades. 

Isso constitui ponto focal de análise, se pensarmos na leitura que a proposta feita 

na Coleção produz em seus receptores. Configurado como o Caminho, a Pista, a Solução, em 

contraposição aos “problemas” educacionais do município, induz-se sim a uma ação 

setorizada, configurando o primeiro caso acima.  Por outro lado, tendo a influência de 

diferentes “parceiros”, com diferentes percursos e identidades sociais compondo a 

intervenção, encontramos um discurso tecido em torno de diferentes visões, que ora se 

complementam, ora se afastam em seu posicionamento.  

Analisemos a seguinte observação, encontrada no primeiro volume da Coleção em 

que vemos uma posição mais autoral, aqui quase um sinônimo de “independente”, à página 
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31, quando a autora refere o uso mais adequado do termo desconcentração no lugar de 

descentralização – este último implicaria autonomia e distribuição de poder e de recursos - 

para se referir à ação atual do Estado, “exatamente para caracterizar a descentralização dos 

serviços, mas para garantir a manutenção do controle!”.  Desse modo, com o respaldo 

acadêmico que lhe é conferido, uma voz da sociedade civil vai tecendo críticas e demarcando 

posições de sujeito social, quando pode. 

Confortados por Fairclough (2001, p. 70), vemos que “uma formação discursiva 

não define um conjunto unitário de conceitos estáveis com relações bem definidas entre si”, 

“ao contrário, o quadro é de configurações mutáveis de conceitos em transformação”, 

conforme constatamos. 

Nesse sentido, também no trecho mais autoral, vamos encontrar uma delicada 

situação em que mesmo o UNICEF,  como organismo internacional, também “parceiro” dessa 

iniciativa, é genericamente referido e criticado, produzindo um efeito “tiro no pé”: 

Grande parcela de tais regulamentações recentes pauta-se pelas propostas de 
governos que assumiram o país nos últimos dez a quinze anos, orientados 
por organismos internacionais, e que caminham na esteira do 
autoritarismo e impingem propostas sem consulta aos interessados, sem 
o debate público (FAIRCLOUGH, 2001, p. 31) (grifos nossos). 

Prosseguindo na mesma página 31, encontramos que “nos Estados as políticas 

públicas [...] compõem-se de medidas para operacionalizar tais decisões”. E de modo 

complementar, a autora refere: 

Desse modo, vemos [...] a ocorrência de políticas propostas e implementadas 
de maneira variada como resultante de diferentes interferências externas e de 
diferentes âmbitos e, ainda, como decorrência de variada interpretação 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 31). 

Outro ponto de tensão que encontramos diz respeito a diferentes posicionamentos 

quanto ao financiamento de ações no campo das políticas públicas, reveladoras dos diferentes 

percursos históricos observados pelos grupos heterogêneos que formam a Sociedade Civil. A 

voz autoral nos diz à página 31: 
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além de formulador das políticas nos vários âmbitos, cabe ao Estado buscar 
as fórmulas para sua concretização. Uma das fórmulas para  tal concretização 
é a de contar com o apoio da sociedade civil, que pode mobilizar-se para o 
debate e para o auxílio, não com financiamentos, mas com a contribuição 
para pensarmos que educação queremos para nossas crianças, nossos jovens, 
nossa população como um todo. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 31). 

Comparemos com essa voz institucional-publicitária do início do volume 1, p. 10, 

falando sobre a experiência acumulada desde 1999: 

Dessa forma, [o Programa] pôde indicar um “caminho para lidar com 
problemas educativos”, no qual educadores de setores governamentais e 
de instituições da sociedade civil recebem subsídios para que desenvolvam 
projetos educacionais no município. O resultado desse esforço vem 
favorecendo a inclusão educacional de todas as crianças e jovens e o 
desenvolvimento, nos participantes, de uma atitude investigativa contínua 
voltada para a ação transformadora. (grifos nossos). 

 
Além dessa questão de diferentes posicionamentos no contexto dessa formação 

quanto à questão do não financiamento de ações versus a defesa de subsídio para educadores – 

fazerem seu próprio trabalho enquanto equipe técnica especializada das secretarias, vemos que 

esse conflito demarca origens e visões, e que temos, no mínimo uma redução, ou uma 

pressuposição necessária, ao se induzir no texto que “uma atitude contínua voltada para a ação 

transformadora” seja comportamento privilegiado para “lidar com os problemas educativos”.  

No presente, em virtude das novas formas de regulação, vemos que entidades da 

sociedade civil, a exemplo do CENPEC, se encontram num momento em que dependem do 

financiamento do poder público, de instituições ou de agências de financiamento externas, 

para promover sua ação no âmbito do setor social. Isso certamente acarreta uma ingerência 

significativa no sentido da adequação aos requerimentos e aos condicionantes que se 

estabelecem no conjunto das relações de forças e de interesses aí presentes.  

O pensamento conflitante entre a seção mais institucional e a mais autoral, em que 

estão presentes diferentes sentidos, se faz com freqüência por meio de expressões como “ou 

seja,” (CENPEC, N. 1, p. 26, 29, 36) ou “em outras palavras” (p. 36, 38) ou “como já vimos 

na introdução”. Na análise dessas expressões é como se elas estivessem ali para lembrar um 
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significado ao qual os utilizadores desses recursos/expressões se reportam para ampliarem e 

re-encaminharem a visão do conceito em questão. Exemplo do primeiro caso: “O primeiro 

cuidado passa pela apropriação do conceito de cidadania, ou seja, o de termos clareza de que 

todos têm direito a ter direitos” (CENPEC, p. 29). E do segundo: 

Em muitos países, e no Brasil também, fazem-nos saber da grande parcela de 
homens, mulheres e crianças que não têm acesso real a essa condição, quer 
no que diz respeito aos direitos humanos do cidadão – vida, saúde, educação, 
moradia, lazer -, quer no que diz respeito aos direitos políticos e civis 
garantidos pela legislação da maioria dos países, ou seja, o direito ao voto, à 
liberdade, à igualdade e à justiça (CENPEC, p. 26) (grifo nosso). 

 Nesse espaço discursivo53, identificamos a utilização de construções de 

reformulação parafrásicas, - ou seja, construídas por meio de outras palavras - como um 

recurso não neutro do enunciador para a superação de obstáculos, utilizando uma estratégia 

polissêmica em que se intenta restituir uma equivalência preexistente. Lembramos que essa 

rede de desvios e reiterações é utilizada para esculpir e demarcar a identidade dessa formação 

discursiva. No caso em análise, vemos um movimento que às vezes demarca mais a posição 

autoral e, em outras circunstâncias, dela se utiliza para reiterar expressões a que está 

submetido como enunciador. Esse é um momento de forte demarcação ideológica, em que as 

palavras, expressões ou definições podem estar reveladoras de alianças e acordos, jogo de 

demarcação de interesses e espaços, inconscientemente estabelecidos no campo social. 

Duas questões aqui se colocam para nossa reflexão: a primeira, quando Bobbio 

(1992) nos chama a atenção de que os direitos sociais são mais difíceis de proteger do que os 

direitos de liberdade e a segunda, ainda pelo mesmo autor, que essa abordagem dos direitos é 

muito prática, mas pode se tornar enganadora se trouxer implícita uma tentativa de encobrir a 

diferença fundamental entre direitos reivindicados e direitos reconhecidos e protegidos de 

fato. 

                                                 
53 Lembramos que o espaço discursivo, recorrendo a Maingueneau (1997), pelo menos nesse caso, por não 
considerá-lo incompatível, constitui um subconjunto do campo discursivo, em que estão presentes pelo menos 
duas formações discursivas que se encontram em relações privilegiadas no sentido da compreensão dos discursos 
em consideração.   
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Como a Coleção praticamente gira em torno do conceito de cidadania e a noção 

implícita de participação, é sobre esses temas nucleares da intervenção, que vamos 

conduzindo nosso percurso analítico. 

 

4.3 A Cidadania como a única condição para conquistar mais direitos e 

assegurar os que já existem  
 

A definição do conceito de cidadania, por meio do pensamento de Arendt, é usada 

ao longo da Coleção como uma citação de autoridade, situação em que qualquer outra 

expressão “se apaga diante de um ‘Locutor” superlativo, que garante a validade da 

enunciação” (MAINGUENEAU, 1997). Nesse sentido, vemos que se justifica o seu não 

aprofundamento. Esse é um recurso que pode nos levar a pensar que a definição é proferida 

para uma comunidade que já conhece demasiadamente a autoridade que a expressa e, por isso, 

possui um estatuto de intangível, o que significa que não pode ser modificado, portanto, auto-

referente. 

No Glossário, às páginas 35-36, encontramos: 

CIDADANIA – O que é a cidadania hoje, esse conjunto de deveres e 
direitos presentes em todos os discursos, mas aparentemente tão ausente de 
nossa realidade? “É “um direito a ter direitos.”11Um princípio simples que, 
para não correr o risco de ser simplista, explicaremos melhor. Assim como 
só nos damos conta do ar que respiramos quando ele nos falta, só 
percebemos a existência da cidadania, do direito a ter direitos, quando 
milhões de pessoas não estão em sua condição de cidadãs. Situações como 
essas ocorrem e ocorreram em vários momentos históricos, mesmo depois de 
promulgada a Declaração dos Direitos Humanos, como no caso dos judeus 
perseguidos pelo nazismo, ou dos povos que vagam sem rumo, fugindo das 
guerras, no leste europeu, ou dos clandestinos em países ricos em busca de 
melhores condições de vida etc. Essas pessoas, por não estarem em sua 
condição de cidadãs, perderam o seu direito à opinião, à ação judicial e, 
principalmente, seu direito à vida. A cidadania é um valor coletivo 
reconhecido, um senso de “pertencimento” a uma comunidade humana 
organizada, um Estado, que garanta minimamente esses direitos. Quando se 
perde a cidadania, não há instância política com poder suficiente que defenda 
os direitos básicos do homem. Quem não é cidadão não participa da vida 
política do local onde vive porque não possui esse direito. Por conseqüência, 
não tem a quem recorrer. A cidadania, portanto, é uma construção dos 
homens em sociedade e não uma quimera. O fato é que somos cidadãos 
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brasileiros, e a cidadania é a única condição para conquistar mais 
direitos e assegurar os que já existem. (grifo nosso). Historicamente, os 
direitos foram conquistados com muitas lutas sociais, reivindicações e vidas, 
como ocorreu na abertura democrática em nosso país após o regime militar 
instaurado em 1964. A Constituição de 1988, conquista das lutas sociais no 
Brasil que buscavam a democracia, garantiu ao cidadão o direito à 
participação na vida política, e é com base nela que se construirão os direitos 
que nos faltam. Não é simples, mas a história nos mostra que é possível e 
urgente conquistar mais direitos. Portanto, exercite sua cidadania, essa sua 
condição de conquistar mais direitos pela participação política. Se no Brasil 
somos privados de muitos direitos, como o direito à saúde, à moradia, à 
educação e a tantos outros, cabe a nós conquistá-los na prática. Isso significa 
exercer a cidadania: “Uma discussão das questões da polis (cidade), para ter 
cabimento numa sociedade de perfil ainda que incipientemente democrático, 
deve pressupor que os cidadãos não sejam apenas aqueles de quem se fala, 
mas também a quem se fala, e, se possível, embora isso se mostre difícil, 
aqueles que falam.” (RIBEIRO, 2000). 

Se levarmos em conta essa exposição do conceito que se deseja fixar, encontramos 

inicialmente, no texto, uma pergunta em que já consta uma definição, processo que 

percebemos de indução ao conceito: um conjunto de direitos e deveres.  

Isso demandaria um debruçar mais demorado, uma vez que essa noção de 

cidadania possui outras questões em seu entorno. Em Jacobi (2002), encontramos dois eixos 

que permeiam o conceito: uma visão liberal-individualista sobre o debate ideológico, teórico e 

político dessa definição e a existência de direitos universais e a relação entre direitos 

humanos, políticos, civis, econômico-sociais e coletivos.  

Na primeira acepção, assentada na teoria política liberal, vemos quatro 

características bem delineadas, em que encontramos, ao primeiro contato, uma contradição 

aparente em que estão presentes “a subjetividade colectiva do Estado centralizado (...) e a  

subjectividade atomizada dos cidadãos autônomos e livres” (SANTOS, 1999b, p. 237), o que 

significa Estado de um lado, sociedade civil de outro e um contrato social em que se visa 

garantir a segurança da vida e da propriedade dos indivíduos, em busca de seus interesses 

particulares, segundo as regras da sociedade civil. Em segundo lugar, nessa acepção, a 

cidadania civil e política reduzem-se ao voto. Terceiro, o contrato social é assente sobre uma 

compreensão naturalizada da política, em que os indivíduos são reduzidos a uma igualdade 
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formal dos cidadãos, o que não permite chegar a uma igualdade substantiva. Por fim, Santos 

chama a atenção sobre a forma monolítica com que se configura a sociedade civil, convertida 

em domínio privado. 

Para atender ao segundo eixo, se pensarmos uma nova teoria da emancipação, 

como proposta em Santos (1999b, p. 277-278), vemos que “a nova cidadania tanto se constitui 

na obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado, como na obrigação política 

horizontal entre cidadãos.” Em Jacobi (2002), vemos, de forma complementar, que o processo 

de construção da cidadania gira em torno de três dinâmicas: reconhecer e construir identidades 

tradicionais ou emergentes nos sujeitos sociais; conhecer o contexto em que se inserem as 

necessidades diferentes sujeitos sociais e definir novas agendas em que se processe a gestão, 

ampliando expressas pelos esses bens a todos os setores da população. Demarcando-se 

direitos e deveres, é possível compreender “a cidadania ativa, capaz de manter e assegurar 

direitos”, referida à página 24 do número 1 da Coleção para Gestores. 

Também à página 24, aparece na voz mais autoral, confirmando a natureza da 

concepção feita, “uma cidade cujos gestores estão conscientes de que sua grande tarefa é 

contribuir para fortalecer a cidadania, para que todos possam usufruir os direitos civis, 

políticos e sociais,” (grifos nossos). 

A subjetividade mais autoral, com a autoridade conferida pelos verbos de ligação 

utilizados, que indicam alta identificação com o que está sendo dito, à página 33, também 

chama a atenção que:  

Nesse processo, essas lideranças têm papel preponderante por constituírem a 
principal força preparada das cidades, sobretudo das pequenas. Mas, para 
tanto, elas também, e principalmente, embora usufruam alguns direitos, 
necessitam aprender a usufruir outros, tornando-se plenamente aprendizes e 
praticantes da cidadania. Estou falando da construção dessa base 
participativa, desse aprendizado para mobilizar todos os que puderem dar sua 
contribuição para a definição da educação no seu âmbito de ação. 

Nessa mesma página, essa voz mais autoral demarca: “Estou falando também da 

construção da base educativa dos professores em processo contínuo de formação, de modo a 
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valorizá-los e reconhecê-los como portadores de saberes e dignidade.” E à continuidade, na 

página 34:  

Falo ainda da prática da cidadania de pais, alunos e demais parceiros, que 
devem sair de seu imobilismo e praticar a reflexão necessária sobre a 
educação nas cidades, compreendendo as razões de suas realidades e 
conhecendo as possibilidades de buscar novos patamares de realização. 

 
E também 

Ouvir todos, reconhecer sua competência e dar-lhes a chance orientada 
de melhoria é considerá-los cidadãos também no lar e nos ambientes 
de trabalho, para que deixem de ser passivos, subordinados e meros 
repetidores ou cumpridores de ordens. Aprendendo a ser partícipes de 
uma nova ordem, em suas famílias, em seus ambientes de trabalho e 
de debate, todos terão plenas condições de usufruir a sua cidadania, 
incluídos em processos sociais. (grifo nosso). 

À contraposição, lemos no início do número 1, na voz mais institucional, uma 

tarefa gigantesca, um desafio, colocado aos municípios, segue uma linha de orientação mais 

gerencial, cujas preocupações consistem em: 

criar uma estrutura administrativa e financeira, formar quadros, negociar 
prioridades com a população, construir políticas educacionais que revelem 
conhecimento dos problemas e articular o trabalho das diferentes instituições 
que atendem crianças e jovens.   

Agora gostaríamos de voltar nosso olhar para a definição exaustivamente repetida 

na Coleção, fundante para a intervenção que se anuncia: é de Arendt que se retira o conceito 

de cidadania ou o “ter direito a ter direitos”.  Em Bobbio (1992), vemos que essa linguagem 

dos direitos possui uma função prática que é imprimir peso à luta dos que reivindicam o 

atendimento efetivo a novas necessidades, decorrentes dos novos tempos político-social-

econômicos. Mas esse discurso apresenta um funcionamento polêmico, pois essa conceituação 

é disputada pelos interlocutores, numa dinâmica que ora se amplia ora se retrai, numa relação 

tensa pelos sentidos que se deseja fixar. Por exemplo, pela contextualização ideológica, ora se 

pensa em “ter direito a ter velhos direitos”, ora “ter direito a ter novos direitos”, dependendo 

da maneira em que os sujeitos e os sentidos encontram-se na rede de significação. Nessa 

referência, estranhamente subsumida da definição do Glossário, contentando-se em repeti-la, 
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vemos que está implícita uma discussão muito mais ampla de ação política54, espaço público, 

autoridade etc., que pode subsidiar o momento contemporâneo de recondução de sujeitos 

sociais e espaços democráticos, mas que, no entanto, reduz-se apenas a uma sinalização 

teórica, como já vimos anteriormente. 

Fora essa espécie de “slogan”, utilizado para definir cidadania, vemos que a 

análise textual da definição no glossário revela a presença de 11 negações para definir essa 

categoria. Como é uma longa citação, dela retiramos o seguinte trecho para análise: “Quem 

não é cidadão não participa da vida política do local onde vive porque não possui esse 

direito.” Em Maingueneau (1997), vemos que essa negação é do tipo pressuposicional e visa 

simplesmente a refutar, por meio de uma justificação, a primeira asserção. Quase sempre está 

relacionada a situações que envolvem conflito, no corpo de um interdiscurso que se opõe a 

outros enunciados.  Por outro lado, a negação pode significar que uma subjetividade deseja se 

distanciar de um posicionamento que está sendo defendido e com o qual discorda, sendo essa 

uma forma de se descolarem os significados conflitantes. 

Como o glossário encontra-se numa situação em que identificamos, pelo 

posicionamento e o interdiscurso ali contidos, em ambivalência de vozes, construídos a muitas 

mãos, vemos que essa pode ser uma maneira de lingüisticamente ir se colocando uma visão de 

mundo particular, que se distancia de um determinado conjunto das instituições. Por 

conseguinte, é uma voz que defende sim, a cidadania como “participação da vida política do 

local onde vive”, o que se diferencia em muito da solução genérica “ter direito a ter direitos”. 

Igualmente aí vemos uma construção que, numa analogia à situação de “milhões 

de pessoas não estão em sua condição de cidadãs”, apela a imagens do holocausto e da 

xenofobia, para justificar o conceito como uma construção dos homens em sociedade, e “não 

uma quimera”.  Temos também o recurso da intertextualidade constitutiva, utilizada na 

                                                 
54 No conceito de política em Arendt, por exemplo, vemos “a ação com e sobre homens” numa expansão e 
revalorização da luta dos homens nesses novos espaços. 
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exposição do conceito, quando recorre à Constituição de 1988 como a base para construirmos 

os direitos que faltam para depois advertir que “não é simples” e mais adiante, “embora isso 

se mostre difícil”.  

Portanto, é um conceito que, como todo conceito, suscita interpretações, alta 

complexidade, insuficiente para o sentido que se deseja fixar de “ter direito a ter direitos”, 

(quando se utiliza de “assim como só nos damos conta do ar que respiramos quando ele nos 

falta, só percebemos a existência de cidadania, do direito a ter direitos, quando...”), ameaçador 

no sentido das imagens utilizadas, construído pela fixação da negação e indutor de uma 

definição ampla, passível de várias interpretações. À exceção da voz mais autoral, vemos que, 

no campo discursivo, há dispersão conceitual e confusão em sua construção. 

Mas vemos também que há uma discussão de fundo que pode promover melhor 

compreensão acerca da ação de intervenção que se sustenta sobre essas bases: o conceito de 

participação defendido pelo Programa e que passamos a expor. 

 

4.4 Participação 

 

À página 38, no Glossário, vemos:  

PARTICIPAÇÃO: De um modo bastante amplo, pode-se definir a 
participação como tomar parte em alguma coisa e, portanto, subjacente à 
idéia de partilha. Mas precisamos esclarecer melhor o que entendemos por 
isso; afinal tomar parte em algo de uma partilha pode ser na condição de 
simples espectador (o que toma parte de pouco), até ocupar o papel central (o 
que toma a maior parte). Para que todos possam participar, para que a 
partilha seja eqüitativa, é importante que tenham um papel igual, ou seja, que 
não se centralizem as escolhas nas mãos de poucos e que a opinião de todos 
formule a decisão final. Entendemos por participação não a mera consulta 
dos envolvidos mas, antes, a sua deliberação. Todos os envolvidos devem 
estar em condições de decidirem juntos, que cada decisão particular tenha o 
mesmo valor que a de uma pessoa importante. Afinal, se queremos resolver 
problemas, todas as falas devem ter a mesma importância. A idéia aqui é 
tentar cercar um problema em toda a sua amplitude, pela visão de todos os 
prejudicados por ele, e, principalmente, partilhar benefícios e 
responsabilidades. Não é à toa que a palavra “participação” vem sempre 
acompanhada do adjetivo “política” e que todas as pesquisas em torno desse 
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assunto estejam ligadas aos regimes democráticos.   A circunferência, uma 
importante forma geométrica, surgiu no contexto da democracia grega, 
sugerindo a participação na democracia: ela guarda a idéia de que todos os 
pontos da circunferência estão eqüidistantes do centro. Há  muita polêmica 
entre os teóricos em relação a esse assunto, mas todos concordam que há 
pelo menos três graus de participação política. Esses graus são como um 
termômetro, que vão do mais ao menos participativo. O primeiro grau, bem 
frio, é a forma menos intensa e mais marginal de participação política; trata-
se de comportamentos passivos diante do que está sendo exposto. O segundo 
grau é morno e pode ser descrito pela situação em que uma pessoa 
desenvolve atividades que lhe foram confiadas por delegação permanente ou 
que realiza de vez em quando. O terceiro grau, bem quente, é a participação 
que queremos consolidar. São situações em que o sujeito contribui direta ou 
indiretamente para uma decisão, independentemente de filiação partidária ou 
religião. Essa contribuição só poderá ser dada de forma direta em contextos 
muito restritos. Na maioria dos casos, dá-se de forma indireta, mas o 
processo de escolha dos representantes e de suas propostas é necessariamente 
direto, senão a participação cairá a um nível muito fraco.  
Pesquisas em ciência política têm demonstrado que o grau de participação 
possui relação direta com o nível de escolaridade. Quanto maior o nível de 
escolaridade, maior a participação na sociedade, e isso vale para seu oposto, 
a não participação nas questões sociais, fenômeno mais presente nas camadas 
sociais com baixa escolarização. Por isso, é importante que cada pessoa 
discuta e proponha, só assim ampliaremos a educação como direito. Se é 
inviável reunir todos, que pelo menos os representantes sejam de fato 
representativos das suas instituições a fim de assegurar a participação. É 
nisso que o Melhoria aposta, num debate bem quente. 

 

Algumas marcas textuais nos chamam a atenção também nessa definição, a 

começar pela reiteração da palavra “todos”. Observemos: “todos possam participar”; “a 

opinião de todos formule a decisão final”; “todos os envolvidos”; “todas as falas devem ter a 

mesma importância”; “pela visão de todos os prejudicados”; “todos os pontos da 

circunferência”; “todos [os teóricos??!!] concordam que [...]”; e “se é inviável reunir todos”. 

Esse recurso da repetição, utilizado no Glossário, pode estar sendo aproveitado, se 

considerarmos a voz mais autoral, por exemplo, para investir a ação de um significado que a 

voz mais institucional não realça, não dá investidura. 

Se observarmos o processo de formação histórica dos agentes sociais e dos atores 

coletivos brasileiros em relação ao surgimento e à consolidação da cidadania, vemos que essa 

preocupação com a inclusão de todos é bastante compreensível. Principalmente se 

considerarmos que o que se propõe hoje é uma participação na esfera pública, processo a que, 
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historicamente, no Brasil, não estamos acostumados, garantindo assim um envolvimento da 

população e superando uma lógica tradicional em benefício de outra racionalidade.  

A definição também aposta numa inclusão total dos teóricos em torno de um 

direcionamento do conceito, o que pensamos improvável, por entendermos isso como uma 

inviabilidade epistemológica. Como o autor mesmo sugere, é muito polêmico assumir essa 

posição, mas o recurso se revela convincente para o consumidor do texto, pela afirmação que 

passa uma suposta unanimidade teórica em relação ao tema. 

Outra questão presente é a utilização da imagem da circunferência como forma de 

enfatizar uma igualdade democrática dos cidadãos no quesito participação. Se pensarmos esse 

componente imagético na análise das práticas sociais desencadeadas pelo Programa, vemos 

que o apelo à participação é diferente na voz mais institucional, em que “o trabalho coletivo 

vem sendo construído e implementado nas equipes das secretarias e escolas; [...] há grande 

envolvimento das famílias nos projetos e aumenta...” (p. 15). Apenas neste exemplo, podemos 

ver que há diferentes formas de participação no Programa, em que uns constroem e outros 

apenas se envolvem, de acordo com os setores mobilizados: neste caso, agentes educacionais 

das secretarias e as famílias. 

Nesse sentido, vemos que a tradição do debate da participação popular no cenário 

internacional inicia-se por volta dos anos 1960, ganha fôlego e realce nos anos 1970, com a 

crise do modelo de desenvolvimento dos Estados-nacionais, perde espaço nos anos 1980 e 

volta a ter peso nos anos 1990, “trazendo à tona as contradições entre tutela e autonomia, e 

entre as exigências da economia de mercado e as aspirações de justiça social” (JACOBI, 2002, 

p. 24). 

No Brasil, vemos que até finais da década de 1970, encontramos forte 

concentração das decisões acerca das questões públicas, centralizada no âmbito federal. O 

processo de redemocratização traz de novo à cena os movimentos sociais, as associações 
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nacionais, enfim um fortalecimento da sociedade civil brasileira. Esses atores sociais e outros 

emergentes, no cenário atual, encontram-se sob a observação de sua ação e os desdobramentos 

no sentido de potencializarem sujeitos sociais que se identificam com mudanças na gestão 

pública e como construtores de uma nova institucionalidade. 

Nesse sentido, um marco significativo constituiu a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 – conhecida como Constituição cidadã – que vai promover uma 

descentralização fiscal implementada paulatinamente, no intuito de aumentar a participação 

dos estados e municípios no fundo federal. Mas isso ocorre com o agravo de que a não 

delimitação de responsabilidades resulte num modelo de implantação dessa descentralização 

de modo bastante heterogêneo, em que vemos se constituírem iniciativas fundadas em 

métodos tradicionais e inovadores na mobilização e utilização de agentes, recursos e espaços.  

A própria definição inicial colocada no Glossário da Coleção, por exemplo, parte 

de um ponto tão amplo que os autores sentem necessidade de esclarecê-lo um pouco mais e 

textualmente nos dizem que: “precisamos esclarecer melhor o que entendemos por isso”.  Para 

em seguida explicitar uma definição, que parte de uma negação: “entendemos por participação 

não a mera consulta dos envolvidos mas, antes, a sua deliberação”, em que ao mesmo tempo 

estão presentes uma paráfrase e uma definição do conceito. 

 Remetendo isso à memória discursiva sobre participação, vemos como é difícil 

falar do que não conhecemos, o que está relacionado à condição histórica brasileira de sujeitos 

sociais até ouvidos, mas não considerados, num conjunto ideológico tradicional de 

autoritarismo, clientelismo, patrimonialismo e suas práticas. Esse é o não-dito, uma ausência 

necessária ao texto da participação, em que os atores dos movimentos sociais falam por uma 

memória afetada pelo esquecimento, da qual nem têm consciência, mas se encontra presente 

na fala. 
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Como o percurso analítico aqui adotado não possui delimitações inflexíveis, como 

foi dito no início da exposição teórico-metodológica, em continuidade à análise textualmente 

orientada do Programa Melhoria da Educação no Município, tomamos por base o segundo 

fascículo da Coleção para Gestores Educacionais, denominado “O diagnóstico: uma direção 

para a ação educativa”, em que se relata uma experiência numa cidade, ficcional, denominada 

“Desafio”. 

Em contraposição também levamos em conta uma outra experiência, dessa feita da 

vida real, sobre uma vivência num município chamado “Esperança”, no interior do estado da 

Paraíba. Como antes estabelecido, voltar às marcas textuais ou discursivas será um 

movimento que faremos desde que se faça necessário ao esclarecimento do trabalho de 

análise. Feita essa observação, passemos ao desafio da metáfora. 
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CAPÍTULO 5 

DESAFIO E ESPERANÇA: ESTRADA PRINCIPAL E ESTRADAS 

SECUNDÁRIAS 

 

Este Capítulo também dá continuidade à análise ao abordar o segundo volume da 

Coleção para Gestores, denominado Diagnóstico educacional: uma direção para a ação 

educativa. Nele se explicita a metáfora Desafio, instrumento metodológico construído sobre 

uma cidade ficcional, que consistiu em objeto de análise acurada, por se constituir como um 

forte veículo de inculcação acerca de uma realidade local neutralizada e estática, em que, 

conforme vemos, os gestores e os agentes educacionais, paradoxalmente, são instados a agir. 

Portanto, como terceiro desdobramento da análise, identificamos a possibilidade 

de promover um estudo do fenômeno de uma “metáfora”, por meio de efeitos e fatores da 

intervenção do Programa em duas cidades: “Desafio”, que  teve tratamento semelhante ao 

corpo de texto do primeiro volume e uma outra cidade, dessa feita da vida real, de nome 

“Esperança”, que produziu uma versão preliminar de seu Plano Municipal de Educação, como 

resultado do Projeto “Construção dos planos municipais na Paraíba”, ações que se 

materializaram como desdobramento do PMEM naquele estado. O relato da experiência do 

percurso, vivido para realizar o Plano, e as entrevistas com as representantes, funcionárias 

públicas municipais da Secretaria de Educação do município, formadoras preparadas pelo 

Programa, foram gravados e transcritos, com o fim de estabelecer paralelo entre a ficção e a 

intervenção real, como forma de ponderar alguns resultados e encaminhar questões daí 

resultantes. 
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5.1 A metáfora do “Desafio” encontra “o Caminho” da “Esperança”: 

formas de visualizar a “Estrada Principal e Estradas Secundárias” 

 
Como primeira reflexão, gostaríamos de pontuar a importância de considerarmos a  

metáfora do Desafio como fator simbólico decisivo na constituição da formação 

do Programa, na medida em que nos ajuda, enquanto base de estabelecimento de sentidos e de 

construção de sujeitos, a compreender melhor sua fundamentação, os parceiros e o processo 

de intervenção sócio-educacional produzido. 

Pensando nessa perspectiva, vemos que a composição metafórica, do campo da 

ideologia, vai se colocando por meio da assunção de uma duplicidade e de um deslize de 

sentido, em que se efetiva, por meio de um fato ficcional, o deslocamento de um trabalho 

persuasivo, cujo trajeto reconstituímos abaixo, em que se buscou imprimir crenças e valores, 

no momento da exposição da fundamentação do Programa, no primeiro volume da Coleção 

para Gestores.  

Nesse sentido, constatamos a presença de desafio a todo instante, conforme 

vemos:  

Na Carta aos Gestores: 

“a efetivação desse nível de ensino (...) tem sido um grande desafio nas cidades 

brasileiras” (CENPEC, p. 4);  

No Sumário: 

“o programa Melhoria como “Uma alternativa para enfrentar o desafio” (v. 1, p. 

3); e 

No Corpo do texto: 

“Esse é o desafio colocado aos municípios brasileiros” (v. 1, p. 7). 
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Antes de virar uma metáfora, desafio ainda se constitui em paráfrase quando o 

texto cita: um “dever” (p. 7), uma “tarefa gigantesca” (p. 7), “problemas educativos” (p. 10), 

deslizes a que se contrapõe o Programa, considerado um caminho, um percurso metodológico, 

saída, solução, para culminar com a proposta do diagnóstico e do Plano de Ação Educativa. 

Gostaríamos de complementar com o seguinte texto, de forte viés ideológico, 

presente na Coleção: “O resultado desse esforço vem favorecendo (...) o desenvolvimento de 

uma atitude investigativa contínua voltada para a ação transformadora” (p. 10, grifos 

nossos). Nesse sentido, reproduzimos o esquema de trabalho sugerido, (v. Anexos), para a 

efetivação do Diagnóstico e do Plano de Ação Educativa que, por meio de um linguajar 

técnico-gerencial, mais configura um trabalho de administração e controle que uma pesquisa-

ação, como a metodologia proposta e explicitada no Glossário (CENPEC, p. 38). 

Voltando ao Glossário (p. 39), vemos:  

É um modo de trabalhar em que todos aprendem a fazer fazendo, apagando 
as diferenças entre teoria e prática, entre o produtor de conhecimento e o que 
o aplica. Todos são pesquisadores e implementadores da educação. É uma 
produção coletiva situada histórica e socialmente, com base em vivências e 
necessidades muito presentes na vida de cada integrante, desenvolvendo o 
senso de responsabilidade social e compromisso público no que a elaboram. 

Pesquisadores como Noronha (1991), apoiada em Durhan e Thiollent, estudiosos 

da pesquisa–ação ou pesquisa-participante, chama a atenção sobre práticas que têm sido 

observadas nessa área que “despolitizam os conceitos com os quais operam, retirando-os da 

matriz histórica na qual foram gerados, projetando-os no campo a-histórico...” (p.140). Nessa 

perspectiva, alerta-nos para a necessidade de  

dissolver essa visão colada à realidade imediata e à experiência vivida das 
populações com as quais trabalhamos, não nos contentando com a descrição 
da forma pela qual os fenômenos se apresentam, mas investigando o modo 
pelo qual são produzidos”  (NORONHA, 1991, p. 140). 

Nesse sentido, na Metáfora Desafio, as causas da repetência, escolhida como 

primeiro problema a ser tratado, já estão categorizadas/dirigidas: potencialidade educadora da 

cidade, organização do sistema de ensino e processo pedagógico (CENPEC, p. 59-61). O 
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percurso, portanto, está dado. À continuidade, observamos que as causas da repetência estão 

relacionadas aos seguintes aspectos: baixo nível socioeconômico da cidade; poucas 

oportunidades de acesso à cultura e à arte, famílias ausentes; classes superlotadas, falta de 

preparo dos professores para lidar com grupos heterogêneos e multisseriados e problemas 

emocionais e psicológicos dos alunos, dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita 

(CENPEC, p. 62).   

Exposto isso, vemos, apenas nesse simples exemplo, a ausência de uma 

preparação política crítica para os problemas identificados, o que compromete a 

democratização desses espaços criados para a formação dos agentes educacionais e ratifica o 

receio presente nos estudiosos da pesquisa-ação. Além disso, a expressão “ação 

transformadora”, referida no Glossário, no discurso polêmico, nos remete à práxis, uma 

formação discursiva de base marxista, cujas bases se sustentam numa explicação histórico-

estrutural dos fenômenos, mas ao que assistimos é a busca imediata de explicações, 

direcionadas e condicionadas pela condução da proposta. 

Nesse sentido, tomar contato com a materialização – “bem-sucedida”, note-se – da 

proposta realizada, sob a forma da metáfora Desafio, produz um efeito simbólico muito forte 

nos consumidores do texto que, simultaneamente, são “desafiados” a realizar a iniciativa, sob 

pena de, ao não cumprir o “Caminho”, fracassar. Essa é, portanto, uma criação não-neutra e 

muito bem construída de imprimir, no outro, uma fixação de sentidos e de estabelecer a 

reprodução de sujeitos sociais. 

 

5.2 Estrada Principal: “o Caminho” para Desafio 

 

Nossa próxima aproximação com a metáfora do Desafio consistiu em promover 

uma caracterização geral dos indicadores textuais que nos ajudassem a descrever, interpretar e  
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explicar o texto em questão, numa reconstituição analítica que permitiu algumas finalizações. 

Nesse sentido, vemos inicialmente que Desafio (reiteradamente colocada no texto 

do primeiro fascículo como algo que se impõe aos gestores), materializa-se agora numa 

construção metafórica que se funda num “‘relato ficcional de experiência’, entremeado de 

casos reais de cidades e de textos de apoio” (CENPEC, 2003, p. 2). 

 A denominação, que foi diversas vezes anunciada no trato dos problemas 

educacionais em contraposição à prescrição de “o Caminho” ou “o Programa” para resolvê-

los, é agora, ao longo do texto, referida em relação ao problema delimitado pelo grupo 

mobilizado em Desafio: a repetência.  

Esse “problema”, “obstáculo” é referido de forma bastante reveladora como se o 

grupo estivesse se preparando para travar uma guerra. Nele, os alunos têm o aprendizado 

“ameaçado por esse gravíssimo problema” (CENPEC, 2003, p. 41) ou “o grupo ficou mais 

(...) pronto para a batalha”, “para atacar as questões relativas à potencialidade”(p. 63), “para 

atacar os problemas relativos ao sistema”(CENPEC, 2003, p. 63), “para atacar os problemas 

relativos ao processo”, as três instâncias responsáveis pela causa da repetência.  

Essa é uma marca textual que pode estar relacionada ao estabelecimento de uma 

crença em algo que “ameaça” a cidade, de forma a conseguir a adesão e justificar a 

mobilização de um grupo tão heterogêneo na cidade, independente de credos e opções 

políticas, campo de atuação e funções, estabelecendo, desse modo, uma solidariedade no 

“combate” que se trava.  

Esse fato constitui um componente ideológico muito forte, pois compõe uma 

transferência ou mudança aparente no poder dos produtores para os consumidores, pois é 

preciso recrutar gente para a luta que ameaça a cidade/o local.  

Outra questão muito freqüente também observada é o uso de nominalizações da 

área de planejamento estratégico, adaptado à educação, em que estão presentes termos que se 
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distanciam da metodologia da pesquisa-ação, como já demonstrado, em substituição a 

processos, a exemplo de diagnóstico (CENPEC, 2003, p. 9), etapas do diagnóstico, 

levantamento de problemas, escolha de um foco, construção de instrumentos de coleta de 

dados, Coleta e análise dos dados (CENPEC, 2003, p. 25), delimitação do problema 

(CENPEC, 2003, p. 26), planejamento de ações (CENPEC, 2003, p. 12), Plano de Ação 

(CENPEC, 2003, p. 14), Estratégias de ação (CENPEC, 2003, p. 53), entre outros.  

Já vimos que o uso de nominalizações é normalmente utilizado por pessoas de 

uma determinada área especializada, deixando mais evidente uma assimetria em torno do 

conhecimento de um em relação ao outro - o consumidor do texto -, podendo se constituir em 

mecanismo de dominação, dependência e sujeição do outro. 

O uso constante de aspas nos chama a atenção no sentido de estarem relacionadas 

a uma provável vulgarização dos termos ou palavras, como uma espécie de “tradução” 

popular do linguajar especializado. Há também situações em que expressões mais populares 

são utilizadas como possível forma de  aproximar as produtoras com o linguajar mais 

coloquial dos consumidores daquele texto. Exemplos em “listão”, como diagnóstico 

(CENPEC, 2003, p. 29), “ficado ‘de fora’ da discussão”, “o objetivo de nosso diagnóstico não 

é procurar ‘culpados’” (p. 62), “o próximo passo (...) é ‘casar’ esses problemas” (p. 63). Esse 

é um recurso que produz intensa identificação entre relações assimétricas de conhecimento e 

de poder, podendo resultar num fator de inculcação ideológica.  

Outro ponto de destaque diz respeito à utilização do recurso da modalidade 

objetiva, autoritária, identificada no texto da metáfora. Segundo Fairclough (2001), a 

modalidade corresponde à função interpessoal da linguagem e indica o grau de afinidade do 

enunciador com a proposição proclamada. Ela se situa numa interseção do discurso que se 

localiza entre  a significação da realidade e a representação das relações sociais.  
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Sua importância reside nas possibilidades de questionamento dessas proposições, 

por exemplo, o dever categórico que identificamos com freqüência na formação em análise (v. 

sentenças abaixo), e uma conseqüente abertura à contestação, uma vez que entendemos que 

fatos ou situações, que se apresentam como obrigatórios, de ordem moral, não são mais que 

interpretações que lhe são emprestadas. 

 Desse modo, Fairclough (2001, p. 202), numa alusão à mídia, que cremos caber 

para a análise em curso, nos alerta que esse “trabalho ideológico [...] oferece imagens e 

categorias para a realidade; posiciona e molda os sujeitos sociais e contribui principalmente 

para o controle e a reprodução social”. 

Isso se revela quando vemos alguns grifos que realizamos nas seguintes passagens 

retiradas da metáfora Desafio:  

“os principais agentes interessados na transformação das ações vividas, devem estar 

envolvidos em todo o processo” (CENPEC,  2003, p. 12); 

“Na pesquisa-ação, o processo investigativo deve estar baseado em um sistema de discussão, 

investigação e análise” (CENPEC, 2003, p. 13); 

“...concordavam que a educação deveria preparar a nova geração para viver novos valores 

éticos, de solidariedade e respeito para com todos.” (CENPEC, 2003, p. 19); 

“... para que nossas crianças e jovens possam compreender e transformar a realidade social 

em que vivem?” (CENPEC, 2003, p. 21) 

“Depois de responder a essas perguntas, cada grupo deveria escrever um pequeno texto...” 

(CENPEC, 2003, p. 21); 

“... para que possam planejar intervenções pedagógicas capazes de transformar os problemas 

detectados.” (CENPEC, 2003, p. 24); 

“... precisamos coletar e analisar dados...” (CENPEC, 2003, p. 25); 

“de modo que todos estejam de acordo ...” (CENPEC, 2003, p. 26); 
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“... o foco do diagnóstico sempre deve estar vinculado a questões relativas aos resultados 

escolares.” (CENPEC, 2003, p. 40)  

“Portanto, ao investigar os resultados, necessariamente deveremos analisar os problemas 

relativos aos outros agrupamentos.” (CENPEC, 2003, p. 40) 

“Era para eles [os problemas] que todas as ações da cidade, do sistema (...) deveriam estar 

voltadas” (CENPEC, 2003, p. 41) 

“O foco do diagnóstico sempre deve estar vinculado a questões relativas aos resultados 

escolares.” 

“... precisamos saber explicá-lo [o problema da repetência]. Precisamos compreender bem 

as suas causas.” (CENPEC, 2003, p. 53) 

“...poderemos recorrer a esse quadro para compará-lo com os resultados finais obtidos.” 

(CENPEC, 2003, p. 54); 

“É preciso compará-lo com outro conjunto numérico: o total ...” (CENPEC, 2003, p. 58) 

“Devemos confrontar as visões que pais, alunos, professores e outros possuem ...” (CENPEC, 

2003, p. 62). 

Em seguida, analisemos essas duas orações imperativas, uma em caixa alta, como 

a expressar um grito e com ponto de exclamação, em que identificamos o argumento de 

autoridade de forma mais explícita:  

1. “PRECISAMOS DE RESPOSTAS PRECISAS E ESPECÍFICAS!” (CENPEC, 

2003, p. 24) e 

2. “Amigos – disse ela [a secretaria de educação] -, o objetivo do nosso diagnóstico 

não é procurar “culpados”. Não há culpados nessa história [da reprovação]!” 

(CENPEC, 2003, p. 62). 

Em ambas as proposições, temos dificuldade de identificar a quem pertence a voz 

que as enuncia. A primeira, que se reporta à necessidade de obter dados para o diagnóstico, 
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pela caixa alta e o contexto situacional, parece representar a voz de uma autoridade, um 

diretor, um gerente que está conduzindo a ação.   

Ao compreender posteriormente que esses dados do diagnóstico vão ajudar a 

compor o Plano Municipal de Educação (ver associação com as iniciais de Programa 

Melhoria da Educação), sabemos como as respostas “precisas e específicas” são importantes 

para subsidiar esse importante instrumento de planejamento gerencial. Portanto, a proposição 

caminha na possibilidade de um alerta, um aviso, uma advertência sobre um procedimento 

que vai servir, posteriormente, a outro intento. 

A segunda voz também reproduz uma ambivalência. Pela mensagem de expiação, 

ela nos motiva a refletir sobre as condições em que se encontra o setor educacional, em todos 

os seus condicionantes e determinantes ali presentes. Se considerarmos a própria participação 

da sociedade civil, no curso dessas novas intervenções com espaços abertos à democratização, 

num jogo de diferentes forças presentes, e a crescente despolitização que se tem identificado 

na ação que a norteia, como é possível olhar para o real, inclusive em seus indicadores e 

índices, e não enxergar ali responsabilidades históricas, sociológicas, econômicas, políticas?  

Para isso, o Programa é bem claro, na condução da análise que induz por meio de 

uma estrutura de modalidade duplamente reiterada (sempre deve estar):  

O foco do diagnóstico sempre deve estar vinculado a questões relativas aos 
resultados escolares. O estudo dessas questões tem conexão direta com a 
potencialidade educadora da cidade, com a organização do sistema de 
ensino e com a organização do processo pedagógico, uma vez que nessas 
instâncias encontram-se as causas que originam e explicam os resultados 
escolares. (CENPEC, 2003, p. 43) (grifos nossos).  

Para finalizar, referimos que à continuidade da análise do fascículo 2, 

encontramos uma linha discursiva que se aproxima em muito do movimento identificado no 

primeiro fascículo exaustivamente esmiuçado.  

Nessa perspectiva, aí também encontramos presente um direcionamento, 

preocupação em estabelecer Agenda, O que vamos fazer:, Sessão de questões, Textos, 
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Trabalhos, Roteiros, uma metáfora exemplar estática sobre uma realidade que se apresenta 

dinâmica e cheia de contradições, conforme vemos: 

 “Pendurado em uma parede, um cartaz chamativo anunciava a agenda do encontro: 

• Refletir... 

• Decidir... 

• Descobrir...” (CENPEC, 2003, p. 8). 

Nesse recurso da Metáfora, por exemplo, quando há impasses, eles são 

rapidamente resolvidos, alguns são triviais, como o consenso sobre a marcação de datas das 

reuniões, rapidamente superados em sua simplicidade. Muito distante, portanto, de situações 

decorrentes de relações autoritárias e das opções presentes em bases partidaristas e 

patrimonialistas ainda tão comuns no estabelecimento de intervenções como programas e 

projetos, descontinuados e disputados na realidade (das capitais e) dos municípios brasileiros. 

Vejamos esse exemplo, que foi descrito após uma pergunta tida como “provocativa”, feita por 

um padre: 

“Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Moisés pôs ordem na casa e pediu que cada 

um desse a sua opinião. Depois de ouvir a todos, acrescentou:  

- Para que possamos dimensionar o problema e entender o significado desse dado, é 

preciso compará-lo com outro conjunto numérico...” (CENPEC, 2003, p. 58). 

E o método seguiu sem recuos, reflexões, dúvidas, como o processo de pesquisa 

participante conta, pois o controle está previsto em Desafio, e as respostas, prontas. 

Outro exemplo: 

Os caminhantes e o mapa do caminho a percorrer 
Uns dias depois, a equipe inicial de gestores, coordenada pela secretária da Educação, 

reuniu-se com o grupo de representantes dos diferentes setores da cidade já ampliado. Convencido por 
um excelente trabalho de persuasão, os convidados compareceram. Até as onze escolas rurais, graças 
ao transporte oferecido pela prefeitura, enviaram professoras. Cada uma das quatro escolas urbanas 
mandou seus representantes: diretor ou coordenador, membro da APM e representante dos alunos. 
Dispuseram-se a participar também a presidente  do Conselho Municipal de Educação, a responsável 
pela Biblioteca Municipal, o presidente da Cooperativa Agrícola  de Desafio, o presidente do Clube 
dos Lojistas, a médica-chefe do posto de saúde, o pároco da cidade, o pastor da Igreja Evangélica, a 
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dona da Radio Voz de Desafio, o proprietário da Fazenda Meia Lua, o dirigente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, os presidentes das associações de moradores de bairros da cidade. 

Num grande cartaz, pregado na entrada, os convidados podiam ler a agenda do dia: 
O que vamos fazer 

(CENPEC, 2003, p.11). 

Conforme vemos, Desafio é uma cidade onde não há disputas e os conflitos são 

minimizados, numa construção ideológica que caminha na contramão da realidade e faz 

acreditar numa pretensa neutralidade. Por outro lado, o voluntarismo da participação é feito 

por meio de um “excelente trabalho de persuasão”, conforme lemos no texto. 

Nesse fascículo, também encontramos a situação em que os diversos personagens 

da cidade Desafio norteiam as discussões e os debates, subsidiando o grupo por meio de 

textos, que vão direcionando as ações. Identificamos que os textos apresentados nos fascículos 

enquadrados sobre um fundo escuro estão mais relacionados à ação diretiva de intervenção, 

como por exemplo, à página 43:  

  FIGURA 5 – Caixa de Texto 1 

“O foco do diagnóstico sempre deve estar vinculado a 

questões relativas aos resultados escolares. O estudo 

dessas questões tem conexão direta com a 

potencialidade educadora da cidade, com a 

organização do sistema de ensino e com a 

organização do processo pedagógico, uma vez que 

nessas instâncias encontram-se as causas que 

originam e explicam os resultados escolares.” 

 

Nessa caixa de texto, encontramos o uso de alta modalidade, por meio do emprego 

de “sempre” e de “deve”, além da utilização do verbo no tempo presente nessa construção. 

Essa é uma estrutura que nos remete à investidura de uma posição de autoridade 

(deve/tem/encontram-se/originam/explicam), reforçada ainda pela presença, no texto, de três 

dimensões de análise já prontas – a potencialidade educadora da cidade, a organização do 

sistema de ensino e a organização do processo pedagógico. Ambas características sinalizam 
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para um direcionamento, mas que são colocadas no corpo do texto como uma anotação feita 

por uma professora, criando um efeito ideológico de autoria, mas estabelecendo de fato uma 

ação diretiva, uma vez que a metáfora pode ser adotada como modular/exemplar, o que 

verificamos ao analisar diagnósticos e planos repetitivos e homogeneizados. 

Em Desafio também está presente o esquema de um percurso para acompanhar a 

Melhoria da Educação no Município, que vai gradativamente andando com uma seta, à 

medida que as etapas vão avançando como vemos na reprodução de uma dessas caixas, abaixo 

(CENPEC, 2003, p. 22): 

FIGURA 6 – Caminho para a Melhoria da Educação no Município 

CAMINHO PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

Definir 

intenção 

 

Definir 

etapas 

 

Classificar 

problemas 

 

Definir foco/ 

prioridades 

 

Preparar 

coleta de 

dados 

Coletar/ 

estudar 

teoria 

educacional 

Analisar/ 

confrontar 

dados/ teoria 

 

Delimitar 

problemas 

 

  VOCÊ ESTÁ AQUI 

 

Também no volume do diagnóstico, de número 2, encontramos um texto muito 

fragmentado, como o que analisamos no Glossário, em que diferentes subjetividades parecem 

disputar espaços nos quadros em que se apresentam os textos. Observemos, por exemplo, esse 

texto E, em que as idéias são apresentadas de forma desarticulada para um leitor não 

acostumado com a área, que possui pouco ou nenhum domínio da temática, semelhante ao que 

ocorre no Glossário, mas ainda mais estanque, por meio de definições e reflexões soltas, de 

conceitos relacionados à cidadania e a direitos, usados como referenciais. 
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FIGURA 7 – Caixa de Texto 2 

TEXTO E 

Em nossa cidade todos os 
cidadãos vivenciam os mesmos direitos? 
 
“Cidadão é aquele que tem direitos a ter direitos.” (Hannah Arendt) 

 

“Os cidadãos têm direitos à educação, à recreação, à saúde, ao transporte e aos 

serviços públicos.” 

 

“Também são direitos: o direito à mobilidade, à disponibilização e troca de 

informações, o acesso às ofertas urbanas e o apropriar-se da cidade como conjunto de 

liberdades.” 

 

“Segundo Jordi Borja, são condições da cidadania: sentir-se orgulhoso do lugar onde 

se vive e ser reconhecido pelos outros, dispor de equipamentos e espaços públicos.” 

 

“Se os direitos não são universais, a cidade não é democrática.” 

 

No texto do segundo volume, encontramos também a presença constante    de 

nominalizações (Diagnóstico, Intenção educativa, Delimitação do problema, instrumentos de 

coleta de dados, Plano de Ação etc.), caso semelhante à primeira parte analisada no volume 1. 

Portanto, vemos que a metáfora de Desafio se coaduna com a superfície lingüística 

anteriormente identificada e se reporta às mesmas formações discursivas discutidas 

anteriormente. 

Constatamos também a  construção ideológica de uma “guerra” que se trava com 

as dificuldades educacionais, conforme assinalamos no seguinte trecho:  

“No agrupamento “resultados”, vocês relacionaram três problemas: repetência, freqüência 
irregular e abandono escolar. Qual deles vocês consideram o prioritário, aquele que deve ser atacado? 
(CENPEC, 2003, p. 41)”. 

“Com isso, reafirmavam seu compromisso com os alunos, cujo aprendizado era ameaçado 
por esse gravíssimo problema (CENPEC, 2003, p. 41)”. 

“Por meio das leituras e dos relatos de experiência, o grupo ficou mais ‘aquecido’ e pronto 
para a batalha. (CENPEC, 2003, p. 45)”. 
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Mas, reforçando seu caráter polêmico, Desafio, a exemplo do volume anterior, 

também contempla um tom em que a construção de democratização de espaços é vista de 

outra perspectiva, quando relata a seguinte situação: 

Várias questões surgiram no grupo, revelando dúvidas e incertezas:  
• Muitas promessas de melhoria da educação são feitas, planos são elaborados, mas 

fica tudo no papel. Por que agora seria diferente? 
• Se existem profissionais especializados em educação, nós que não somos da área 

podemos trazer propostas melhores? 
• Que garantias temos de que nossas decisões serão consideradas pelas 

autoridades? 
As questões dos grupos foram ouvidas e acolhidas pelos demais, e Cléa, a secretária de 
Educação,compartilhou com os participantes sua experiência, lembrando que o trabalho 
coletivo era ainda embrionário em Desafio e seu fortalecimento criaria as condições para que o 
grupo se articulasse cada vez mais e, dessa forma, ampliasse as garantias de que suas propostas 
seriam ouvidas.  (CENPEC, 2003, p. 39). 
 

Portanto, a tessitura do discurso é constituída de uma forma em que se alternam 

filiações discursivas mais convincentes, de forte matiz ideológica, no sentido de fixar o 

Programa como um modelo que resulta decisivamente, trabalhando no limite da indução e da 

inculcação, sob a roupagem de uma pesquisa-ação, que se revela simultaneamente 

neutralizadora e apolítica, ao mesmo tempo em que mostra que é plausível se mobilizar uma 

cidade, possibilitada, principalmente, por uma leitura mais crítica do material concebido para 

a iniciativa. 

 

5.3 Estradas Secundárias: “o Caminho” para Esperança 

 

No curso do caminho para Desafio, nas estradas secundárias, encontramos 

Esperança, dessa feita, cidade real, do interior da Paraíba, cuja atuação na construção de seu 

Plano Municipal de Educação tivemos oportunidade de acompanhar, por meio de uma 

apresentação do processo e por meio de entrevistas com as representantes da cidade. O 

registro foi realizado no acompanhamento do Projeto de Construção dos Planos Municipais de 
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Educação da Paraíba55, durante o Primeiro Seminário da Rede de Apoio Pedagógico e 

Comunicação, ocorrido no SEDEC – Mangabeira – João Pessoa , em 16 de novembro de 

2005. 

Essa estrada secundária nos revelou muitos percalços que a ADTO aponta e sobre 

os quais é interessante nos debruçar, mesmo numa perspectiva mais comparativa, como já 

vimos realizando nos últimos comentários dessa análise.   

Em primeiro lugar, a análise dessa superfície lingüística nos revelou um 

enunciador cuja característica mais marcante são repetidas paradas nas falas, demarcadas por 

sinais que identificamos de hesitação, sempre que vai relatar algo melindroso, delicado, 

principalmente quando se refere à dimensão política, acerca de ingerências e reportes a 

medidas de autoritarismo. O enunciador revela opressão, falta de autonomia, não 

enfrentamento da realidade, que só indiretamente é verbalizada. O texto também é revelador 

das relações entre os entes federados, diferentemente da neutralidade relatada na cidade 

ficcional.  

Vejamos exemplos reproduzidos abaixo, contendo grifos em muitas referências 

que foram citadas, feitos por nós: 

PE1- “ esses problemas que as meninas colocaram aí, nós também tivemos vários. 

Principalmente nós, que trabalhamos em Esperança e que sabemos que... nós temos uma 

briga política entre município e estado muito acirrada. 

Nós fomos para o Melhoria... Fomos convidadas e foram convidados também os diretores das 

escolas estaduais e depois, voltando, nós precisávamos nos reunir, só que... o estado não quis 

se encontrar com o município por conta do atrito.”  

  

                                                 
55 A cidade de Esperança não consta da lista das 19 cidades, tendo sido incorporada posteriormente àquela 
reunião referida na nota de rodapé da página 138 deste trabalho, porque se insurgiu contra uma lista de 
municípios decidida politicamente em assim, fazer parte da continuação do Projeto na Paraíba, conforme relato 
da representante. 
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PE1 - Talvez vocês estejam se perguntando por que 20 [municípios] de 101, né?56 Um dos 

critérios é o município ter participado de etapas do programa e muitos haviam começado o 

programa e abandonaram no meio do caminho. [...] E a gente tinha muitos que haviam 

participado integralmente do programa. Então os formadores nos avaliaram de certa forma 

bem, porque acompanharam o trabalho com o município e esses 20 municípios foram os 

municípios que tiveram uma participação muito boa no programa. Detalhe: terem dito no 

diagnóstico que iriam fazer o plano. Como é um processo político... Aí apareceu uma lista 

política, de 20 outros municípios. Alguns coincidiam, outros não... até sem ter tido ampla 

participação no Melhoria e de ter diagnosticado a necessidade de ter um plano. Aí a 

gente derrubou, com isso, o argumento político [da participação de municípios pela força]. 

Então foram os 20 que disseram que queriam fazer o plano. Eram outros interesses que não 

estavam em foco. 

 

PE1 - Voltamos no dia trinta, né? Que foi [...] e colocamos para a secretária o que era o 

trabalho, porque a gente, como vocês, nós também tivemos medo. Meu Deus, a gente vai 

conseguir fazer isso? É pouco tempo demais, pra gente conseguir reunir esse povo, tem toda 

essa questão e vivendo um momento difícil que era o momento político na época. [...] Como 

vamos fazer uma comissão num momento crítico desse?  Mas voltamos e conseguimos fazer. 

 

EE1 -. Uma já não participou conosco porque era justamente na Secretaria de Educação 

e ela não...ela era do estado e ela não entrava  na Secretaria do município. Mandamos e ... 

o que é que o Melhoria queria? Que a gente fizesse todo um estudo do município para saber 

como um todo. Então a forma viável que nós víamos foi encaminhar para todos os diretores 

toda uma papelada, que você sabe que para fazer todo o diagnóstico do município, nós 

precisamos ter toda a estatística do município. Então, pedimos às escolas estaduais ..., as outras 

                                                 
56 Esse é um recurso bastante utilizado pela entrevistada. Tem a ver com a modalidade adotada em que o 
enunciador busca o consentimento de seu interlocutor, por meio de um recurso de aprovação ao que está sendo 
dito. Assim, elicita uma aquiescência por parte de seu receptor, por meio de artifício lingüístico que produz alta 
afinidade com ele.  
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duas mandaram... Ela não enviou nada. Então, do censo, o que nós tínhamos era somente o 

que a gente tirou da internet, porque ela nada colocou... nada mandou para a gente. Nós 

entramos em contato com o pessoal do Melhoria e foi dito que se não tem condições, vocês 

façam com os dados que vocês receberam das outras escolas. E nós fizemos todo o diagnóstico 

do município em cima dos resultados de apenas duas escolas estaduais e das outras 

particulares. Com uma nós não contamos, não incluímos em nada. Por isso que o dado 

preciso, o dado em si daqueles... Porque, claro, se nós tínhamos uma grande escola que não 

participou em nada, não repassou o dado para a gente, ficou aí já uma falhinha, né? 

 

EE2 - (outra) Olhe, nós participamos de um fórum aqui em Cambuci, e a gente sentiu isso na 

reunião do estado, aqui em João Pessoa em relação ao município, porque tinha se 

comprometido em vir e não veio, e ficaram nessa... vamos deixar, tirá-la da comissão, e outros: 

não, deixa. A gente já sentiu que a política aqui em João Pessoa tá interferindo igual lá, 

nas cidades pequenas57. Eu fiquei boba.  

 

 Aqui vemos escolhas e decisões acerca da definição dos representantes que 

vão compor uma comissão e refletem a legitimidade dessa comissão: 

PE1 - Nós formamos a comissão do plano, que seria constituída justamente de que membros? 

De membros assim... qualificados: representantes da Secretaria de Educação, um 

representante do Executivo, um representante do Ensino Fundamental, um representante da 

Educação Infantil, um representante da Secretaria de Ação Social, que a gente achava 

interessante que também participasse, representante dos estabelecimentos de ensino 

particulares, representante dos Conselhos Escolares, representante da Igreja Católica, ...  já 

que a nossa lá predomina, né? Então, a gente só convidou a católica, representante das 

escolas estaduais, representante do Legislativo, representante da Educação Especial, porque lá 

nós temos a ANPAE também já formada.  

 

PE1 - Depois que esse trabalho estava pronto, nós voltamos, participamos desse dia “D”  

também lá. Colocando faixa na rua, colocando no carro de som, colocando o que estávamos 

                                                 
57 Observamos que essa voz do município se manifesta de forma independente, autoral, mas por meio do 
emprego de uma modalidade de baixa intensidade, em que se não deixa de dizer o que pensa, o faz de forma a 
não se comprometer demais, daí o uso de “a gente sentiu” e mais adiante, na fala seguinte: “a gente achava 
interessante...” 
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fazendo. Muita gente não presta muita atenção, né? Mas aí, ... [...] Aí também colocamos 

um carro de som, durante o dia todo, dizendo que essas pessoas estavam reunidas, essa 

comissão, fazendo, trabalhando em cima dessas diretrizes a serem apresentadas pro 

plano municipal. Além do programa do município, tem um programa de rádio. O prefeito na 

época também... e colocando também o que é que esses professores, essas pessoas que estavam 

reunidas estavam fazendo no município.  

 

 Nesse contexto, vemos como o espaço de legitimação das ações empreendidas 

ainda é tenuamente definido, por meio de marcadores de interrogação e de hesitação 

(reticências), no sentido talvez da insegurança e do controle sobre o encaminhamento do 

trabalho realizado: 

 

PE2 - O plano? Ele falta... ele só falta ser aprovado, ele está aqui [...] agora ele está com o 

prefeito [...] porque nós mudamos de prefeito. Então, agora, esse prefeito...  

  

A sistemática modular contida no Programa, diante da complexidade de um 

percurso que não é de fácil domínio, pode induzir a que se tome um caminho mais fácil e 

menos democrático, observemos: 

  

PE1 -  É como o sistema municipal de educação: a gente sabe quantos existem por aí copiados 

[...] Então nós pegamos o de Campina Grande. Também pegamos o de João Pessoa também. 

Nós pegamos e começamos a analisar e foi assim que a gente disse: não, isso aqui nunca 

caberia aqui. Na nossa realidade. Não adiantava para a gente pegar somente e transcrever não. 

Que digitar, o menino digitava aqui rapidinho. Mas a gente [...]. 

 

EE1 - Ao fazer o Melhoria, nós já nos deparamos com o problema da política em si, porque 

nessa reunião, nós tivemos o pessoal, [...] a menina que estava representando  os colégios 

estaduais... que inclusive nem quis voltar com a gente no mesmo carro, o carro da 

Secretaria do município. [...] Foi colocado que a gente teria de trabalhar junto pra o bem do 

Município. 
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EE2 - teve uma senhora que ela trouxe [...] Antes de terminar, ela trouxe o plano pronto. 

Quando a gente fala em assessoria, não é que a gente tivesse uma pessoa fazendo com a gente. 

Acho58 que teve municípios que mandou alguém fazer. 

EE1 - Eu não lembro o nome do município agora. 

EE2 - (outra) Você vê que ele xerocou tudo [...]. 

Porque ela já59 chegou com o plano pronto. Na última reunião ela chegou com o plano pronto 

e perguntou: vocês ainda não terminaram? O meu já está aqui. Aí eu disse: já? (outra voz diz: 

já tinha até passado pelo prefeito.) Sim, já tinha tudo. Tudo, tudo, tudo60. Inclusive já tinha até 

passado na Câmara. 

 

Os representantes políticos do Município: 

EE1 - Olhe, eu acredito... nessa parte... [de articulações políticas]. Eles [os políticos] não61 

ligaram muito não. Os políticos em si, eles estavam  preocupados com as eleições. Então você 

acredita que ninguém chegou para perguntar a gente: o que é esse plano? Ninguém ... De uma 

forma geral, nem quis tomar conhecimento dessa parte. Nós dissemos que tínhamos que fazer 

o plano municipal ... ah, ta ... Então, a gente também. Não sei nem como eles aceitaram essa 

parte, quando você diz: essa mobilização que vocês fizeram. Às vezes a minha preocupação é: 

sei lá se eles prestaram atenção no que estava sendo dito naquele carro de som. 

   

 O significado da ação de construção do Plano: 

EE1 - minha questão era só mais essa questão... assim como nessa reunião que a gente fez 

com todos os professores... explicando [o plano]. Se você me perguntar com sinceridade, eu 

acredito que a metade daquele povo não entendeu nada. O professorado que estava ali... ele 

escutou, mas não vê a importância que tem para o município isso aqui. Pode ser que diga 

assim: tem que ser cumprido, tá certo. Entendeu? A questão assim... 

 
                                                 
58 Aqui a entrevistada externa baixíssima afinidade com o que está sendo dito  por meio da utilização do verbo 
achar. Provavelmente por conta da delicadeza da revelação feita. E ela não quer se comprometer. 
59 Aqui vemos que a entrevistada reforça o sentido do aligeiramento da questão, com a utilização contínua de 
“já” . 
60 Aqui a repetição tem a ver com a ênfase que se deseja imprimir ao dito. 
61 O uso da repetição do não pode estar relacionado a suscitar polêmica em torno da questão. A negação ocorre 
ainda em “ninguém”(2 vezes), nem e “sei lá se eles prestaram atenção”, que tem uma conotação negativa. 
Demonstra alto grau de rejeição/descrédito à articulação com essa instância local 
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EE2 Só o menino62 do sindicato questionou sim. [dizendo:] Mas para fazer isso aí, tinha que 

ter o plano municipal de educação. Aí a gente foi explicar que não, onde existir conselho, 

podia fazer a comissão. Agora...tinha que ter um conselho para se formar. Mas não 

necessariamente o plano poderia sair se só tivesse um conselho.  

Ele questionou  muito, porque ele achava que não, que a gente estava fazendo da forma errada, 

não  poderia ter feito assim, certo? Tinha que fazer via conselho. A forma como ele pensava. 

Aí dizia: ah, então as coisas são jogadas de cima para baixo. Tinha que ter um conselho, o 

conselho tem que se mo... Não tem!  [...] mas, outra pessoa, outro professor... não questionou 

não. 

 Essas são observações acerca da construção discursiva realizada pela voz mais 

local e representam questões que ajudam a contrapor/ significar mais a ADTO aqui realizada, 

por tecerem considerações políticas e representarem uma prática social mais local e suas 

implicações, no trato com temáticas não-idealizadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Análise de Discurso aqui concebida, como prática social, possibilitou a 

observação de diferentes manifestações presentes no Programa Melhoria, não só nas práticas 

discursivas construídas para promover essas ações no contexto das políticas públicas 

educacionais nos municípios, mas também na materialização das ações propostas na 

articulação entre distintas instituições da sociedade – como o Estado, as fundações, as ONG e 

as agências internacionais. 

Nessa complexa trama, composta por distintas instituições e instâncias de atuação, 

interessou-nos particularmente a ação de uma entidade da sociedade civil – o CENPEC - cuja 

trajetória nos levou a considerar que aí estava se desenvolvendo um movimento de construção 

                                                 
62 O uso dessa acepção “menino”  para se referir ao representante do sindicato é intrigante. Pode estar 
relacionada à rejeição histórica de qualquer inferência política tradicionalmente mais incisiva como a força de 
um sindicato na área. Nesse sentido, o emprego de “Menino” parece uma forma de subestimar essa voz, 
desautorizando-a.  
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e de estimulação de espaços democráticos num esforço de fazer emergir diferentes formas de 

organização e de emancipação sociais locais.  

Nessa perspectiva, o percurso analítico permitiu identificar diferentes 

subjetividades presentes nessa formação discursiva, caracterizadas por momentos, em que 

estão presentes conflitos e diferenças. Desse modo, ora identificamos o predomínio de uma 

adequação a um discurso hegemônico neoliberal, ora uma transformação discursiva, por meio 

de uma subjetividade acadêmica, que se expressa e se contrapõe ao discurso do restante do 

conjunto das instituições presentes na intervenção. Também está presente uma ação mais 

polêmica, que alterna aproximação e distanciamento conceitual e intertextual no conjunto 

discursivo das instituições, que, sob a forma de glossário, finaliza a introdução dos marcos 

geradores da Coleção para Gestores Educacionais, instrumento de capacitação que constituiu a 

base – o corpus experimental – de análise. 

Essa é um estado semelhante às situações que reportam Pereira (2005) em estudo 

recente sobre a Democratização da Política Educacional Brasileira e o FUNDEF e Marques 

(2005), ao estudar A Descentralização da Gestão Escolar e a Formação de uma Cultura 

Democrática nas Escolas Públicas, em que vemos valorizadas iniciativas, tanto sob a forma de 

lei como a de programa, que, no entanto, podem vir a se constituir em  

motor de mudanças nas formas de exercício do poder, nas concepções sobre 
educação, na introdução de práticas compartilhadas de gestão e no 
reconhecimento da participação da sociedade civil como elemento de 
afirmação democrática. (COSTA, 2005, p. 308). 

 
No quesito hegemonia, vemos que as relações sociais estabelecidas são 

decorrentes da identificação de diferentes projetos político-educacionais, subjacentes às 

práticas das instituições que apoiaram o projeto.  

Desse modo, tratou-se de criar um sistema de crenças presente na Formação 

Discursiva tecida em torno do Programa cuja afirmação ideológica se traduz em reafirmar a 

condição salvadora da educação, a desrresponsabilização do Estado e a assunção dos 
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“problemas” educacionais pela sociedade civil e o Município; o tratamento setorizado, focal, 

das grandes questões sociais, uma participação direcionada, com um enfoque misto de uma 

matriz gerencial com uma de práticas da pesquisa-ação, mas com instrumentos direcionadores 

e controladores das ações. 

Gostaríamos de ressaltar o caráter contingencial do espaço discursivo considerado, 

uma vez que os sentidos não são estáveis, mas a identificação enunciativa no material do 

CENPEC levou-nos a corroborar que práticas discursivas e sociais presentes na estruturação e 

composição textual da Coleção para Gestores Educacionais, parte integrante do Programa 

Melhoria da Educação no Município, constituem momentos que encontram sintonia com os 

desdobramentos do projeto neoliberal, no curso de uma concepção em que uma política 

educacional se afirma na auto-demarcação de seus fins. Isso resulta numa aparente 

neutralidade, em que as soluções técnicas seriam capazes de solucionar os problemas, 

desconsiderando ou secundarizando a questão política, intrínseca às ações dessa natureza. 

Como destaques, encontramos também situações reveladoras das relações de 

tensão em que se encontra a construção de espaços de democratização alternativas, por meio 

da criação de uma subjetividade acadêmica/autoral, que permitiu o distanciamento do 

direcionamento que se estava querendo imprimir inicialmente para a ação.  

Esse recurso permitiu transpor para a intervenção uma presença dissonante com o 

ideário identificado anteriormente, tendo suas demarcações caminhado numa perspectiva 

crítica, democrática e aprofundada por meio da exposição dos conceitos que foram provendo, 

mesmo que de forma indireta, como é o caso, por exemplo, da abordagem de cidadania, pela 

apresentação histórica da cadeia argumentativa cidade/ser cidadão e cidadania, marcos 

conceituais sinalizadores de uma democracia cujas práticas se amparam afirmativamente na 

explicitação da dimensão ético-política da ação.   
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E, em relação à análise dos efeitos ideológicos e políticos do discurso, nosso 

destaque vai para a elaboração do instrumento construído sob a forma da Metáfora Desafio. 

Nessa iniciativa, vemos ser difundida exemplarmente uma prática articulatória de processos 

participativos que se revela ao subtrair as diversas tensões político-sociais presentes na 

implantação de um trabalho dessa natureza, podendo resultar, dentre outras questões, na 

inadequação de informações, na fabricação de consensos, no tratamento gerencial de questões 

mais amplas e estruturais, cristalizando uma prática que imobiliza novas estratégias de 

organização e o desenvolvimento de uma consciência crítica, bem como o envolvimento 

voluntário dos agentes sociais, a autonomia, responsabilidade e criatividade, que permeiam a 

construção de processos de mobilização, organização, produção dos agentes sociais, 

historicamente observados.  

Desse modo, é possível afirmar que a prática político-ideológica desse discurso se 

consolida ainda como uma tímida iniciativa que se constitui num movimento de construção e 

de estimulação de espaços democráticos, que possibilitam a emergência de novas formas de 

organização e de emancipação sociais, nos espaços educacionais municipais. Estão presentes 

sim, linhas de tensão potencializadoras de formas mais efetivas que podem vir a contribuir 

para a reinvenção de emancipação social, mas ainda muito diluídas em formas mais 

conservadoras para significar uma mudança nessa direção. 

Se isso não representa uma virada, também não se traduz numa desistência da luta 

por esse ideal de emancipação, senão vejamos em Santos (2002), quando nos chama a atenção 

na análise de novos fatores presentes no projeto de globalização hegemônica. Para ele, esse 

ideal traz implícita uma expansão exponencial das relações transfonteiriças, voluntárias ou 

forçadas, com transformações desiguais significativas nos campos sociais da economia, da 

sociedade, da política e da cultura, e isso demonstra que se “nunca tantos grupos estiveram tão 
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ligados ao resto do mundo por via do isolamento, nunca tantos foram integrados por via do 

modo como são excluídos (SANTOS, 2002, p. 17)”.   

Tal temática é suscetível, portanto, de permanentes estudos de aprofundamento, 

no sentido de compreendemos melhor iniciativas aparentemente monolíticas, mas em cujo 

espaço se interpõem diferentes projetos e interesses, potenciais reveladores de avanços 

democráticos e emancipação.  

E ainda, e de forma complementar, trazemos um segundo fator, em que esse 

mesmo projeto tem agido no sentido de destruir não apenas “as promessas do progresso, da 

liberdade, da igualdade, da não discriminação e da racionalidade, como a própria idéia da luta 

por elas (SANTOS, 2002, p. 17).  

Conforta-nos o pensamento de que, paradoxalmente, é dentro desse processo de 

conhecimento e auto-conhecimento, desconhecimento e auto-desconhecimento, vazio de 

regulação e de emancipação, que vão se multiplicando iniciativas de não-conformismo e o 

manejo de alternativas, mesmo que ainda incipientes, de luta e de constituição de uma nova 

relação entre a sociedade civil e Estado. 
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ANEXOS 



Anexo 1 
 

COLEÇÃO PARA GESTORES EDUCACIONAIS 
REPRODUÇÃO DA FIGURA IMPRESSA COMO PANO DE FUNDO E 
LOGOMARCA DO PMEM 

 



Anexo 2 
 
Esquema de Trabalho: Diagnóstico e Plano de Ação Educativa 
 

 



Quadro 1 
Síntese da Análise do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) 

 
 
 Foco Marcas/Funcionamento do discurso 

 
Teoria Social do Discurso Processos Discursivos Modo de constituição dos sujeitos e a produção dos sentidos. (Descrição, 

interpretação e explicação dos textos) 
 

Análise Textual  
- Instância Descritiva – 
 
Envolve: 
Consciência histórica dos processos 
hegemônicos de padronização da 
linguagem; 
Interesses que residem por trás 
deles; 
Consciência de como a variedade 
padrão é imposta em contexto de 
prestígio; 
Como essas coerções atrapalham 
usuários de outras variedades; 
Possibilidades e riscos de ir contra 
elas.  

Objeto simbólico – texto, discurso 
 
Superfície lingüística – corpus bruto, textos. 
A constituição do corpus segue critérios teóricos*, pois não se objetiva a completude ou a exaustividade horizontal em relação ao objeto, 
porque é inesgotável, se considerarmos que se relaciona com discursos anteriores e aponta para outros. 
O corpus não se constitui como algo já discernido e definido, mas como construção do ANALISTA. Uma descrição de um objeto é um 
recorte passível de novas abordagens. 
 
*deve ser considerada em relação aos objetivos da análise e à sua temática. 
 
 

Transformar um objeto simbólico em um objeto discursivo. Encontrar vestígios na 
construção, na estruturação, no modo de circulação das marcas textuais, 
ressaltando diferentes gestos que vão constituindo os sentidos. 

 
Tema 

Construções passivas e ativas 
Explicitação, ofuscamento/omissão dos sujeitos e da causalidade. 
 

Razões políticas e/ou ideológicas. 

 
Significado das palavras 

Ajuste de termos a uma formação discursiva de referência.  
Paráfrase (são formulações do mesmo dizer sedimentado ou palavras, expressões e proposições diferentes que podem ter o mesmo sentido 
no interior de uma formação discursiva, ou revelar outros significados para os vocábulos). 
Polissemia  promove deslocamentos e apresenta ruptura de processos de significação, o que provoca equívocos.  
 

Traduzem o modo de hegemonia* e de luta quando cruzadas com a PD e 
relacionadas a outras FD. 
*(GRAMSCI, 1973) uma direção dominante ao tratar uma questão, 
condicionando-a a uma determinada visão política, econômica, moral e intelectual 
estabelecida. (ver Bibliografia SANTOS -  Democratizar a Democracia). 

 
Modalidade 
 

Auxiliares ou tempos verbais modais ou semelhantes. 
 

Comprometimento do leitor ou do falante para quem o texto está direcionado. 

 
Coesão 

Ligação entre orações e frases (conectivos e argumentação). 
Repetição de palavras; sinônimos próximos, mecanismos de substituição (pronomes, artigos, demonstrativos, elipse etc.) 
Caracterização da arquitetura do texto (descritivo, dedutivo, definidor, declarativo) 
O uso do conectivo mas, por exemplo, seja refutativo ou argumentativo, pode instituir um afrontamento entre o locutor e um destinatário e 
não uma simples oposição entre enunciados. 
Elementos de auto-correção (ou seja, em outras palavras): reajustes/coerções imediatas não-gratuitas. 
 

Forte teor ideológico quando os produtores do texto situam ativamente relações 
coesivas de determinados tipos ao posicionar o intérprete como sujeito. 

Metáfora  Desafio – um relato ficcional. 
 

 

Transitividade Tipos de orações/ verbos de relação (ligação) ou de ação 
Estruturas oracionais (intransitivas, atributivas/ transitivas) 

 



Análise da Prática Discursiva 
- Instância Interpretativa- 
 
 
Envolve: 
Forças sociais e interesses que a 
moldam; 
Relações de poder e ideologias que 
a investem; 
Efeitos sobre identidades sociais, 
conhecimentos e crenças; 
O papel do discurso nos processos 
de mudança cultural e social. 
(FAIRCLOUGH, p.292) 

Objeto discursivo – Formação Discursiva 
 Foco nos conceitos de Ideologia* e especialmente no de Hegemonia**. 
Ao encontrar práticas discursivas contrastantes numa determinada formação institucional, aí estão presentes campos ideológicos em 
confronto e essas diferentes visões que se apresentam devem se consubstanciar na prática social. 
 
* liderança em alguma dimensão da sociedade; manifestação do poder de uma das classes dominantes economicamente, atuando em 
conjunto com outras forças para exercer um equilíbrio estável; construção de alianças por meio de concessões mais ou menos instáveis. 
** baseada em Gramsci, consiste numa visão de mundo em luta constante para manter, construir ou romper alianças e relações que 
caracterizam uma sublevação a essa dominação. 

Observa os sentidos, à procura do processo discursivo, buscando delinear as 
formações discursivas para estabelecer sua relação com a ideologia.  
Trabalha a memória. 
Lugar de jogos de sentidos, de trabalho da linguagem, de funcionamento da 
discursividade. 
“os sentidos não estão nas palavras,nos textos, mas na relação com a 
exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e que não dependem só 
das intenções dos sujeitos” (ORLANDI, p.30). 
(POSSENTI, 2002, p. 32-133) 
A apreensão de sentidos demanda em geral manobras de precisão acerca da 
indeterminação ou da apreensão da heterogeneidade. Uma das razões para que os 
efeitos de sentido não derivarem do sujeito é o fato de que a língua lhe preexiste. 
Daí que os dados podem manifestar discordâncias mesmo entre locutores que 
aparentemente deveriam estar do mesmo lado.  
Os efeitos de sentido estão condicionados ao contexto e à história, o que mostra 
como as forças sociais agem com e sobre a linguagem, explicitando suas posições. 
(p.44-49) 
Esse autor reconhece que há espaço para o eu, porque o trabalho do sujeito se 
efetiva da língua e na língua (p. 67 e p. 124). 

Produção do Texto Intertextualidade – traduz a importância da presença de fragmentos de textos anteriores em textos presentes para significar a mudança 
discursiva porque isso revela a teoria de mudança social e política a que essa FD está ligada no contexto de mudanças culturais e sociais 
mais amplas. 
 
Intertextualidade Manifesta (representação do discurso que recorre a outros textos específicos em um texto, marcados por recursos como as 
aspas e orações relatadas) e Constitutiva (configuração de convenções discursivas – combinação de elementos de ordens de discurso). 
Classificação quanto à composição: 
 seqüencial: diferentes textos, diferentes tipos de discurso se alternam; encaixada: um texto, um tipo de discurso, contidos na matriz de um 
outro; mista: diferentes textos, diferentes tipos de discurso, fundidos de uma forma mais complexa).  
 
Ênfase sobre a Heterogeneidade dos textos.  
Elementos – como a estruturação e reestruturação das ordens do discurso e as possibilidades e limitações dos processos intertextuais - 
revelam mudanças nos discursos. 
Outras questões: o produtor distancia-se da voz externa ou usa essa autoridade para sustentar a própria posição? Mostra um determinado uso 
para inovar? 
 
As condições de produção podem ser analisadas em sentido estrito (contexto imediato – a coleção, o programa) e em sentido amplo (o 
contexto sócio-histórico –ideológico – a sociedade, as instituições, o Estado, como estão agindo para organizar o local, o gestor, posições de 
mando e de obediência e a história – o autoritarismo, o burocrático etc.). 
 
As condições de produção também dependem de: 
relações de sentidos – um discurso aponta para outros que o sustentam e para dizeres futuros e 
relações de forças (de onde o sujeito fala é constitutivo do que diz). 

Campo de lutas hegemônicas porque reatualiza outros textos. 
“O texto responde, reacentua e retrabalha textos passados”. (FAIRCLOUGH, p. 
134) 
 
Intertextualidade manifesta é um importante elemento na retórica política e 
revelador de prática social. 
 
Níveis de heterogeneidade: relações intertextuais mais complexas ou mais 
simples. Questões importantes sobre a presença de outros textos no texto em 
análise: estão integrados/separados/ reformulados do original?; 
Reacentuados no texto ou não?; 
Fundidos, com suposições de segundo plano no texto, não atribuídas a ninguém, 
por meio de pressuposição?; 
Apresentam uma superfície desigual/ acidentada ou regular? 
 
Obs: textos multiplamente determinados (que apresentam sentidos contraditórios) 
são ambivalentes, em que coexistem sentidos, e aí não se pode determinar “o” 
sentido do texto, mas essa diversidade.  
 
A fala das instituições vale porque se sustenta no poder político, econômico, 
social que materializam uma intervenção. 

Distribuição do Texto Descreve as cadeias textuais do discurso, formulando sua rede de distribuição em função do número de instituições envolvidas e práticas 
associadas a um FD. 

As transformações da rede revelam linhas de tensão e mudança, em que textos são 
colonizados e investidos, provocando disputas hegemônicas. 

Consumo do Texto  O texto estabelece sentido para o intérprete que pode aderir ou se contrapor a ele.  
O intérprete pode ser  
Receptor (a quem o texto se dirige) 
Ouvinte ou leitor (incluídos no texto, mas não se direciona a ele) 
Destinatário (são consumidores mas não leitores) 

Os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas também são capazes de agir 
criativamente no sentido de estabelecer conexões entre as práticas e ideologias a 
que se submetem, podendo reestruturar práticas e estruturas dadas 
(FAIRCLOUGH, p.121). 
“Nem os sentidos nem os sujeitos são transparentes: eles têm sua materialidade e 
se constituem em processos em que a língua, a história e a ideologia concorrem 
conjuntamente” (ORLANDI, p. 48-49)  
Muitas vezes não há consciência crítica dos sujeitos quando aos processos 
ideológicos no Discurso (p.120) 

Condições da Prática discursiva Modelo de produção do texto 
Tipos de discurso – identificar tendências dominantes nas várias práticas de representação de discurso e vários padrões de intertextualidade 
(discurso público x discurso privado, discursos de regulamentação, de informação e de publicidade – esses dois últimos são comuns em 
várias ordens de discurso institucionais na sociedade contemporânea, reiterando uma tendência a um movimento colonizador do discurso do 
mercado, da publicidade e da administração). 
 
Gênero 
 
Tom do Texto: irônico, sentimental, autoritário, atenuado, ofensivo etc. (ex.: “é importante garantir...”, demonstra obrigação ou exigência; 
ação passiva sem agente: isso não é posto em primeiro plano pelo texto). 
 
Autoria (responsável pela sistematização do texto) e principal (tradutor do que se quer expressar) 
 

 



 
 
Análise da Prática Social 
- Instância Explicativa  
 
 

 
 
Processo discursivo – Formação ideológica 

 
Revela os efeitos da língua na Ideologia e a materialização da Ideologia na 
língua. Apreende a historicidade desse movimento em que ocorre a 
textualização do político e a simbolização das relações de poder.  

 
Matriz social do discurso 
 

 
Relações/Estruturas sociais e hegemônicas  
 

 

 
Ordens do Discurso 
 

 
A configuração de práticas discursivas e a relação entre elas. (Foucault) 

 
Favorece a reprodução ou transformação dos sujeitos sociais (as relações sociais). 
 

 
Efeitos Ideológicos e Políticos do 
Discurso 
 

 
As construções ou significações da realidade – efeitos ideológicos do discurso – colaboram para a produção, reprodução ou transformação 
das relações de poder. Quando transformadas, remodelam as práticas discursivas e redefinem as relações de dominação. 

 
Afeta os sistemas de conhecimento e crença. 

 



Quadro 2 - Apoio à Análise 
Programa Melhoria da Educação no Município 

Coleção para Gestores 
 

ANÁLISE TEXTUAL 
Subsídios aos primeiros achados/momentos 

 
1. Vocabulário – trata das palavras individuais (FAIRCLOUGH, 2001, 103) 
 
Significado das palavras - busca explicitar o 
significado variável que adotam. Funcionamento 
que se traduz como modo de hegemonia e de 
luta, quando as palavras são cruzadas com a 
prática discursiva e relacionadas a outras 
formações discursivas, reveladoras de distintos 
significados para aqueles vocábulos. 

1. Referências ao público a que os produtores do texto se reportam, utilizando os  seguintes vocábulos e expressões para os chamar no texto: os participantes, os que se envolvem com ele (o programa), sujeito de 
direitos, cidadão[s], os diferentes atores e responsáveis pela ação educativa, diferentes atores e instituições, o grupo, agente[s] de proposições e transformações, cidadãos, pessoas. (pp. 8 e 9) 

O uso do termo atores - lemos em Gohn (2002), que os movimentos sociais de 70/80, se caracterizam pela presença de atores - “em ação, em luta, com líderes, bases demandatárias e assessorias, mobilizados e em 
ação direto por meio de atos de protesto coletivo...” (p.319-320), e, também menciona atores como sujeitos - “conquista dos grupos e movimento sociais da sociedade civil, que se organizaram e lutaram para se tornar 
sujeitos, deixando de ser meros objetos na história das políticas sociais...” (p.300).  (Grifo nosso). 

Fairclough (2001, p.233) “a ambivalência potencial é reduzida pelo contexto, incluindo o contexto verbal mais ou menos imediato no qual a palavra ocorre”, sendo que esse contexto pode eliminar ou destacar 
sentidos – sentido “atores” + “instituições” e “responsáveis pela ação educativa”, sempre posicionada na oração como complemento de verbo, não como agente – subalternidade (formas de adquirir/estabelecer 
hegemonia).  

A expressão “os que se envolvem”, o programa é envolvente, “envolve, prende, atrai, alicia, encanta; atraente, aliciante, sedutor, encantador.”   

 Para Freire (1996) aprendizagem crítica significa que “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” 
(p.26). (nossos grifos também) Se considerarmos ainda que o programa propõe a elaboração de um diagnóstico e a construção de um plano de ação educativa, ações gerenciais diretivas, estamos de fato falando da mesma 
coisa, quando referimos atores e sujeitos, ou os que se envolvem, indistintamente?  

A multiplicidade de denominações destinadas  aos participantes permite refletir a quem interessa a pouca clareza ou pouco realce à atuação dos sujeitos - uma razão política ou ideológica na tentativa de obscurecer 
”causalidade e responsabilidades” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 226) ? 
 
2. Uso de dados, números, datas, alcance. (p.13) 
 3. Cidade/cidadania/cidadão (significado disso) 
4. Dez “Nãos” presentes no glossário, no conceito de cidadania (pp.35/36), semelhante à participação (3) – p.38), e na  explicitação da função social da escola (reflexão de Paulo Freire – p.38) Intuito: polemizar. Procurar 
também por senão/somente/apenas etc. que tb traduzem negação (choque entre duas atitudes antagônicas, entre enunciados diferentes). 
 Na PD-PT, o emprego da negação utiliza tipos especiais de pressuposições que funcionam intertextualmente no sentido de demonstrar o seu contrário e portanto, refutá-lo, contradizê-lo. 

Metáfora  - tomada de uma palavra por outra e 
cujo efeito metafórico constitui os sentidos e os 
sujeitos. Para isso, devemos caracterizá-la, 
compará-la com outras semelhantes e buscarmos 
identificar fatores e efeitos que observam sobre o 
pensamento e a prática ali implícita.  
 

 
 
 
O Desafio da metáfora – Volume 2 -  e a cidade de Esperança na Paraíba – entrevista representantes. 

 
2. Gramática – trata das palavras combinadas em orações e frases (p.103) 

Transitividade  - lida com os tipos de processos 
codificados em orações e os tipos de orações 
envolvidas na construção do texto, sendo preciso 
demarcar se são utilizados verbos de relação 
entre os participantes, como verbos de ligação – 
ser, estar, parecer, tornar-se etc., ou verbos de 
ação, que estabelecem uma relação de ação entre 
o sujeito e o objetivo.  
 
 
 
 
 

1. Observar o uso do tempo presente: no glossário, muitos verbos de relação presentes. 
2. Na pág. 26, o tema “prioridade do gestor” chama a atenção: um verbo no infinitivo (objetivo geral) e o uso dos verbos no gerúndio (objetivos específicos). A mesma estrutura oracional reaparece na p. 30,  tema: 

gestores do município, verbo no infinitivo (obj. geral?) e gerúndios (específicos).  
 

Na PD-PT  verificamos uma mudança completa de pressuposição/ argumentação. 
Observemos: 
“Assim, a prioridade de gestores realmente comprometidos com o fortalecimento da cidadania deveria ser investir todos os meio na educação da população: usando os espaços públicos para atividades culturais e de 

lazer, estimulando as manifestações artísticas da comunidade, e, sobretudo, aperfeiçoando escolas e auxiliando educadores a melhorar seu trabalho.” (p. 26) 
“Os gestores do município precisam estar atentos para utilizar, de forma inteligente e eficaz, as regulamentações e os recursos oferecidos pelos governos federal e estadual para a área da educação, procurando articulá-

los às prioridades da população local e considerando como foco de sua política educacional a luta contra as dificuldades de acesso, a evasão, a repetência e a  aprendizagem insuficiente”. (p. 30) 
 
 



 
3. Gramática – trata das palavras combinadas em orações e frases (p.103) – Continuação 
 
Tema – trata do ponto de partida do produtor do 
texto numa oração e da informação que se estrutura 
por meio de orações num sentido geral. Ele focaliza 
as construções ativas e passivas na estruturação 
textual, bem como a explicitação ou a omissão do 
sujeito, o que pode se revelar uma estratégia passível 
de várias interpretações: sua irrelevância, sua 
evidência, seu desconhecimento ou ainda, por razões 
que se revelam políticas ou ideológicas, o que pode 
induzir ao ofuscamento deliberado do agente, da 
causalidade ali pretendida e da responsabilidade do 
que está sendo proposto. 
 
 
 
 
 

1. Identificamos que o tema consiste em “as cidades e o programa” porque ao longo da superfície lingüística, encontramos uma referência sistemática que apontam nessa direção  (que de tão marcantes, colocam em plano 
subalterno, “o caminho”, a metodologia, razão e foco do Programa). 
Passagens textuais onde se observa a sistematização do tema:  

- no título do fascículo: As cidades e o programa (p.1) 
- no sumário: quatro tópicos apenas (Carta aos gestores, O programa Melhoria da educação no Município, A cidade como local de cidadania e Nossas palavras – um glossário) (grifos nossos) (p.3); 
- na Carta, que começa assim “Os municípios brasileiros...” e no 7º parágrafo, que começa por “O Programa...” (pp.4 e 5) 
- na Introdução do Programa há uma epígrafe: “È no município que o cidadão vive, trabalha, escreve sua história e participa da vida nacional”. (grifo nosso) A oração começa pelo tema e o corpo do texto também: 
“Os 5561 municípios brasileiros são extremamente diversos...”.  (p.7) 
- Na p. 22 o texto de Alda Marin, começa: “A cidade como local de cidadania (a educação como direito)” (grifo nosso) 
- Após breve introdução feita acerca da Profa., o texto começa: “Consideramos a cidade como local privilegiado para o fortalecimento da cidadania...” (p. 23) Some-se a isso ainda as questões tematizadas no texto:  

• “Afinal as cidades têm explorado ao máximo sua potencialidade educadora? 
• Quais vivências educativas as cidades têm oferecido aos seus cidadãos? 
• Quem de fato tem tido direito à educação nas cidades?” (p. 23) 

- na resenha feita pelas autoras da primeira parte do Fascículo, na página 24, vemos: 
“Nesse texto, vamos refletir sobre um dos propósitos mais significativos das cidades no Brasil hoje: a formação de cidadãos participantes, com o fortalecimento de uma cidadania ativa, capaz de manter e 
assegurar direitos”. 

A estrutura oracional nos revela um processo de animatismo (cf. AURÉLIO,p. 143, em que “objetos inanimados são tidos como dotados de um princípio vital”.)  
- No corpo do texto da Profa. Alda, a confirmação do tema aparece no primeiro parágrafo em que temos: “As cidades se originaram há muitos séculos...” (p.25) , no segundo parágrafo: “As cidades, portanto, 
nascem das necessidades e condições sociais dos homens”. E no terceiro: “´É nas cidades, que ocorrem o nascimento, a sobrevivência e a morte de indivíduos e grupos”.  (p. 25) (grifos nossos) 

(Um tema secundário a cidade é ser cidadão/a cidadania, (Cadeias argumentativas), mas como é exposta por uma acadêmica convidada para tal – respaldo acadêmico/ segurança/ fundamentada em teóricos, talvez devesse 
fazer esse confronto no nível da Prática Discursiva, em que é possível compor a análise por meio do interdiscurso – esse em relação a outros discursos, inclusive a fundamentação (parcialmente) realizada). 
2. O produtor/produtoras do texto, dirige(m) seus argumentos e toda fundamentação do programa para os gestores/as lideranças(p.33) e “ainda”, complementar, subalternamente “pais, alunos e demais parceiros” (p.34)  
Na PD-PT, esse posicionamento tem a ver com a relação entre discurso e identidade, no sentido de explicitar qual a identidade social desses sujeitos em relação ao modo como essas pessoas estão situadas nesse discurso 
específico. 

4. Uso de passivas:  
“a utilização de estratégias .. . é apontada como referência para ações de formação de educadores.” (p.14) (sem agente) 
“todos foram muito bem recebidos pelos participantes”.(p.14)  

5. O uso de “você” 
“A você, que luta para tornar mais plena e signficativa a vida e a educação de sua cidade”. (p.16) sua – ambíguo (liderança ou cidadão comum) 
No corpo do parágrafo vai clareando: esse conjunto de materiais é .... a ser recriada, de forma coletiva, por lideranças do município...”(p.16) 
“Você e seu grupo” (p.16) 
“o estudo conjunto deste e dos outros três fascículo... contribuirá para que o grupo de gestores municipais do qual você faz parte...” (p.16) 

              “queremos convidá-lo” (p.16) 
Modalidade -  se revela pelo uso de auxiliares 
modais, tempos verbais ou advérbios modais ou 
semelhantes  que demonstram o comprometimento 
do falante ou do leitor para quem o texto está 
direcionado.  

1. Observar o uso de modais, p. ex,: todos os envolvidos devem (p.38); os especialistas devem... (p.40), uma discussão das questões da polis (cidade)...deve pressupor que os cidadãos não sejam apenas aqueles de 
quem se fala.../ esse é  um princípio em que o processo educacional deve se basear...(p.36); a escola deve possibilitar aos que por ela passam a aquisição... (p.37) – Modal kantiano – dever moral. 

 

3. Coesão  - trata da ligação entre orações e frases 
 - procura observar os conectivos utilizados e a 
argumentação, para situar como as orações e os 
períodos estão interligados no texto, uma vez que os 
produtores de texto situam ativamente relações 
coesivas de determinados tipos ao posicionar o 
intérprete como sujeito, o que entendemos como um 
trabalho de ordem estritamente ideológica, ainda que 
o produtor possa fazê-lo de modo inconsciente. 
 

1. Em alguns lugares/em outros locais – p.32; grande parcela de tais regulamentações... p.31; se do lado social..., de outro... (p.28), em muitos locais...(28), muitas vezes...(28); muitos documentos e textos de autores 
variados (p. 31), as análises de outros tantos autores... fontes??? De um modo bastante amplo...Na maioria dos casos/ pesquisas em ciência política (p.38 –  participação - glossário)  
Recurso do metadiscurso – o falante está acima ou fora de seu próprio discurso, o que significa que é mais fácil controlar ou manipular seu discurso -  o uso dessas expressões evasivas, na PD-PT caracteriza uma estratégia 
do produtor em utilizar diferentes níveis no texto , provocando um efeito de deslocamento ao abordar o nível distanciado como se fosse um texto externo, com o qual não se compromete. Noutra perspectiva, pode-se 
considerar que esse seja um recurso que embuta uma prática contestadora e redefinidora das estruturas que posicionaram o discurso motivador da publicação. 
2. Introduzir o tema com uma questão (ex. 29, examinar os “mas”), glossário (direitos- p.37), cidadania (p.35) (idem) 
 
2. Ou seja (p. 16, 26, 29, 36). Em outras palavras (p.36, 38) ( explicitar o significado dessa auto-correção. Delimita o sentido? Resgata um sentido do qual se afasta, para não perder essa referência?) 
 
 

 
 

Estrutura Textual – trata das propriedades organizacionais de larga escala dos textos. 
 
 Observações: 

• Uso intenso de números, percentuais/estatísticas, escalas, indicadores e nomes de instituições (SAEB, IBGE) no argumento. Uma pressuposição referente à qualidade do ensino, quando o tema é vagas (reparem no título/tema da caixa – relevo) “Faltam vagas 

em todos os níveis de ensino, o que impossibilita o acesso, por exemplo, de milhares de crianças de 0 a 6 anos a creches e centros de educação infantil”. ( p. 27)  Ideologização. Na PD, examinar o que representa apresentar um panorama de contexto, 

fundamentado-se nos aspectos quantitativos e reportando-se a instituições ilibadas, para abordar problemas estruturais (mais relacionados à política à qualidade do ensino) que são tratados num afunilamento para a resolução de algo focal. 

 
 



ANÁLISE DA PRÁTICA DISCURSIVA 
 

 
Produção do texto 
 
 
Interdiscursividade 
 como um texto incorpora partes de outros textos, o que significa identificar a 
heterogeneidade dos textos presentes na formação discursiva que se deseja delinear e 
cuja análise de seus elementos vão nos revelar a mudança nos discursos, por meio da 
estruturação e da reestruturação das ordens de discurso, as possibilidades e 
limitações dos processos intertextuais, que revelam um campo em que se 
concretizam as lutas hegemônicas 
(incorpora temas/elementos de outros discursos) 
 
Os textos podem ser produzidos diferentemente em variados contextos sociais, 
individual e coletivamente construídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- LDB (temas) 
a) tema:  responsabilidades dos municípios brasileiros, em especial o ensino fundamental (p. 4) 

Coleção para Gestores (p.5) 
- Constituição Federal – 88  (temas) 

a) os municípios brasileiros assumiram o dever de gerir e implementar o ensino fundamental.(p.7) 
- desde 1999, o Programa Melhoria... (aperfeiçoou um percurso metodológico, sistematizando concepções, processos e estratégias. (p. 10)   

 (temas) 
• princípios da educação democrática 
•  diagnóstico da realidade educacional do município 
•  produção, implementação e avaliação de um plano de ação educativa 
•  um caminho cujos princípios são (2) 
• Contextualização (método) supõe conhecer e explicitar diferenças e antagonismos 
• Participação e articulação (valor e método) 
• Aprendizagem contínua (método) 
•  A inclusão educacional 
• atitude investigativa 
• ação transformadora (p.10) 
• participantes como produtores dos conhecimentos  
• uma ação eleita por todos 
• os problemas educativos e suas causas 
• compreendam suas características  
• e encontrem saída para eles. 
• Caráter inovador do Programa: ligar o que costumeiramente está separado. 
• (articulação – dimensão epistemológica) teórico-prática 
• (“política” ) uma compreensão mais global da realidade a ser transformada.... é possível perceber a articulação que existe entre temas antes vistos como independentes: gestão 

democrática, projeto educativo; diagnóstico e planejamento. Processos de ensino, aprendizagem e avaliação; parceria com as famílias e demais segmentos da sociedade; evasão e 
repetência escolar; indisciplina e currículo. 

• (articulação geopoladm) entre municípios – pólos regionais de vinte municípios. 
• (articulação institucional) instituições que atuam com crianças e adolescentes 
• prioridades/ações e esforços para solucionar problemas do município.(p.11) 
• momentos presenciais e de assessoria a distância (2)(.12) procedimentos de apoio a distância (1) p.14 
• estratégias (2) 
• debate coletivo 
• trabalho em pequenos grupos 
• troca de experiências 
• análise de situações-problema 
• formadoras 
• realidade educacional dos municípios 
• reflexão sobre os problemas educacionais e suas causas determinantes 
• discutem e analisam 
• encaminhamentos e estratégias de planejamento 
• implementação e avaliação de ações educativas 
• oficinas (plásticas, dramáticas, musicais, literárias) 
• expressão das idéias e valores dos participantes acerca dos temas 
• boletim informativo 
• coleção de apoio ao programa. (até aqui – p.12) 
• resultados (números, meses, 883 municípios, 1974 gestores, 50.000 educadores, 1 milhão de alunos, 17 estados)  
 

Texto de Alda 
SAEB 

• (2001) 288.000 alunos de 7.000 escolas, numa escala de 1 a 10 (8ª série – 4) em matemática; e 1a 8 (4 em português) 
 

Constituição Federal 88 – emenda 14 dessa mesma regulamentação e a Lei 9.394/96 – introduziu diversas modificações , desconcentrando o poder de decisão em diversos aspectos e 
incluindo, desde 1996m o repasse de recursos financeiros para o ensino fundamental por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do 
Magistério...  emenda 14/96 ... desperta polêmica nos meios acadêmicos e administrativos... aspectos positivos... obrigatoriedade de aplicar três quintos dos recursos para pagamento de 
professores em exercício efetivo e a possibilidade de uma distribuição mais eqânime a todos os municípios... críticas, ... a impossibilidade de utilizar os recursos para a educação de crianças 
de 0 a 6 anos, a indução forçada para acelerar a municipalização do ensino fundamental e a gestão inadequada em virtude da dificuldade de os municípios trabalhar em novos moldes... (p.30) 

 
, 



Produção do texto - Continuação  
 
Intertextualidade manifesta 
 
traduz como um texto incorpora partes de outros textos, o que significa identificar a 
heterogeneidade dos textos presentes na formação discursiva que se deseja delinear e 
cuja análise de seus elementos vão nos revelar a mudança nos discursos, por meio da 
estruturação e da reestruturação das ordens de discurso, as possibilidades e 
limitações dos processos intertextuais, que revelam um campo em que se 
concretizam as lutas hegemônicas. 
Estão materializadas no texto em sua plenitude, pela colocação das “aspas” e de 
modo literal. 
 

 
- Estatuto da Criança e do adolescente  (ECA) de 1990 

Os municípios devem criar programas de atendimento às “necessidades educacionais e culturais das crianças e adolescentes” (p.7) 
 

- O Programa Melhoria (que ocorreu desde 1999) 
 
“caminho para lidar com problemas educativos” (p.10) 
 
Texto de Alda: 
Gosto muito da idéia de Alderoqui (2001) sobre a cidade como pedagogia, sobretudo no seu enunciado maior, ou seja,”a cidade descobre a educação”(p. 33) 
 

Analisar os autores da Bibliografia – comentar tendências, filiação teórica (?) 
 
 
 

Distribuição do texto 
 
Cadeias intertextuais 
(Consiste em formular de que maneira a distribuição de um discurso se efetiva, por 
meio da descrição das cadeias textuais onde está inserido).    
São limitadas pelo número de instituições e de práticas associadas a uma formação 
discursiva. 
Ao explicitar essa rede de distribuição, é possível estabelecer as transformações que 
os textos incorporam). 
“elas [as transformações] freqüentemente se tornam linhas de tensão e mudança, os 
canais pelos quais os tipos de textos são colonizados e investidos...” (p.169). 
 
Constitui uma distribuição simples ou complexa? 

Observar por meio dos temas do Fascículo 1: 
(v. Dagnino – p. 104) 
As cidades, a cidadania, os cidadãos 
 
 
 
 
O Programa (a metodologia, o percurso) 

 

Consumo do texto 
 
Coerência dos textos 
 
Consiste em uma propriedade de interpretação quando, ao fazer sentido para o 
intérprete, produz leituras coerentes. Pode proporcionar diferentes leituras, quando o 
intérprete se contrapõe à proposta do texto. 
Pode ser individual ou coletivo. 
O consumidor pode também assumir diferentes posições:  
Receptor: para quem o texto se dirige 
Ouvintes ou leitores: estão incluídos no texto, mas esse não se dirige a eles. 
Destinatários: a quem os textos reconhecem como consumidores, porém não se 
constituem leitores legítimos. 

 

 
 

Condições da Prática Discursiva 
 
Geral 
 
Esse determinado tipo de discurso (de que gênero?), nesse determinado contexto, é 
produzido sob que forma? Coletivamente ou individual? 
Como se constitui seu modelo de produção? Estão presentes nele as figuras de um 
autor (aquele que se responsabiliza por sistematizar o texto) ou de um principal 
(cujas palavras traduzem o que esse quer)? 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE DA PRÁTICA SOCIAL 

 
(trabalha a ideologia – construções ou significações da realidade, orientadamente estruturadas e naturalizadas pelos sujeitos, mas que podem ser objeto de reestruturação  e de transformação por aqueles que buscam redefinir as relações de dominação que se estabelecem por 
meio da ideologia – liderança em alguma dimensão da sociedade; manifestação do poder de uma das classes dominantes economicamente, atuando em conjunto com outras forças para exercer um equilíbrio estável; construção de alianças por meio de concessões mais que 
dominação e a hegemonia – baseada em Gramsci, que consiste numa visão de mundo em luta constante para manter, construir ou romper alianças e relações que caracterizam uma sublevação a essa dominação). 
 
Matriz Social do discurso 
O discurso em análise se funda em relações e estruturas que se fincam nos campos 
sociais e hegemônicos, constituindo a matriz social dessa específica prática social e 
discursiva.  
É preciso observar se essas se constituem de forma convencional e normativa; se 
são criativas ou inovadoras, se são orientadas para a reestruturação de relações e 
quais são os efeitos disso: há reprodução ou transformação? 

Ambas e, às vezes, múltiplas. 
Sem dúvida, a presença da voz mais autoral representa um ponto de desequilíbrio para o discurso hegemônico que constituiu essa formação discursiva, e no curso do trabalho, os freqüentes 
pontos de distanciamento aí traçados podem significar espaços de trabalho democratizadores de formação crítica e política dos agentes educacionais municipais.   
 
 

Ordens do discurso 
Busca compreender como é o relacionamento dessa prática em análise dentro de 
ordens de discurso  que reconhecemos tanto no seu processo constitutivo, como em 
tendências mais amplas, até mesmo pela contribuição dada pelo programa.  
Há reprodução ou transformação para as ordens do discurso? 

 
Podemos dizer que há mais reprodução e fixação de conceitos que são tratados de forma repetitiva e automatizada, portanto, sem aprofundamento e ampliação teóricos.  
A análise da contribuição dada pelo Programa revelou que a elaboração do instrumento “Plano de Ação Educativa” realizada pelos agentes educacionais municipais, se constituiu num 
trabalho homogeneizante, uma orientação de ordem gerencial, que acaba por secundarizar ou minimizar as dinâmicas constitutivas do cotidiano de cada município e seus agentes.   

Efeitos ideológicos e políticos do discurso 
 
Esses efeitos dizem respeito aos sistemas de conhecimento e crença, às relações 
sociais e a identidades sociais. 
 

O trabalho de organização e de intervenção sugerido pelo Programa Melhoria e a Coleção para Gestores, seus instrumentos e metáfora, ignoram as diversas tensões presentes na constituição 
de um trabalho dessa natureza, provocando muitas vezes a adequação de informações e favorecimento à falsificação de consensos. 
Ao promover uma capacitação que se pauta pela preparação gerencial no trato de questões mais amplas e estruturais, essa intervenção cristaliza uma prática social que ignora a escolha de 
melhores estratégias e o desenvolvimento de uma consciência crítica, o envolvimento voluntário dos agentes educacionais, a autonomia, a responsabilidade e a criatividade que permeia a 
construção dos processos de sensibilização/mobilização/organização/produção dos agentes sociais, historicamente observados. 

 
PRÁTICA SOCIAL -(Análise das circunstâncias institucionais e organizacionais do evento comunicativo.   Processos sociais – precisam de referências ao ambiente econômico, político e institucional onde são gerados) 
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