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RESUMO 

As abordagens, análises e referenciais teóricos apresentados neste estudo buscam analisar as causas do Transtorno 

de Ansiedade e a importância da família e da escola para o desenvolvimento da criança na superação desse 

transtorno cuja sustentação se dá com base nos autores que abordam sobre a temática. Tendo como intuito 

apresentar as causas e enfatizar a importância desses dois atores, mostrando que não é necessário a criança fazer 

uso de medicamentos, mas sim, que a prática de atividades e o vínculo da família e da escola ajudam no 

desenvolvimento da criança. O presente trabalho efetivou-se por meio de observações no ambiente de trabalho e 

realizou-se através de pesquisas bibliográficas com o intuito de compreender o que a família e a escola podem 

fazer. Diante das pesquisas realizadas, percebe-se que tanto a família quanto a escola têm responsabilidades 

diferentes, portanto a parceria entre ambas, é fundamental na busca de estratégias. Nota-se também que a influência 

de agentes internos e externos afetam diretamente o desenvolvimento da criança, levando-a a desenvolver vários 

tipos de Transtornos de Ansiedade. Portanto, faz-se necessário que escola e família trabalhem em conjunto na 

observação e elaboração de estratégias que ajudem a criança entre 6 e 7 anos superar o Transtorno de Ansiedade. 

Palavras-chaves: Parceria. Família. Escola. Transtorno. Ansiedade. 

 

ABSTRACT 

The approaches, analyzes and theoretical references presented in this study seek to analyze the causes of Anxiety 

Disorder and the importance of family and school for the child's development in overcoming this disorder whose 

support is based on the authors that address the theme . With the aim of presenting the causes and emphasizing the 

importance of these two actors, showing that it is not necessary for the child to use medication, but rather that the 

practice of activities and the bond between family and school help in the child's development. The present work 

was carried out through observations in the work environment and was carried out through bibliographic research 

in order to understand what the family and the school can do. In view of the research carried out, it is clear that 

both the family and the school have different responsibilities, so the partnership between them is fundamental in 

the search for strategies. It is also noted that the influence of internal and external agents directly affect the child's 

development, leading them to develop various types of Anxiety Disorders. Therefore, it is necessary that school 

and family work together in the observation and elaboration of strategies that help the child between 6 and 7 years 

old to overcome Anxiety Disorder. 

Keywords: Partnership. Family. School. Disorder. Anxiety. 

RESUMEN 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 9 

Los enfoques, análisis y referentes teóricos presentados en este estudio buscan analizar las causas del Trastorno 

de Ansiedad y la importancia de la familia y la escuela para el desarrollo del niño en la superación de este trastorno 

cuyo sustento se fundamenta en los autores que abordan el tema. Con el objetivo de presentar las causas y enfatizar 

la importancia de estos dos actores, mostrando que no es necesario que el niño use medicamentos, sino que la 

práctica de actividades y el vínculo entre la familia y la escuela ayudan en el desarrollo del niño. El presente trabajo 

se realizó a través de observaciones en el ambiente laboral y se realizó a través de una investigación bibliográfica 

con el fin de comprender lo que puede hacer la familia y la escuela. A la vista de la investigación realizada, es 

claro que tanto la familia como la escuela tienen responsabilidades diferentes, por lo que la alianza entre ellas es 

fundamental en la búsqueda de estrategias. También se observa que la influencia de agentes internos y externos 

inciden directamente en el desarrollo del niño, llevándolos a desarrollar diversos tipos de Trastornos de Ansiedad. 

Por ello, es necesario que escuela y familia trabajen juntas en la observación y elaboración de estrategias que 

ayuden al niño de 6 a 7 años a superar el Trastorno de Ansiedad. 

Palabras clave: Asociación. Familia. Escuela. Trastorno. Ansiedad. 

 

INTRODUÇÃO 

Na conjuntura atual refletir sobre “a conexão entre família e escola no processo de 

superação do Transtorno de Ansiedade nas crianças entre 6 e 7 anos” se mostra relevante na 

medida em que objetiva de forma geral analisar as causas do transtorno de ansiedade e a 

importância da família e da escola para o desenvolvimento integral da criança e o alcance de 

resultados nesse processo de interação, desta forma buscou-se como objetivos específicos 

identificar como a escola atua em parceria com a família para conhecer o Transtorno de 

Ansiedade e enfatizar a importância da interação entre esses dois atores na superação desse 

transtorno. 

Considerando que as mudanças do mundo moderno alteraram a dinâmica familiar e 

que o Transtorno de Ansiedade é influenciado por vários fatores que trazem vários riscos à 

criança, questiona-se: como a família e a escola podem ajudar a criança a se desenvolver e 

superar esse transtorno?  

Sabe-se que a escola não funciona sozinha, por isso, faz-se necessário uma integração 

com a família, para que juntas possam desenvolver metodologias que estimulem as habilidades 

da criança colocando-a como protagonista do seu progresso. 

A escolha do tema se deu em razão de que na realização do estágio na Unidade Escolar 

Ivar Saldanha, assim como, nas observações feitas no ambiente de trabalho, foi possível 

verificar que algumas crianças têm o desenvolvimento prejudicado devido a ansiedade. Assim, 

buscou-se ajuda nos teóricos Cury (2019); Cortella (2017); Piaget (1997); Vygotsky (1991); 

entre outros que discorrem sobre o transtorno de ansiedade e a conexão entre família e escola. 

O presente trabalho está constituído de modo que o primeiro item discorre sobre a 

temática, abordando sobre a justificativa, objetivos e metodologia; o segundo item se configura 

pela representação do desenvolvimento afetivo e cognitivo nas crianças entre 6 e 7 anos, onde 

traz o conceito de desenvolvimento e a importância do desenvolvimento afetivo e cognitivo da 

criança; o terceiro item versa sobre o Transtorno de Ansiedade enfatizando o conceito e a 

tipicidade do Transtorno de Ansiedade, como ele está presente na escola e como esta pode atuar;  

já o quarto item enfatiza a importância da família e da escola na busca da superação do 

Transtorno de Ansiedade, demonstrando as influências do processo pedagógico e ações e 

atitudes que ajudam a criança na superação desse transtorno e as conclusões no qual 

enfatizamos as últimas ponderações.  
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DESENVOLVIMENTO AFETIVO E COGNITIVO NAS CRIANÇAS ENTRE 6 E 7 

ANOS 

 

Conceito de desenvolvimento 

O desenvolvimento humano sofre durante toda a vida influência de agentes internos e 

externos, entre eles estão a família, o bairro, a cultura e as condições socioeconômicas que 

afetam diretamente no desenvolvimento físico e mental. 

Para Vygotsky (apud DAVIS; OLIVEIRA, 1993, p. 56) “o ser humano cresce num 

ambiente social e a interação com as outras pessoas é essencial para o seu desenvolvimento”, 

ou seja, é através de estímulos que a criança se desenvolve cognitiva, motora e afetivamente 

por meio das relações que a rodeia.  

Ainda, para o autor (VYGOTSKY, 1991), o desenvolvimento pode ser dividido em 

dois níveis: o nível de desenvolvimento real que é tudo o que a criança é capaz de realizar 

sozinha e o nível de desenvolvimento potencial, ou seja aquilo que a criança precisa da ajuda 

de outras pessoas para realizar. Concepção que faz surgir a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), que segundo Vygotsky (2007, p. 97): 

 

é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que costuma determinar através 

da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 2007) 

 

Assim, no espaço entre esses dois níveis, aquilo que em determinado momento a 

criança só realiza com ajuda de alguém, após algum tempo ela poderá estar realizando sozinha, 

todavia ela só conseguirá atingir esse nível se estiver inserida em um ambiente familiar e escolar 

que propiciem condições favoráveis ao seu desenvolvimento.  

A criança dessa faixa etária está em processo de alfabetização na qual na maioria das 

vezes é pressionada durante esse processo tanto pela família quanto pela escola, por isso 

trabalhar bem o afetivo e o cognitivo das crianças é extremamente importante para o seu 

desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento afetivo 

O mundo está repleto de tecnologias onde as pessoas estão sempre conectadas, porém 

a principal conexão, qual seja, afetiva, está sendo perdida vez que o ambiente onde a criança 

está inserida necessita estar adequado em razão de sua extrema importância para o seu 

desenvolvimento. O vínculo afetivo entre as pessoas faz com que a criança crie uma imagem 

de si mesma (TEODORO, 2013), por isso, não basta falar expressões de afeto, mas é importante 

que a criança sinta que é verdade, vez que a ausência dessa afetividade pode despertar o 

transtorno de ansiedade na criança. 

A afetividade é um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado 

a partir das situações. Na faixa etária entre 6 e 7 anos, de acordo com a ideia proposta por 

(VYGOTSKY, 2001), a emoção é o reflexo de alguns estímulos mediados a partir do meio 

sociocultural em que a criança está inserida e que influenciam diretamente no seu 

comportamento. Diante desse contexto, cada sentimento é capaz de estimular ou inibir as 

crianças, por isso, as emoções podem ser divididas em dois grupos, um associado aos 
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sentimentos positivos (amor, felicidade e alegria) e outro aos sentimentos negativos (tristeza, 

medo, raiva e frustração). A partir dessa ideia, pode-se dizer, ela é extremamente importante 

para a saúde mental já que a mesma influência no desenvolvimento geral das crianças. 

 

Desenvolvimento cognitivo 

O desenvolvimento cognitivo é o aperfeiçoamento das habilidades que permitem o 

processamento das informações e para que este tenha uma boa desenvoltura é necessário que 

as várias funções como a linguagem e principalmente a estrutura sócio emocional sejam 

favoráveis a essa criança. Considerando a teoria de Piaget, o desenvolvimento cognitivo da 

criança está sempre passando por equilíbrios e desequilíbrios, isto porque, os processos 

equilibrados são responsáveis, na assimilação e acomodação, pelas mudanças associadas ao 

desenvolvimento cognitivo.  

Segundo o autor a assimilação é uma integração das estruturas prévias, onde a criança 

tenta adaptar os novos estímulos aos esquemas que ela já possui (PIAGET, 1973), enquanto 

que a acomodação é “ (analogia com os ‘acomodatos’ biológicos) toda modificação dos 

esquemas de assimilação sob a influência de situações exteriores (meios) aos quais se aplicam” 

(PIAGET, 1996, p. 18). Isso significa que a criança realiza pequenas mudanças nos esquemas 

mentais existentes para adaptar-se às situações diferentes exigidas pelo meio ao qual faz parte. 

Ao propor como se estabelece o desenvolvimento cognitivo Piaget (1971) considera 

quatro estágios no processo evolutivo do ser humano, onde nas crianças, o aspecto cognitivo é 

sequencial e caminha de estrutura mais simples para as mais complexas. Na faixa etária entre 6 

e 7 anos de acordo com a classificação piagetiana a criança ainda está enquadrada na fase Pré-

operacional e já caminha para a fase do estágio das operações concretas em que o 

desenvolvimento intelectual demonstra sinais de lógica e seu pensamento começa ficar mais 

organizado. Para Wadsworth (1997, p. 65): 

 

Durante o desenvolvimento do pensamento pré-operacional (dos 2 aos 7 anos, em 

média), uma criança evolui de um ser que funciona de um modo predominantemente 

sensório-motor, e cujo “pensamento” se dá através de ações, a um ser que funciona de 

modo cada vez mais conceitual e representacional.(WADSWORTH, 1997) 

 

De acordo com o mesmo o autor, nessa fase a criança começa a substituir um 

determinado objeto ou acontecimento por representações. Na fase do desenvolvimento pré-

operacional o pensamento da criança é caracterizado principalmente pelo egocentrismo, 

centralização, irreversibilidade e incapacidade de acompanhar as transformações (PIAGET, 

1997). Dentre essas características, as mais marcantes são o egocentrismo onde a criança ainda 

não é capaz de se colocar no lugar do outro e a função simbólica onde a criança utiliza símbolos 

para representar pessoas, coisas ou lugares.  

 

 

 

 

 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
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Conceito e tipicidade do Transtorno de Ansiedade  

As inovações constantes da sociedade contemporânea proporcionaram uma 

significativa alteração na dinâmica familiar, social e escolar. Com o isolamento social 

decorrente dos efeitos da pandemia, o aumento da competitividade, das pressões e exigências 

na família e no trabalho, favoreceu o aumento da ansiedade que é um dos tipos de transtorno 

mais frequentes na atualidade. Há uma ansiedade saudável que ajuda a enfrentar diversos 

fatores (situações novas) e uma ansiedade doentia que bloqueia as habilidades intelectuais e 

emocionais do indivíduo. 

Assim, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 4ª 

Edição (DSM-IV), esse é um distúrbio que se caracteriza pela preocupação excessiva ou 

expectativa apreensiva. 

O transtorno de ansiedade é o espelho da vida cotidiana em que o medo e a ansiedade 

andam lado a lado, porém quando esse padrão está em desequilíbrio e se torna incontrolável, 

faz com que o medo exagerado em companhia da ansiedade passam a trazer grandes prejuízos 

para a vida das pessoas (SILVA, 2011). 

Vários são os Transtornos de Ansiedade e nas palavras de Silva (2011, p.18), “eles 

podem assumir múltiplas formas, porém todos possuem uma matriz comum, que é a 

personalidade ansiosa”, ou seja, podem se manifestar em diferentes formas e graus de 

intensidade, possuindo além da ansiedade como característica principal, o comportamento de 

repulso que acontece quando a pessoa evita determinadas situações nas quais a ansiedade 

exagerada pode aparecer.  

Os tipos de Transtornos de Ansiedade mais frequentes na atualidade que influenciam 

diretamente a saúde mental e física são: a Síndrome do pânico, o qual causa uma sensação de 

medo profundo, inesperado e incomum (SILVA, 2011) e que pode evoluir para o transtorno do 

pânico; o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) que são experiências traumáticas 

significativas que a pessoa passou (sequestro, perdas, acidentes, pesadelo e violência física ou 

sexual); o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) onde há uma sensação que tudo dará 

errado; o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) em que os pensamentos compulsivos são 

frequentes e exagerados; Fobia Específica que é o medo constante de situações específicas ou 

objetos como por exemplo, animais, lugares fechados, chuva ou avião (SILVA, 2011); Fobia 

Social causada pelo medo de ser rejeitado, criticado ou avaliado negativamente em meio a uma 

situação social e Transtorno de Ansiedade por separação em que a criança tem muito medo do 

que pode acontecer quando seus pais estão separados. 

 

Transtorno de Ansiedade nas crianças entre 6 e 7 anos 

Atualmente a ansiedade não é um problema específico dos adultos, mas um dos 

distúrbios psiquiátricos mais comuns nas crianças. Diante do autofluxo, do excesso de 

estímulos e informações e principalmente do isolamento social decorrente da pandemia, onde 

perdas, impossibilidade de interagir com os amigos, realizar atividades fora de casa, mudar os 

hábitos e principalmente adaptar-se ao novo ritmo do ensino, afetou negativamente a mente 

humana que nunca esteve tão inquieta quanto no momento atual, pois algumas pessoas têm a 

mente tão estressada que apresentam dificuldade de concentração e déficit de memória (CURY, 

2014). 
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São vários os sinais do transtorno de ansiedade infantil, entre eles estão as causas 

biológicas que são passadas de geração a geração, as causas cognitivas ligadas ao modo como 

são processadas as informações e as causas relacionadas ao ambiente em que as crianças 

convivem. Os sintomas mais visíveis da ansiedade infantil segundo Cury (2014, p. 38) são: 

fadiga ao acordar, dores de cabeça, dores musculares, agitação mental e dificuldade de lidar 

com o tédio, baixo limiar para suportar frustrações [...] transtorno do sono, déficit de 

concentração e déficit de memória. 

Conforme explana Cury (2013, p. 62) no contexto atual a mente das crianças está 

altamente intoxicada com o:  

 
excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphones, 

videogames, TV e informações escolares satura a MUC (Memória de Uso Contínuo) 

dos filhos da humanidade, gera um trabalho escravo, editando seus pensamentos em 

níveis jamais vistos. (CURY, 2013) 

 

Nessa concepção de velocidade do processo de pensamento, pode-se dizer que hoje 

uma criança com 7 anos possui um altíssimo nível de informações na memória, mais do que os 

adultos no século passado (CURY, 2014), o que pode desencadear graves problemas, como por 

exemplo, isolamento social, doenças cardíacas, dificuldades de aprendizagem, ausência de 

motivação, impaciência principalmente com irmãos e amigos da escola, problemas digestivos 

e a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) onde as crianças têm uma mente hiperpensante, 

inquieta, preocupada (CURY, 2014) e onde o sofrimento por antecipação é bem visível podendo 

desencadear uma depressão. 

 

Transtorno de Ansiedade na escola  

A escola é um ambiente de cultura, diversidade e aprendizagem, porém com todo o 

estresse do dia a dia, a ansiedade em algumas crianças passa despercebida principalmente pelos 

professores que não estão preocupados em conversar sobre perdas, crises, lágrimas ou rejeição 

que atingem negativamente a vida das crianças (CURY, 2019). Tudo isso contribui para o baixo 

desempenho nas atividades escolares e através desse baixo rendimento, a criança passa ser mais 

pressionada levando-a a desenvolver outros tipos de transtornos de ansiedade. 

Apesar da crescente evolução e avanço da tecnologia, algumas escolas não 

compreendem que a mente das crianças passou por grandes mudanças, ainda apresentam um 

sistema seco que exige silêncio e que não promove aventuras ou desafios que a criança seja 

livre para pensar, criar e desenvolver sua criatividade (CURY, 2019). 

Esse sistema de desconexão da escola com a vida da criança impacta 

consideravelmente a saúde mental das mesmas, pois as escolas que não conseguem educar a 

emoção dos alunos não formam mentes brilhantes apenas repetidores de informação” (CURY, 

2017). Isso significa que a escola não está não preparada para trabalhar e lidar com a gestão da 

emoção nas crianças. 

 

Como a escola pode atuar? 

Dentre os múltiplos problemas encontrados na escola estão os transtornos de 

ansiedade. Sabe-se que não é simples lidar com esse problema, porém a escola não pode deixar 

de lado esse fator tão prejudicial à saúde mental das crianças. Para trabalhar esses transtornos, 
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o primeiro passo a ser implementado é a escola identificar o comportamento dessas crianças e 

entrar em contato com a família para juntas possam analisar as causas e desenvolver estratégias 

e metodologias a serem trabalhadas. O segundo passo é adequar o seu currículo, alinhando-o à 

vivência das crianças. Cury (2019) enfatiza que: 

 
Respeitando a cultura em que o indivíduo está inserido, as metas fundamentais da 

educação de qualquer povo deveriam ser: promover a capacidade de gestão da emoção 

dos jovens para que sejam minimamente autores de sua própria história, pacientes, 

proativos, ousados, estáveis, autônomos, altruístas, seguros, carismáticos, empáticos, 

capazes de aplaudir a vida e não reclamar de tudo e de todos. 

 

Isso significa que no cenário atual as escolas precisam trabalhar as habilidades 

socioemocionais nas crianças, pois elas ajudam a gerenciar as emoções e lidar com os 

acontecimentos do dia a dia. É fundamental estimular as crianças através de atividades lúdicas, 

falar sobre suas emoções e como reagir diante de conflitos e frustrações. Sendo uma das 

competências mais abrangentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as competências 

socioemocionais são extremamente importantes para o desenvolvimento integral da criança, já 

que a escola deve favorecer um currículo que leva em consideração a criança como 

protagonista, onde ela possa ter a liberdade de criar sua interação com o mundo e desenvolver 

suas habilidades. 

A escola precisa antes de tudo ser inclusiva, estar preocupada em formar alunos 

criativos, críticos e participativos do seu processo de superação. É necessário educá-las e 

prepará-las para lidar com suas emoções, assim elas terão a facilidade em se relacionar com a 

família e com todos à sua volta (ALBUQUERQUE; VASCONCELOS, 2020). 

Nesse contexto, a escola precisa desenvolver estratégias para conectar a criança e o 

mundo à sua volta, pois “o ambiente escolar precisa fazer sentido na vida dos estudantes” 

(COSTA, 2020, p. 53). E é através de ações educativas onde envolve a família no ambiente 

escolar, jogos, atividades lúdicas e conversas que a criança terá uma saúde mental mais 

equilibrada, o que contribui significativamente para o desenvolvimento integral das crianças. 

 

FAMÍLIA E ESCOLA CONECTADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E 

BUSCA DA SUPERAÇÃO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE  

 

Processo pedagógico 

Quando o processo pedagógico está voltado para a vida cotidiana das crianças o 

resultado é o fortalecimento do vínculo familiar e social. A escola precisa adequar o currículo 

às necessidades e sempre informar aos pais sobre toda a práxis pedagógica da escola criando 

conexões com o cotidiano e o inesperado, transformando assim a sala de aula em um ambiente 

de investigação (ALBUQUERQUE, 2014). 

Para isso, a tecnologia tem grande influência nesse processo, proporcionando uma 

estrutura colaborativa a todas as crianças a qual segundo Cortella (2014, p. 18):  

 
é preciso [...]  que a tecnologia tenha a sua presença, que o ensino não seja de 

conteúdos abstratos, mas que sejam ideias que tragam a reflexão do concreto, em que 

não haja autoritarismo, mas que a autoridade seja um elemento de constituição sólida 

da convivência, em que haja uma estrutura colaborativa em vez de trabalhar a 

competição. (CORTELLA, 2014) 
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A partir dessa concepção pode-se dizer que o ambiente escolar deve proporcionar o 

protagonismo das crianças para que elas sejam participativas, colaborativas e que possam 

refletir sobre cada prática apresentada. 

 

Ações e atitudes para o conhecimento na busca da superação do transtorno de ansiedade 

Para ajudar as crianças superar o transtorno de ansiedade é preciso que a escola faça 

um trabalho voltado para as famílias com orientações necessárias para que as mesmas possam 

identificar qualquer sinal de ansiedade em seus filhos, pois como explana o Professor Cortella 

“não é só a educação dos filhos que é necessária, mas a dos pais também”. É preciso que a 

família e a escola andem juntas para que assim possa orientar seus filhos e alunos a conduzir a 

emoção deles. Nessa perspectiva, Zagury (2002, p. 67) diz que: a escola faz um trabalho; a 

família, outro. Ambas se completam de maneira maravilhosa, é incrível para o bem-estar e 

formação integral das nossas crianças. Mas nem uma nem outra pode suprir todas as 

necessidades infantis e juvenis sem ser em CONJUNTO. 

A autora mostra o quão é importante a responsabilidade de cada uma, assim como 

ambas precisam trabalhar em conjunto, pois para que a criança tenha um bom desenvolvimento 

é preciso que a família reforce e apoie o trabalho da escola da mesma forma que espera que a 

escola reforce e apoie o que a criança aprende em casa (ZAGURY, 2008). 

Essa parceria entre família escola fortalece e enriquece mais o trabalho com as 

crianças, por isso é fundamental incentivar atividades lúdicas onde as crianças sejam 

protagonistas do processo, assim como leitura de livros, música, artes plásticas, esportes, 

atividades que reforcem o vínculo familiar e outras atividades extracurriculares.  

A observação é o primeiro passo que a família e a escola precisam fazer. Assim ao 

identificar alguns sinais de ansiedade na criança possam criar estratégias para amenizar esses 

sintomas, como por exemplo, reconhecer, falar sobre os sentimentos  e acolher a criança é 

fundamental, o reconhecimento de suas produções é extremamente importante, por isso, tanto 

os pais quanto os educadores devem elogiar sempre que preciso, assim como colocar limite 

para as crianças também ajuda consideravelmente em seu desenvolvimento, pois “dar limites 

não é proibir tudo, é dar mais 'sinais' do que ‘nãos’, é dizer sim sempre que possível e não 

sempre que necessário” (ZAGURY, 2014). 

De acordo com essa concepção, os limites quando colocados de maneira inteligente 

favorece à criança lidar com os riscos e as dificuldades e dá liberdade de ser protagonista de 

sua própria história. Portanto, levando em consideração esses aspectos, vale ressaltar que para 

a criança na faixa etária entre 6 e 7 anos não é recomendado o uso de medicamentos, pois 

somente as atividades extracurriculares, o vínculo e a parceria entre família e escola auxiliam a 

criança na superação do Transtorno de Ansiedade. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo buscou identificar como a parceria escola e família ajudam as crianças 

entre 6 e 7 anos superarem o Transtorno de Ansiedade, uma vez que a criança nessa faixa etária 

sofre grandes influências de agentes internos e externos que afetam diretamente em seu 
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desenvolvimento. Por isso, com as inovações constantes da sociedade contemporânea, a 

dinâmica familiar, social e escolar sofreu muitas alterações o que contribuiu consideravelmente 

para o desenvolvimento de Transtorno de Ansiedade infantil. 

Portanto, fundamentada nas pesquisas bibliográficas realizadas, percebeu-se que a 

família e a escola têm responsabilidades diferentes, porém de extrema relevância, por isso 

ambas precisam andar juntas de modo que a escola trabalhe as habilidades socioemocionais nas 

crianças e desenvolva um trabalho que resulte em orientações voltadas para as famílias. Nessa 

perspectiva fica mais fácil identificar os sintomas na criança e analisar as causas da ansiedade 

para que assim, juntas, encontrem estratégias capazes de estimular o protagonismo da criança. 

Dessa forma, através de atividades lúdicas, jogos, incentivo à leitura e atividades que reforcem 

o vínculo familiar se desenvolve ações e práticas fundamentadas para que a criança supere com 

mais facilidade o Transtorno de Ansiedade sem necessidade de fazer uso de medicamentos. 
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RESUMO 

Trata da importância do que fazer profissional, dos direitos sociais e coletivos que uma classe ou indivíduo deve 

receber fazendo parte de uma sociedade, visto que ao cumprir suas obrigações merece todo o respeito e 

recompensa, o salário. Fala também das questões políticas desde os tempos remotos que tem afetado diretamente 

a população em geral, mas principalmente nas áreas como a saúde, a educação, a sociedade tem sofrido 

significativamente com os serviços considerados essenciais à sociedade. O Brasil é considerado um país rico, de 

povo simples e acolhedor, clima tropical, rico em florestas, fauna e flora exuberante, beleza sem igual e que não 

condiz com a situação atual vivenciada. 

Palavras – chave: Docentes.  Gestor.  Competência.  Greve 

 

ABSTRACT 

It deals with the importance of what to do professionally, the social and collective rights that a class or individual 

must receive as part of a society, since when fulfilling its obligations, it deserves all respect and reward, the salary. 

It also talks about political issues since ancient times that have directly affected the general population, but mainly 

in areas such as health, education, society has suffered significantly from services considered essential to society. 

Brazil is considered a rich country, with simple and welcoming people, a tropical climate, rich in forests, exuberant 

fauna and flora, unparalleled beauty that does not match the current situation experienced. 

Keywords: Teachers. Manager. Competence. Strike 

 

RESUMEN 

Se trata de la importancia del que hacer profesionalmente, los derechos sociales y colectivos que debe recibir una 

clase o individuo como parte de una sociedad, ya que al cumplir con sus obligaciones, merece todo respeto y 

recompensa, el salario. También habla de temas políticos que desde la antigüedad han afectado directamente a la 

población en general, pero principalmente en áreas como la salud, la educación, la sociedad ha sufrido de manera 

importante por servicios considerados esenciales para la sociedad. Brasil es considerado un país rico, de gente 

sencilla y acogedora, clima tropical, rico en bosques, fauna y flora exuberantes, belleza inigualable que no se 

corresponde con la situación actual que se vive. 

Palabras clave: Docentes. Gerente. Competência. Huelga 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os direitos sociais têm sofrido penalidades que não condizem 

com os direitos declarados na Constituição Federal que rege os princípios fundamentais, 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, enfim, tudo o que diz respeito à direitos 

e deveres dos cidadãos brasileiros desde 1988. Infelizmente muitos de nossos direitos não são 

cumpridos como são cumpridos nossos deveres na sociedade, para viver em comunidade.   O 

Brasil do século XXI está atualmente vivendo uma turbulência, que tem afetado áreas como a 

educação e que conforme a Constituição Federal de 1988 preconiza no Artigo 6º - São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. Mais adiante no artigo 205 rege que: A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso significa dizer que a Constituição Federal é 
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um conjunto de normas que regula o Estado Brasileiro, assim como a educação é um direito 

garantido por esta Constituição Federal, mas que atualmente estes direitos estão sendo violados, 

causando constrangimentos aos cidadãos brasileiros; direitos estes sociais declarados 

abertamente na Constituição Federal de 1988. 

Ainda em consonância com a Constituição Federal, temos a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação - LDB que logo no Artigo 1º é bem clara afirmando que: A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. Este Artigo tem como principal objetivo entender 

o que significa a educação, como deve ocorrer, das diversas maneiras e nas mais variadas 

instâncias da sociedade, ou seja, a família, a escola, o trabalho, movimentos sociais etc.  

 

PROFISSÃO DOCENTE 

A profissão de professor começou oficialmente no Brasil em 15 de outubro de 1827, 

com um Decreto Imperial de D. Pedro I, que determinava que todas as cidades, vilas e lugarejos 

tivessem suas escolas de primeiras letras. É por conta desse dia que o Dia do Professor é 

comemorado no dia 15 de outubro. A data, contudo, só foi oficializada em 1963. Na época do 

império só as famílias ricas tinham condições de oferecer estudo aos seus filhos, já a partir dos 

anos 30 surgiram grupos escolares e então o ensino público gratuito passou a se organizar e 

atender mais alunos. Desta data em diante, muitos educadores contribuíram com o ensino e não 

podemos deixar de destacar alguns educadores que fizeram e fazem parte da educação e que 

muito contribuíram e contribuem para que o ensino seja disseminado com sucesso. Dentre estes 

estão Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro...  

No Artigo 13 a LDB rege as normas nos cinco incisos dizendo o que é dever de cada 

docente, como o planejar, ministrar aulas, avaliar todo o processo educacional, enfim, se este 

cumpre com seus deveres também deve receber seus honorários em dias, mesmo porque cada 

instituição seja privada ou não possui seu PCCS – Plano de Cargos e Carreiras que também 

objetivam compromissos de ambos. 

A escola da atualidade pode ser vista como integração do mundo e conhecimento e do 

conhecimento com a vida integrando os meios cultural, econômico e principalmente o meio 

político. O papel do docente neste contexto se faz necessário de forma a integrar o 

conhecimento, a desenvolver no aluno o censo de extensão do que se deve aprender em casa, 

fazer valer assim a teoria culminando com a prática. O mundo precisa de pessoas com caráter, 

com ações, com a realidade da qual estamos cercados, de relações amplas. Essas relações estão 

diretamente relacionadas aos relacionamentos que em geral são feitos á base do espaço em que 

são construídos, conforme Rockenbach:  

 
O espaço da escola reproduz o espaço da indústria e da mesma forma os 

relacionamentos reproduzem os relacionamentos políticos e econômicos, dentro da 

estrutura social a partir dos modos de produção, onde ocorrem relações de dominação 

e de exploração. (ROCKENBACH, p. 110, 2003). 

  

Podemos perceber que os relacionamentos fazem parte da nossa vida, sejam eles 

sociais, políticos, econômicos, profissionais, e com um objetivo que pensemos e acreditemos 

ser real: ajustar em sintonia a sociedade, sendo que cada indivíduo é antes de sua história, um 
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ser com direitos e deveres, com uma vida em cidadania. Na Profissão professor competência 

significa muito mais que conhecimento. Competência é uma palavra que todos os indivíduos 

deveriam ter ao que fazer como participante da sociedade em que está inserido. Segundo 

Moretto, p. 29: “Conhecer o conteúdo da disciplina significa, em primeiro lugar, identificar os 

seus assuntos relevantes, tendo em vista o contexto dos alunos...” Ou seja, o professor como 

agente do conhecimento, partícipe do processo de desenvolvimento intelectual escolar, deve 

sempre estar fazendo seus estudos, em contínua pesquisa, um pesquisador por excelência. Este 

também precisa relacionar-se com as demais disciplinas e áreas do conhecimento fazendo ponte 

com a interdisciplinaridade constante nos currículos, parâmetros, objetivando um melhor 

desempenho no que fazer de docentes e discentes. O professor tem de ter em MORETTO: 

“habilidade é saber fazer. No caso do professor é saber administrar uma aula, que chamamos 

de ensinar.” p. 29. “Conhecer e dominar a linguagem são recursos que caracterizam o professor 

competente no ensinar”. p 30 

Neste sentido, o professor é um facilitador do processo ensino aprendizagem dos 

alunos. Em resposta ao empenho do professor/habilidades, cabe ao aluno aprender na medida 

em que também se empenha no processo em que está inserido. A relação entre professor e aluno 

deve ser constante na interação da construção do conhecimento e sendo assim, o aluno e o 

professor são indivíduos ativos no processo da construção do conhecimento. 

 

 GESTOR X COMPETÊNCIA 

            A política tem influenciado bastante a educação de um indivíduo fazendo com que este 

não tenha chance de pensar, de ser crítico. Neste sentido ZITA afirma que:  

 
[...]e nesse provocamento de condições para o despertar dos indivíduos, que a 

educação seja forma de expressar-se da razão científica, dizendo o que é e como é, 

mas muito mais seja forma de expressar-se da razão/imaginação criativa, dizendo o 

que pode ser e como pode ser. (ZITA, 2005 –p. 75). 

 

Com isto podemos dizer que o docente, professor profissional é grande colaborador do 

desenvolvimento ensino aprendizagem ligado às posturas e às ações sociais mais significativas 

da atualidade.  

Uma gestão responsável significa gerenciar com sabedoria todo e qualquer recurso que 

entra na distribuição da gestão, pois importa que estes sejam bem distribuídos na medida em 

que as estratégias são empregadas para atender a demanda por este, sendo que os clientes, neste 

caso os funcionários, possam estar sempre satisfeitos, onde os valores e objetivos de 

determinada empresa sejam vistos com qualidade, onde a ética e boas práticas sejam as palavras 

e ações fundamentais para o crescimento e o bem estar de uma Comunidade, um Município, 

um Estado, um País...  

Vale a pena lembrar que existem Leis que regulam todo um processo de regulamento 

para a boa administração, como por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

oficialmente nº: 101, promulgada em 4 de maio, entrou em vigor no dia de sua publicação em 

05 de maio de 2000. É uma Lei Complementar brasileira que tenta impor o controle de gastos 

da União, estados, Distrito Federal e Municípios, ou seja, assim pressupõe-se não haver 

desperdício dos recursos oferecendo normas das finanças, ação planejada e transparente 

fazendo assim com que a gestão seja responsável de acordo com a Lei Federal nº: 4320/64. A 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 20 

Lei Orçamentária Anual (LOA) também elaborada de acordo com o Plano Plurianual (PPA) e 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) dão suporte permitindo que o gestor gaste apenas 

o que está sendo destinado.  

Em consonância com estas, também a Lei do FUNDEB – que é o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da 

Educação, atende toda Educação Básica, da creche ao Ensino Médio está em vigor desde janeiro 

de 2007 e se estenderá até 2020. Esta Lei determina que pelo menos 60% do dinheiro deve ser 

gasto com pagamento de professores. O restante pode ser investido na manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica. A destinação dos investimentos é feita de acordo com o 

nº de alunos da Educação Básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. Percebe-

se então que a luta por um ensino público de qualidade é uma bandeira defendida por poucos e 

que a visão de educação dos gestores nunca será a mesma percebida por quem faz e vive 

educação. 

 

GREVE 

A palavra greve, substantivo feminino, significa cessação voluntária e coletiva de 

trabalho, decidida por assalariados para obtenção de benefícios materiais e ou sociais ou ainda 

para garantir as conquistas adquiridas e ameaçadas de supressão. Tem sua origem na Praça da 

Greve (Place de Greve), hoje Praça do Hôtel de Ville (Place de L'Hôtel-de-Ville) célebre 

logradouro de Paris, onde antigamente era repleto de areia e cascalho, que facilitava o transporte 

das charretes que levavam as mercadorias até o cais do Sena. No local se executavam os 

criminosos e era onde se reuniam os trabalhadores que abandonaram o trabalho. Antes da greve 

declarada, os servidores sindicalizados devem fazer uma Paralisação de Advertência, regra 

legal para informar a comunidade escolar e extraescolar e principalmente o gestor, além de 

autoridades da greve. Sendo um direito dos trabalhadores regido pela Constituição Federal de 

1988 como citado anteriormente no Artigo 9º, é também um direito social de todo e qualquer 

trabalhador. É também obrigação da lei definir quais serão os serviços essenciais e dispor o 

atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade. 

A greve é uma garantia constitucional do servidor público civil e deve ser exercida 

sem punição ou restrição sendo que haja coerência e boa fé nas negociações. As greves sempre 

deram resultados na melhoria salarial, onde se pressiona certos gestores para aumento 

significativo no salário, e apesar da greve dos profissionais da educação da rede pública 

municipal de Serra do Navio não ter sido em prol de aumento salarial e sim pela falta e atraso 

deste, por melhores condições de trabalho, ouso dizer que quem “perdeu” com tudo isso foram 

os alunos em vista de que o ano letivo ficou atropelado desde o mês de setembro de 2015 com 

término apenas em janeiro de 2016. Felizmente tenho ciência do compromisso com a 

comunidade e os alunos, porém também temos compromissos com nossos familiares, com 

nossas despesas etc. Com isso não queríamos desmerecer a comunidade serrana, mas ousar 

abrir os olhos e mentes para o que está ocorrendo no Município enquanto rico, fazer com que 

os gestores sejam sabedores e honrados de seus compromissos. Os alunos ficaram sem aulas 

por alguns dias, porém, estas aulas foram repostas com cronogramas específicos após-greve de 

cada Unidade de Ensino, a saber, no município funcionam 5 escolas municipais: Escola 

Municipal Colônia do Cachaço; Escola Municipal Nossa Sra.a do Perpétuo Socorro; Escola 

Municipal Direitos Humanos; Escola Municipal Beija-Flor e Escola Municipal Pedra Preta.  
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Gostaria de lembrar que na história também com o governo de José Sarney foi 

sancionada uma Lei de nº: 7.783 que retrata sobre o assunto grevista. Se a greve é assegurada 

por Leis, não se deve temer e seguir, continuar as reivindicações necessárias, algo que não está 

satisfazendo o coletivo ou indivíduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tão importante quanto o respeito é a responsabilidade que cada gestor deve ter para 

com o povo, os munícipes, os indivíduos. Administrar os recursos públicos requer sabedoria e 

compromisso com um poder aquisitivo que não é do gestor, mas daqueles que desenvolvem 

suas atividades laborais com o empenho solicitado no momento da disputa por uma vaga no 

serviço público. Com a greve dos profissionais da educação do Município de Serra do Navio, 

no Estado do Amapá, a qual durou 03 dias de Paralisação de Advertência e 46 dias de greve, 

com início no dia 18 de setembro do ano de 2015, ficou claro que a gestão não tem compromisso 

com os munícipes, com os docentes e com os principais afetados em tudo isso, os menores 

discentes. Percebe-se também o descaso dos senhores representantes do povo, os vereadores, 

que nada fizeram e continuam não fazendo nada em prol de um mandato transparente e 

comprometido com a verdade. 

Já em 2016 não se vê otimismo por parte de nenhum dos servidores. Não contam com 

uma gestão de qualidade, que respeita o cidadão e ser humano que precisa honrar 

compromissos, comprar alimentos para seus filhos, alimentar seus animais. São inúmeras 

perguntas sem respostas plausíveis. Infelizmente a greve dos profissionais da educação na Serra 

do Navio, não foi para barganhar aumento de salário, não foi para reivindicar de volta os 15% 

de regência dos professores congelados desde 2013 (ganham apenas 5%). A única coisa que 

todos queriam era receber seus salários em dias. Salário não é negociável, é lei, se alguém 

trabalha tem de receber, sendo assim, é também bíblico descrito no livro de Lucas, capítulo 10, 

versículo 7 que: Digno é o trabalhador do seu salário. Negar o direito de receber seu salário é 

crime percebido por todos, e prova a incompetência dos gestores que não honram o assento que 

lhes foi confiado, que não fazem planejamento, que não fiscalizam e até mesmo da justiça que 

só pode viver abarrotada de serviços e demora em dar os vereditos. Infelizmente o banco não 

espera datas prováveis para pagamento, as escolas particulares precisam receber justamente 

porque fazem planejamento do contingente de alunos, os cartões de crédito viram bola de neve, 

as dispensas das casas precisam ser mantidas e abastecidas, sem contar que professor não tem 

plano de saúde e a saúde na atualidade tem se tornado muito precária, um tormento, os animais 

precisam ser alimentados, os quintais precisam ser limpos. Fora outros afazeres que todos temos 

de honrar. Salário é direito e obrigação do gestor pagar e vale a pena ressaltar que muito do que 

já foi conquistado em relação à direitos é fruto da luta de muitos, das greves, das lutas por 

melhores condições de trabalho. Tudo isso reflete na política absurda em que muitos se apoiam, 

na corrupção, no desamor à comunidade e ao ser humano. Em vista disso e de outros assuntos 

é relevante que todos possamos pensar ter um final feliz com uma sociedade mais livre, mais 

justa, mais solidária e verdadeiramente democrática. 
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RESUMO 

Este trabalho traz uma reflexão sobre o papel da Secretaria Municipal de Educação no município de Serra do Navio 

e um pouco de suas ações nestes dois últimos anos que enfrentamos a Pandemia atrelada ao COVID 19. Apresenta 

ainda, alguns elementos que refletem a educação e o impacto na vida das pessoas, estudantes e professores que 

estão diretamente ligados aos serviços públicos locais. 

Palavras – chave: Secretaria.  Município.  Professores. Estudantes. 

 

SUMMARY 

His work brings a reflection on the role of the Municipal Department of Education in the municipality of Serra do 

Navio and a little of its actions in these last two years that we face the Pandemic linked to COVID 19. It also 

presents some elements that reflect education and the impact in the lives of people, students and teachers who are 

directly linked to local public services. 

Keywords: Secretariat. County. teachers. students. 
 

RESUMEN 

Este trabajo trae una reflexión sobre el papel del Departamento Municipal de Educación en el municipio de Serra 

do Navio y algunas de sus acciones en estos dos últimos años que enfrentamos la Pandemia vinculada al COVID 

19. También presenta algunos elementos que reflejan la educación y el impacto en la vida de las personas, 

estudiantes y docentes que están directamente vinculados a los servicios públicos locales. 

Palabras clave: Secretaría. Condado. Maestros Estudiantes. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos dois últimos dois anos consecutivos, o Município de Serra do Navio e demais cidades, 

aliás, o mundo viveu ainda convivendo com o mal denominado Coronavírus, a famosa COVID 19. O 

mundo viveu horrores que abalaram a vida de muitas pessoas, senão de todas no mundo afora. Aqui em 

Serra do Navio não foi diferente. Acampamentos e barreiras foram montados no início da entrada do 

Município, cronograma pelo número do CPF e pelo número das Placas de carro foram feitos para que 

as pessoas pudessem trafegar nos mercados que também tinham horários e dias alternados para 

funcionamento. As fiscalizações eram constantes e os Decretos Estaduais e Municipais eram comuns 

com algumas especificidades de cada Gestor Municipal.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

É do conhecimento de todos os profissionais que compõem a educação, ou pelo menos deveria 

ser, entender qual o papel de uma Secretaria Municipal de Educação dentro do seu município. De acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Secretaria Municipal de Educação é o órgão 

próprio do sistema municipal de ensino que serve para planejar, coordenar, executar, supervisionar e 

avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal no âmbito da educação básica. A 

educação básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Superior. No município de 

Serra do Navio, localizado no Estado do Amapá, atualmente a Prefeitura Municipal, disponibiliza para 

a comunidade Serrana a Educação Infantil que atende crianças de 4º e 5º anos de idade, o Ensino 

Fundamental com estudantes do 1º ao 5º ano, e ainda este ano passou a atender em Parceria com o TRE 

- Tribunal Regional Eleitoral, o Programa ABC da Cidadania que atende pessoas idosas que ainda não 

tinham a oportunidade de estudar e escrever seus próprios nomes. Por sua vez a Secretaria Municipal de 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 24 

Educação de Serra do Navio, atende cinco Escolas Municipais em comunidades distintas, com cerca de 

115 funcionários distribuídos entre professores, motoristas de ônibus escolares e fluviais, assistentes 

administrativos e pessoal de apoio, efetivos e bem poucos contratados, e este ano de 2022 até o término 

do 1º semestre haviam 616 estudantes distribuídos nas modalidades descritas acima.   

A Secretaria Municipal de Educação representada pela secretária de Educação, que é nomeada 

pelo prefeito municipal em cada município, tem por funções fazer a gestão das políticas públicas de 

educação de seu município ou do município ao qual tem por cargo a nomenclatura secretário municipal 

de Educação. Ele deve coordenar sua equipe para que todos esses tenham como realizar os planos de 

ações feitos pela prefeitura de sua cidade possam ter impacto positivo direto na educação. Assim, não 

basta apenas um secretário ser especialista em educação, ter um diploma, mas ele deve principalmente 

ter habilidades que não podem ser separadas, ou seja, devem andar de mãos entrelaçadas.  

Um secretário de educação deve primeiramente realizar diagnósticos, planejar ações que 

possam ser eficazes para o momento, buscar parcerias, analisar os resultados. Tudo isso deve ser feito 

com organização, disciplina e planejamento - essa palavra que jamais pode ficar de fora do script.  Tudo 

depende do Planejamento, pois é ele que dará um norte, um caminho a ser percorrido dentro do 

município na área da educação.  

Assim, planejar o início das aulas na rede municipal. Como planejar se ainda não tenho um 

Calendário Escolar para o ano letivo? Assim, os passos que este deve seguir são preferencialmente com 

a ajuda de um pedagogo que atenda também na área de administração as etapas a seguir:  

 

1.  Calendário Escolar aprovado pelo CME em conformidade aos Decretos e Portarias 

vigentes. 2. Merenda Escolar sendo assim acompanhamento e alimentação dos 

sistemas de Programas Federais.4. Limpeza e manutenção nas dependências das 

escolas, bem como fazer a manutenção dos ônibus que transportam os estudantes; 5. 

Revisar os Caixas Escolares para a continuidade no acesso ao sistema das escolas para 

a liberação de recursos financeiros; 6. Materiais didáticos para estudantes e 

professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 7. Materiais para os professores 

e crianças da Educação Infantil; 8. Projetos para serem desenvolvidos durante o ano 

letivo com objetivos claros e que atendam às necessidades de todos os estudantes; 9. 

Parcerias com as demais secretarias municipais; 10. Realizar conferências e 

momentos de estudos e capacitações para os professores e demais funcionários da rede 

municipal; Por fim, iniciamos o cronograma de reuniões com os gestores escolares 

para dar início às atividades letivas durante o ano.  

 

Assim, entram os demais funcionários com o cronograma de funcionários por escolas. A 

SEMED Serra do Navio também faz uso de programas federais que são os listados a seguir: PAR – 

Plano de Ações Articuladas; PCA –Programa Criança Alfabetizada; PNATE – Programa Nacional do 

Transporte Escolar; PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola/ caixas escolares; CONVIVA 

EDUCAÇÃO – Plataforma digital de suporte às Secretarias de Educação dos municípios; PNLD – 

Programa Nacional do Livro Didático; PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar ( está em 

fase de adimplemento); UNDIME – União dos Dirigentes Municipais em Educação, tratando assim de 

uma formação continuada para técnicos e funcionários da Secretaria de Educação no sentido de orientar 

e ajudar nos trabalhos referentes ao andamento da mesma; PSE – Programa Saúde da Escola/ saúde e 

educação; PME Plano Municipal de Municipal de Educação – em fase de monitoramento. A Secretaria 

Municipal de Educação demanda um conjunto de ações, sendo assim, é necessário que a mesma esteja 

desmembrada de outras Secretarias, visto que na maioria das vezes faz-se o possível para manter os 

Programas e as ações nas Escolas Municipais como o transporte escolar, manutenção, docentes de 

licença, permuta, férias, problemas de saúde, alimentação escolar, recursos mínimos, materiais de 

consumo (material de limpeza), serviços fluviais (para estudantes que residem nas áreas ribeirinhas). Da 

Secretaria Municipal de Educação também demandam os Documentos da Escrituração Escolar, sendo 
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estes encaminhados às escolas no início de cada ano letivo em Pasta Arquivo com todas as 

documentações necessárias para o bom funcionamento das escolas. 

 

O MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO 

 O município de Serra do Navio foi criado no dia 01 de maio de 1993, está situado no estado 

do Amapá, a 200 km do município de Macapá, um dos 16 municípios do Estado do Amapá. É também 

o portal de entrada do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque que é a mais nova reserva 

biológica do estado do Amapá. É uma área de preservação ambiental da Amazônia com cerca de 3,8 

milhões de hectares, criada através de decreto assinado por Fernando Henrique Cardoso em 09 de agosto 

de 2002. A criação do Parque é de grande importância para a proteção da biodiversidade e a preservação 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas em contato com 

a natureza e de turismo ecológico. Serra do Navio é um município muito riquíssimo tanto de flora quanto 

de fauna e só quem reside no município conhece a riqueza que o mesmo possui, suas belezas naturais, 

minerais... É também um lugar acolhedor. 

A área da unidade de conservação Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é de 3,8 

milhões de hectares, equivalente ao território da Bélgica. O Amapá já abriga outras 9 unidades de 

conservação federais, totalizando 2,99 milhões de hectares ou 21% do território amapaense. Juntamente 

com as terras indígenas, as áreas sob responsabilidade Federal correspondem a 54,5% do Território 

Estadual, sem contar as Unidades de Conservação Estaduais. A ecorregião das Guianas, na qual o Parque 

se insere, é considerada uma das mais privilegiadas do planeta, por se encontrar quase 90% intacta e 

abrigarges, altíssimo número de espécies, com grande número de endemismos, isto é, espécies que só 

existem ali e não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Embora a região do Parque não 

tenha moradores ou problemas fundiários, há oposição dos políticos ligados ao setor de mineração e dos 

prefeitos, preocupados com a mobilização de seu território, sem contar a preocupação dos militares 

ligados à Defesa, por se tratar de uma área de fronteira. 

Em setembro de 2003 o Governo Estadual anunciou para a comunidade internacional no 

congresso Mundial de Parques, em Durban, na África do Sul, a criação do maior corredor ecológico do 

País em terras amapaenses. O corredor da Biodiversidade do Amapá compreende mais de 10 milhões 

de hectares, maior que o território de Portugal, incluindo vários tipos de diferentes ecossistemas – 

mangues, cerrados, florestas tropicais, florestas de altitude e terras alagadas – e está localizado 

estrategicamente entre o escudo das Guianas e o estatuário do Rio Amazonas. 

O corredor é formado por um conjunto de áreas protegidas, que representam 54,8% da 

extensão total do Estado. São 12 unidades de conservação incluindo dois Parques Nacionais, uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, três Estações Ecológicas, três Reservas Biológicas, uma 

Reserva Extrativista, uma Área de Proteção Ambiental, uma Floresta Nacional, além de quatro Terras 

indígenas – Juminã, Galibi, Uaçá, Waiãpi – que congregam cerca de 4.500 índios.  

O Município de Serra do Navio além de ser privilegiado com essas riquezas,  atende 

atualmente cinco escolas municipais que são: Escola Municipal Beija-Flor, E. M. Colônia do Cachaço, 

E. M. Direitos Humanos, E. M. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Escola Municipal Pedra Preta, 

sendo a E. M. Beija- Flor a única que possui sede na vila de Serra do Navio, o currículo das cinco 

escolas, atende os requisitos presentes na Grade Curricular, porém, a parte diversificada não é cumprida 

ainda pois trata-se ainda de uma Secretaria de Educação que está adequando se para atender as 

peculiaridades do município. A sede da Secretaria de Educação está localizada na Rua: A-3, Vila 

Intermediária próxima à Igreja Católica Santa Bárbara – Serra do Navio. Vale ressaltar que a maioria 

das decisões tomadas tinham o aval do Conselho Estadual de Educação que se localiza no Município de 

Macapá, Amapá. Em 05 de maio de 2022, conseguimos que as Escolas de Serra do Navio do 1º ao 5º 

ano fossem reconhecidas. 
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PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM SERRA DO NAVIO 

De acordo com o trabalho de pesquisa in lócus e bibliográfica realizada diretamente dentro 

das escolas municipais de Serra do Navio, a SEMED tem registrado via documentos em arquivos um 

total de 42 professores, 2 cuidadoras, 1 auxiliar de disciplina que atendem este ano 137 crianças da 

educação infantil e 479 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental I. Estes professores, de acordo 

com a Lei nº: 261/2006-PMN, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 

profissionais da Educação Pública do Município de Serra do Navio, desenvolvem suas atribuições 

conforme suas funções. Nos anos de 2020 e 2021, todos os professores trabalharam de forma remota 

com os estudantes. Assim,  conseguimos realizar a Semana Pedagógica antes do início das aulas com 

aprendizado, foram entregues Calendário Escolar 2020, Ficha com o nome e função de cada funcionário 

por escola, entrega dos Diários de Classe, conteúdos impressos da do novo RCA - Referencial Curricular 

Amapaense por escola, Turma e professor, além de kits com materiais para todos os professores da Rede 

Municipal, participamos do 1º Encontro do Programa de Aprendizagem no Amapá com professores da 

Educação Infantil e com os professores do 1º ao 3º ano.   

Assim, conforme o Período anunciado do Covid 19, todos precisaram cancelar as aulas 

presenciais e com alguns projetos que havíamos descrito no Plano de Ação para este ano letivo. Após o 

Dec. Nº:043/2020 – PMS, a Secretaria Municipal Renata Santos, Equipe pedagógica, e demais 

funcionários fizeram um planejamento conforme disposto no decreto. As ações assim logo foram 

apresentadas aos professores da Rede Municipal que prontamente nos ajudaram a pôr em prática as 

ações planejadas. 

Para este primeiro momento, foram acatados por todos trabalharmos com aulas não presenciais 

e com:  

 

Cadernos Domiciliares nos meses de maio, junho e julho, sendo que os de julho serão 

entregues no mês de agosto, já que houve readaptação do Calendário Escolar letivo, 

conforme os Decretos e Portarias vigentes para este período.  

 

Seguimos com a entrega dos Cadernos impressos para a Educação Infantil 1º e 2º Períodos e 

blocos com atividades de matemática para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I, já que os professores 

haviam recebido livros em parceria com o programa Criança Alfabetizada para os alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I, sendo que as disciplinas de Língua Portuguesa e matemática só vieram 

do 3º ao 5º ano e Língua Portuguesa para o 1º e 2º anos. Só então, depois dos anos de 2020 e 2021 

seguindo os Decretos Estaduais e Municipais e a partir de fevereiro deste ano de 2022 é que as aulas 

iniciaram de forma presencial, porém ainda com algumas restrições e adaptações com aulas escalonada 

e com horário reduzido, tendo em vistas os casos ainda da COVID 19 no município e a falta de 

alimentação escolar tendo em vistas que a Secretaria de Educação está buscando soluções para estar 

adimplente com o PNAE.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contextualizando, Tanto a Secretaria Municipal de Educação, as Escolas Municipais nas 

pessoas representadas pelos gestores escolares e os professores, primam por um verdadeiro atendimento 

de qualidade nas Comunidades com um trabalho e sentido para ter um destaque especial no sistema 

municipal de ensino este deve assumir hábitos de conduta coerentes aos pressupostos positivistas, pois 

desta maneira atende aos desejos superficiais dos pais quanto à formação de seus filhos evitando maiores 

atritos, possibilitando que os professores sintam-se pelo menos aparentemente confortáveis. Enfatizo 

este termo, aparentemente, pois não podemos nos esquecer que a sociedade hoje se encontra no espaço 

das contradições, onde as verdades do passado não são a realidade de hoje. Já até ouvi uma frase que 
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dizia assim: desconstrói tudo o que você aprendeu ao longo deste tempo. Sendo assim, e os pais trazem 

dentro de si o exemplo da sua formação (pressupostos positivistas) que se coloca em contradição com 

as necessidades sociais representadas pela sociedade do conhecimento, nossas realidades são totalmente 

diferentes em termos de educação. Os professores também têm encontrado dilemas de ensinar segundo 

princípios que se apoiam na construção de conhecimento viabilizada pela articulação da teoria existente 

com os problemas do dia a dia, permitindo que a palavra de ordem aqui nesse contexto passe a ser a 

criatividade em busca de novos saberes úteis de acordo com as possibilidades. Os gestores escolares que 

atendem a comunidade escolar, desde que assumiram seus papéis, sempre aceitaram não como 

obrigação, mas de forma relacionada a compromissos de garantir a boa ordem e disciplina das escolas 

de forma a atender às solicitações sociais na medida do possível, estas expressas pelo seu sistema de 

ensino aqui representado pelo sistema municipal de ensino, ficando responsáveis pela decisão do 

pressuposto pedagógico a ser adotado. São os gestores os responsáveis pela dinâmica adotada na escola 

seja ela, democrática ou autoritária, cabendo-lhes ainda, adotarem as melhores estratégias de adesão, 

propostas educacionais ou de compartilhar as ações educativas a serem construídas, ambas de acordo 

com a Coordenação Pedagógica e os pressupostos escolhidos pelos profissionais da educação. As 

escolas estão divididas em setores e estes funcionam segundo as leis determinadas pelos gestores, são 

eles os responsáveis pelo bom funcionamento de cada setor e estes devem apresentar um bom 

funcionamento e a garantia de um bom resultado para apresentar aos Comunitários. O sucesso é 

garantido pela visão do todo, dispensando-se a particularidade e a articulação de cada setor. Desta forma, 

cabe aos gestores estabelecer as leis de cada setor e a garantia de seu cumprimento.  

Tal visão que não privilegia uma visão sistêmica impõe que a escola tenha uma estrutura 

organizacional muito rígida construindo barreira de interação entre os diversos setores criados, 

dispensando a criatividade e a flexibilidade, pois todos devem realizar as tarefas inquestionáveis, 

respondendo aos pressupostos positivistas. 

 A criatividade neste contexto não é muito bem vista, uma vez que traz o novo gerando a 

desestabilização das verdades estabelecidas. Esta estrutura rígida não impede o congraçamento entre as 

pessoas, estes acontecimentos ocorrem preferencialmente com confraternizações com hora marcada (a 

exemplo das comemorações cívicas) poderíamos denominar esta prática como sendo em uma 

socialização superficial, aniversários, dias dos professores, reuniões de final de ano etc., demonstrando, 

por que não dizer, uma postura “Politicamente Correta”. Os professores demonstram aparentemente 

estar satisfeitos sem sinais do “mal estar docente”, pois os gestores estruturam de tal forma a escola 

proporcionando uma estabilidade segura nos seus serviços na medida que desenvolvem bem a sua 

função em sala de aula estariam contribuindo para o bem da escola. É certo que algumas questões 

relacionadas com os espaços físicos das escolas deixam a desejar, tendo em vista que das cinco escolas 

uma está sem prédio desde 2015, funcionando no Prédio cedido pela Escola Estadual Sete de Setembro.  

Quanto ao setor pedagógico não temos queixas relevantes, pois o que precisava mesmo era de 

apoio para atender as demandas escolares e atualmente, a maioria dos professores está respondendo bem 

pela sua função em sala de aula, a parte pedagógica até então é considerada bem encaminhada na medida 

do possível. Neste sentido, os assuntos referentes às questões de ensino e aprendizagem acabam 

restringindo - se aos professores os quais estão diretamente em contato com os estudantes, sendo que 

algumas questões como atendimento à saúde são encaminhados ao Centro de Referência de 

Atendimento Social -  o CRAS Municipal. É importante ressaltar que há falta de alguns profissionais 

desta área como psicólogo e fonoaudiólogo profissionais de grande importância na área educacional. 

No mais, a Secretaria de Educação Municipal em Serra do Navio tem realizado com compromisso seu 

papel neste lugar. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta alguns elementos que refletem a educação e o meio ambiente ao qual os indivíduos estão 

inseridos. Ainda descrevendo a palavra educação, a mesma é expressão, é um conjunto de atos e atividades pelos 

quais se busca o conhecimento, buscando o desenvolvimento do ser humano e de suas potencialidades, habilidades 

e competências. Sendo assim, a educação não pode estar restrita às salas de aulas, mas é um direito de todos e visa 

o pleno desenvolvimento deste tendo como base o processo de ensino e aprendizagem.  

Palavras – chave: Educação.  Meio Ambiente.  História. 

 

ABSTRACT 

This work presents some elements that reflect education and the environment to which individuals are inserted. 

Still disbelieving the word education, it is an expression, it is a set of acts and activities by which knowledge is 

sought, seeking the development of the human being and its potential, abilities and competences. Therefore, 

education cannot be restricted to classrooms, but it is a right for all and aims at its full development based on the 

teaching and learning process. 

Keywords: Education. Environment. History 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta algunos elementos que reflejan la educación y el medio al que se insertan los individuos. Aún 

sin creer la palabra educación, es una expresión, es un conjunto de actos y actividades a través de los cuales se 

busca el conocimiento, buscando el desarrollo del ser humano y de sus potencialidades, habilidades y 

competencias. Por lo tanto, la educación no puede restringirse a las aulas, sino que es un derecho de todos y apunta 

a su pleno desarrollo a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras clave: Educação. Meio ambiente. História 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, com o crescimento populacional, o ser humano passou a ocupar 

cada vez mais espaço no meio ambiente, e esses espaços são ocupados sem nenhum controle, 

agredindo a natureza, com efeitos desastrosos à flora, à fauna, poluindo rios e oceanos, 

alterando a qualidade do ar, comprometendo a vida na terra. Em consequência disso, o homem 

passou a se preocupar com a natureza. O termo ecologia passou a ocupar jornais e revistas, 

alertando a população humana, prestando imensas contribuições à manutenção da vida no 

planeta. É a ciência geradora de movimentos políticos e sociais, e ganha um papel importante 

nas decisões econômicas de todos os países do mundo. O respeito à natureza tem de ser 

adquirido nos primeiros anos de vida. Os pais, a escola e toda a sociedade têm de investir na 

criança, para que ela cresça consciente da importância de preservar seu planeta. 
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EDUCAÇÃO  

 

O conhecimento é instrumento essencial no mundo moderno, que cada vez mais requer 

informações especializadas por parte dos trabalhadores. Sem o ensino não poderia haver 

progresso. O resultado do ensino é a instrução, conjunto de conhecimentos que constituem a 

cultura de um indivíduo. Ensino é o processo pedagógico por meio do qual se transmitem 

informações sobre um assunto determinado. Etimologicamente, ensinar (em latim insignare) 

significa assinalar, mostrar algo a alguém, o que supõe uma ação por parte de quem ensina, o 

docente, sem que exista necessariamente uma relação com o discente, ou seja, o que recebe o 

ensino. Do ponto de vista didático, no entanto, o ensino moderno busca também o 

aperfeiçoamento do indivíduo pela aprendizagem. O ensino e a aprendizagem constituem, 

portanto, as duas fases do processo de aquisição de conhecimentos cuja manifestação é a 

instrução alcançada num dado momento. Esses três fatores se relacionam na escola. No 

processo educativo, o ensino – proporcionado pelo professor – desenvolve-se em função da 

aprendizagem – realizada pelos alunos – e da instrução, conjunto dos conhecimentos 

adquiridos. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Adentra-se que o século XXI é um dos desafios é a conservação da natureza. O respeito 

à natureza tem de ser adquirido nos primeiros anos de vida e a Constituição da República 

Federativa do Brasil, Título VIII, Capítulo VI, do meio ambiente, em seu artigo 225, preconiza 

que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Nesse sentido, todos 

têm direitos ao meio ambiente e principalmente deveres também, dever de preservar, cuidar do 

meio que faz parte de nossas vidas. 

Em consequência da destruição visível do meio ambiente, o homem passou a se 

preocupar com a natureza. O termo ecologia passou a ocupar jornais e revistas, alertando a 

população humana, prestando imensas contribuições à manutenção da vida no planeta. É a 

ciência geradora de movimentos políticos e sociais, e ganha um papel importante nas decisões 

econômicas de todos os países do mundo. O respeito à natureza deve ser adquirido nos 

primeiros anos de vida. Os pais, a escola e toda a sociedade têm de investir na criança, para que 

ela cresça consciente da importância de preservar seu planeta. 

 

HISTÓRIA DO MEIO AMBIENTE 

 

Os conteúdos do meio ambiente estão inseridos minimamente na disciplina de ciências 

nas escolas das redes estaduais e municipais como, por exemplo – Meio ambiente (água, solo, 

ar): Conservação e Preservação, tendo como objetivo: Respeitar o meio ambiente numa relação 

harmônica que vise às condições de sobrevivência humana. Muito mais que isso, o tema meio 

ambiente deve ser disciplina fundamental nos currículos escolares. Quanto à questão dos PCNS 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), a maioria das escolas não os utiliza por não terem acesso 
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a eles ou mesmo por não conhecerem a importância que os PCNS têm para a educação 

brasileira. 

Muitos professores não utilizam os PCNS por não se interessarem pelas questões 

relevantes à educação. Nas escolas, o currículo nos conteúdos é pouco mencionado já que não 

existe uma política de acompanhamento para os professores, suporte pedagógico. Os PCNS são 

conteúdos que tem como objetivo nortear as questões pedagógicas de prática do professor. 

 

PCNS DE ENSINO FUNDAMENTAL: NOVOS PARÂMETROS 

 

Qual o objetivo deste capítulo? 

Mostrar para o leitor qual a importância de estudar currículo? O que as mudanças 

curriculares querem dizer? O que são os PCNS? Explique ao leitor em que contexto histórico 

político social se deu a elaboração dos novos PCNS do Ensino Fundamental? Como os 

movimentos sociais dos anos 1970\1980 influenciaram os PCNS do Ensino Fundamental? De 

que forma os ideais neoliberais conservadoras também influenciaram os PCNS? Quais são os 

principais eixos temáticos dos PCNS: questões agrárias, meio ambiente, relações de governo, 

educação para cidadania, etc. 

Bem, entretanto, o objeto dessa pergunta é pensar o modo como os PCNS\Fundamental 

trabalham a questão ambiental do ponto de vista teórico e metodológico. Do ponto teórico, 

vejamos, como a questão ambiental é defendida nos PCNS fundamentais? 

Vejamos agora como os PCNS tratam metodologicamente a análise da questão 

ambiental. Segundo Siqueira (2000, P. 28):  

Os PCNS usam a interdisciplinaridade entre as várias ciências para estimular uma 

compreensão mais crítica da questão ambiental na relação ensino – aprendizagem.  

 

A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE E CIDADANIA NOS PCNS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Meio ambiente e cidadania devem estar estampados nos livros didáticos, nos 

noticiários, nos jornais, nas publicações em geral. Sendo Assim, vejamos alguns Documentos 

Básicos para Educação Ambiental: 

- A Carta de Belgrado 

- Algumas Recomendações da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental: 

Tbilisi 

- Capítulo 36 da Agenda 21 

- Tratado de Educação Ambiental Para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global  

- Declaração de Brasília para a Educação Ambiental feita na I Conferência Nacional de EA 

- Declaração de Thessaloniki 

- A Carta da Terra 

- Declaração de Caracas para a Educação Ambiental na região Ibero-americana 

- Enraizamento da Educação Ambiental 

- Compromisso de Goiânia 

- Proposta de Aliança Latino Americana 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA DO NAVIO - 

LIMITES E DESAFIOS 

 

O Município de Serra do Navio foi criado no dia 01 de maio de 1993, está situado no 

estado do Amapá, a 200 km do município de Macapá. É também o portal de entrada do Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque que é a mais nova reserva biológica do estado do 

Amapá. É uma área de preservação ambiental da Amazônia com cerca de 3,8 milhões de 

hectares, criada através de decreto assinado por Fernando Henrique Cardoso em 09 de agosto 

de 2002. A criação do Parque é de grande importância para a proteção da biodiversidade e a 

preservação de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas em contato com a natureza e de turismo ecológico. Serra do Navio é um município 

muito rico tanto de flora quanto de fauna e só quem reside no município conhece a riqueza que 

o mesmo possui, suas belezas naturais, minerais... É também um lugar acolhedor. 

Adentra-se que o século XXI é um dos desafios primordiais é a conservação da 

natureza. O respeito à natureza tem de ser adquirido nos primeiros anos de vida e a Constituição 

da República Federativa do Brasil, Título VIII. Da ordem social. Capítulo VI. Do meio 

ambiente, em seu artigo 225, preconiza que: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

A área da unidade de conservação Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é de 

3,8 milhões de hectares, equivalente ao território da Bélgica. O Amapá já abriga outras 9 

unidades de conservação federais, totalizando 2,99 milhões de hectares ou 21% do território 

amapaense. Juntamente com as terras indígenas, as áreas sob responsabilidade Federal 

correspondem a 54,5% do Território Estadual, sem contar as Unidades de Conservação 

Estaduais.  

A ecorregião das Guianas, na qual o Parque se insere, é considerada uma das mais 

privilegiadas do planeta, por se encontrar quase 90% intacta e abrigarges, altíssimo número de 

espécies, com grande número de endemismos, isto é, espécies que só existem ali e não são 

encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Embora a região do Parque não tenha 

moradores ou problemas fundiários, há oposição dos políticos ligados ao setor de mineração e 

dos prefeitos, preocupados com a mobilização de seu território, sem contar a preocupação dos 

militares ligados à Defesa, por se tratar de uma área de fronteira. 

Em setembro de 2003 o Governo Estadual anunciou para a comunidade internacional 

no congresso Mundial de Parques, em Durban, na África do Sul, a criação do maior corredor 

ecológico do País em terras amapaenses. O corredor da Biodiversidade do Amapá compreende 

mais de 10 milhões de hectares, maior que o território de Portugal, incluindo vários tipos de 

diferentes ecossistemas – mangues, cerrados, florestas tropicais, florestas de altitude e terras 

alagadas – e está localizado estrategicamente entre o escudo das Guianas e o estatuário do Rio 

Amazonas. 

O corredor é formado por um conjunto de áreas protegidas, que representam 54,8% da 

extensão total do Estado. São 12 unidades de conservação incluindo dois Parques Nacionais, 

uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, três Estações Ecológicas, três Reservas 

Biológicas, uma Reserva Extrativista, uma Área de Proteção Ambiental, uma Floresta Nacional, 
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além de quatro Terras indígenas – Juminã, Galibi, Uaçá, Waiãpi – que congregam cerca de 

4.500 índios.  

O Município de Serra do Navio atende atualmente 5 escolas municipais que são: 

Escola Municipal Beija-Flor, E. M. Colônia do Cachaço, E. M. Direitos Humanos, E. M. Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro e Escola Municipal Pedra Preta, sendo a E. M. Beija- Flor a única 

implantada na sede da vila, o currículo das 5 escolas atende os requisitos presentes na Grade 

Curricular, porém, a parte diversificada ainda não é cumprida pois trata-se ainda de uma 

Secretaria de Educação que está em processo para adequação de currículo e assim, atender as 

peculiaridades do município. A sede da Secretaria de Educação está localizada na Rua: A-3, 

Vila intermediária S/nº – Serra do Navio. Vale ressaltar que a maioria das decisões tomadas 

têm o aval do Conselho Estadual de Educação que se localiza no Município de Macapá, Amapá. 

Vê - se então um número de funcionários reduzidos em vistas do que Educação significa. 

Para tanto isso não impede de que o professor procure acrescentar nos planos de aula 

conteúdos que falem sobre o meio ambiente e suas necessidades no mundo em que estamos 

vivendo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos tempos atuais a preservação do meio ambiente tem se tornado cada vez mais 

importante. Muitos são os projetos que garantem a sadia qualidade do meio ambiente, porém, 

ainda não são suficientes para a total qualidade ambiental. A cultura de que as pessoas não 

possuem emprego e precisam sustentar as famílias utilizando o meio ambiente na verdade é 

uma desculpa para afetar de uma forma ou de outra a natureza.  Atualmente vemos as constantes 

ações das Polícias Ambientais e Civis locais para preservar o meio ambiente. Hoje não 

percebemos o quanto destruímos e o quanto precisamos da natureza para viver.  

Portanto, se existirem políticas de conscientização tanto nas escolas quanto em nossos 

lares para a preservação do meio ambiente, as pessoas estarão ajudando umas as outras 

preservando, respeitando e colaborando para que todos de igual modo tenhamos um futuro 

melhor para nosso planeta. 
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RESUMO 

Pretende-se problematizar questões de desempenho dos profissionais de gestão e outros setores das unidades de 

ensino do município de Jacaraci Bahia nos últimos anos; bem como era feita a indicação para ocupação dos cargos 

comissionados e as mudanças que se faz necessária com a implementação acerca das condicionalidades 

apresentadas pelo VALOR (valor aluno ano por resultados), quanto ao rendimento adquirido em anos anteriores e 

possivelmente as mudanças que se farão presentes quanto à inserção das exigências que estão presentes no valor 

aluno ano por resultados, para que o município possa ser beneficiado com valores anuais, que são repassados de 

acordo o grau e complexidade de adesão às novas estratégias de conduzir a educação dos municípios, inclusive 

Jacaraci, que não optava por uma educação democrática, de acordo o que se tornou legal e exigência para que os 

municípios passem a adotar como prioridade para o desenvolvimento da educação. O valor aluno ano por 

resultados oferece base legal para a definição das condicionalidades e dos indicadores referentes à 

complementação que será distribuída a partir de 2023. Conforme definido pelo EC 108, levarão os indicadores 

previstos no art. 11, § 1º, incisos I e II da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (PNE), apresentada dimensões 

voltadas para disponibilidade de recursos vinculados à educação dos entes federados; vigência de plano estadual 

ou municipal de educação aprovado por lei; realização de busca ativa; adoção de políticas de combate à evasão e 

o exercício da ação redistributiva entre as escolas. Visando uma educação democrática de qualidade no espaço 

escolar. 

Palavras-Chave: Gestão Democrática. Unidade de ensino. Valor aluno ano por resultados. Novas concepções.  

 
ABSTRACT 

It is intended to problematize performance issues of management professionals and other sectors of teaching units 

in the municipality of Jacaraci Bahia in recent years; as well as the indication for the occupation of commissioner 

positions and the changes that are necessary with the implementation about the conditionalities presented by the 

VAAR (student value per year by results), regarding the income acquired in previous years and possibly the 

changes that will be present regarding the insertion of the requirements that are present in the VAAR, so that the 

municipality can benefit from annual amounts, which are passed on according to the degree and complexity of 

adherence to new strategies to conduct education in municipalities, including Jacaraci, which did not obtain 

democratic education, according to which became legal and a requirement for municipalities to adopt as a priority 

for the development of education. The VAAR provides a legal basis for the definition of conditionalities and 

indicators referring to the complementation that will be distributed from 2023. As defined by EC 108, the indicators 

provided for in art. 11, § 1, items I and II of Law nº 13.005, of June 25, 2014 (PNE), presenting dimensions aimed 

at the availability of resources linked to the education of federated entities; validity of a state or municipal 

education plan approved by law; performing active search; adoption of policies to combat dropout and the exercise 

of redistributive action among schools. Aiming at a democratic education of quality in the school space. 

Keywords: Democratic management. Teaching unit. Student value per year by results. New conceptions. 
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INTRODUÇÃO 

Pretende-se com esse estudo documental apresentar discussões teóricas e refletir sobre 

a problemática em torno das questões do Projeto de Lei nº 4.372, de 2020; Ementa onde 

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal e 

o PL nº 4.372/2020 que propõe-se a regulamentar a Emenda Constitucional nº 108/2020, que, 

entre outras providências, institui o novo e permanente Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB); bem como dá outras providências, para adesão dos municípios baianos, inclusive 

Jacaraci ao VOAR (Valor Aluno Ano por Resultados), com foco inicialmente na gestão 

democrática. 

 Assim sendo, busca implementar as novas mudanças, visando conseguir os repasses 

financeiros para serem geridos na educação e tornar os espaços escolares mais democráticos. 

Uma vez que o próprio processo de seleção adotado no município de acordo a publicação no 

diário oficial Lei nº 12.527, define através da lei nº 234, de 12 de setembro de 2022, dispõe 

sobre o processo de eleição de Gestor Escolar das Unidades da Rede de Ensino do município 

de Jacaraci e dá outras providências, apresentando processos mais complexos para que novos 

gestores sejam selecionados para compor o quadro de profissionais que lidera a educação do 

município, tendo como base as buscas por melhores resultados anuais.  

Nesse processo, busca identificar também através do processo de seleção entre os 

efeitos, que apresentam maiores habilidades e capacidades para focar a frente da liderança das 

escolas municipais, cumprindo com um plano de trabalho para quatro anos, que tende a ser 

fiscalizado e acompanhado pela Secretaria de Educação Municipal, como reza o edital a lei 

aprovada na câmara de vereadores em única sessão.  

 Após o ano de 2023, a progressão para que os repasses sejam feitos aos cofres dos 

municípios sejam feitos, faz se necessário que os mesmos passam a aderir o que está sendo 

exigido na lei como disponibilidade de recursos vinculados à educação dos entes federados; 

vigência de plano estadual ou municipal de educação aprovado por lei; realização de busca 

ativa; adoção de políticas de combate à evasão e o exercício da ação redistributiva entre as 

escolas.  

Assim, muitos municípios, inclusive Jacaraci que fica localizado no Sudoeste Baiano, 

com excelentes índices no IDEB, ficando em primeiro lugar das escolas baianas, devem adotar 

por elaborar um plano de cargos de salários, como sendo uma das próximas decisões a serem 

tomadas, para que os repassem também possam melhorar nos cofres do setor educacional nos 

anos seguintes, possibilitando que novos prédios sejam construídos / reformados, o processo de 

melhorias quanto à implementação de recursos digitais possam se fazer presente etc. A única 

exceção observada no disposto da lei é que os valores em dinheiro que entram no cofre público 

municipal, não podem ser gastos com folha de pagamento de profissionais.  

  O art. 15 prevê as regras da complementação do VALOR (valor aluno ano por 

resultados), no artigo 14 e o artigo 46 do PL prevê que nos dois primeiros anos de vigência do 

FUNDEB, a União aplicará além dos à complementação, recursos orçamentários para sanar as 

desigualdades que surgiram devido à pandemia Covid- 19 e que foram possíveis de observação 

e identificação para possíveis correções futuras.  
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AMPLIAÇÃO DO ANTIGO FUNDEF  

Desde a promulgação da Constituição Federal do ano de 1988, 25% (vinte e cinco por 

cento) das receitas dos impostos arrecadados e das transferências realizadas dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios estão vinculados à Educação. Assim, esse cenário é um dos que 

recebe maior investimento durante os anos, para melhorar a qualidade da educação oferecida a 

uma demanda de alunos dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental I, II e Ensino Médio.  

Ao longo dos anos, o cenário da educação recebeu mudanças de acordo a Emenda 

Constitucional nº 14/96, onde 60% (sessenta por cento) dos recursos da educação 

passaram a ser sub vinculados ao ensino fundamental, (60% de 25% = 15% dos 

impostos e transferências), sendo que parte dessas subvinculação de 15% (quinze por 

cento) passava pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), e a partilha dos recursos tinha 

como base o número de alunos do Ensino Fundamental atendido em cada rede de 

ensino. 

 

Todas as mudanças que as escolas estão recebendo, resultado dos investimentos que o 

governo federal está fazendo, devem ser distribuídas como reza à lei, para que todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem possam ser contemplados de igual para igual. 

Assim, os alunos e professores são beneficiados com os direitos aos quais lhes compete. 

Esse cenário educacional, já era visto com mudanças significativas e em dezembro de 

1996, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério), foi inserido ainda de forma experimental no estado do Pará; na 

sequência funcionando no país de 1º de janeiro de 1998 até dezembro de 2006.  

Como as mudanças se fazia presente na era contemporânea, no cenário educacional, 

houve a necessidade de realizar a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), através da Emenda Constitucional nº 

53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, com vigência 

estabelecida para o período 2007-2020. 

 As mudanças continuaram a se fazer presente e em 31 de dezembro de 2020, encerrou o 

FUNDEB e a pauta prioritária no Congresso Nacional passou a ser quanto aos novos 

mecanismos de financiamento da Educação Básica. Assim sendo, como resultado a vários 

questionamentos e análises; “foi promulgada a Emenda Constitucional n° 108, de 27 de agosto 

de 2020, que tornou o FUNDEB permanente e, dentre outros avanços, elevou a participação da 

União no financiamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, II e Médio.” Além 

disso, previu o aumento de recursos da complementação da União e o aprimoramento dos 

critérios de distribuição desses recursos de forma eficaz, chegando a todos que possuem direitos 

e que mantém as unidades escolares em funcionamento. 

 

NOVO FUNDEB 

O novo FUNDEB (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação) reforça a importância do controle social pelo 

mesmo, instituído pela Emenda Constitucional n. 53, em 19 de dezembro de 2006, com o 

objetivo de financiar o ensino público para a demanda atual.  
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Esse é um compromisso firmado entre a União e a Educação Básica, aumentando em 

aproximadamente dez vezes o volume dos recursos federais a serem repassados aos municípios; 

focando também na demanda de jovens e adultos, que possui reservas para o desenvolvimento 

de programas direcionados aos mesmos, que carece de um olhar atento para tornar mais efetiva 

as ações.  

Os recursos devem ser distribuídos pelos municípios do país, de acordo o grau de 

desenvolvimento econômico e social das regiões, onde o investimento por aluno seja inferior 

ao valor fixado para cada ano, com o objetivo principal de promover a redistribuição dos 

recursos vinculados à educação para o desenvolvimento das atividades propostas nas escolas.  

Os recursos para chegar aos cofres das entidades mantenedoras do município, devem 

estar baseados no acompanhamento e no controle social sobre a distribuição, transferência e a 

aplicação dos mesmos que são feitas em escala federal, estadual e municipal por órgãos 

competentes (conselhos). 

 No âmbito municipal, cabe à Secretaria de Educação realizar todo o processo de 

instrução e acompanhar a aplicação dos recursos. A escola cabe à responsabilidade através dos 

eleitos para compor o Caixa Escolar a cada biênio, realizar todo o processo de aplicação dos 

recursos, visando a melhoria na qualidade do ensino. 

 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 18 DE AGOSTO DE 2022, Altera a 

Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021, do Ministério da Educação 

- MEC e do Ministério da Economia - ME, que estabelece os parâmetros referenciais 

anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb para o exercício de 2022, nas 

modalidades Valor Anual por Aluno - VAAF e Valor Anual Total por Aluno - VAAT.  

Esse recurso que o órgão mantenedor do município irá receber a partir de 2023, 

possibilitará aumentar à qualidade de ensino público que é oferecido nos municípios baianos, 

inclusive se atentar a preparação de profissionais para atuar nas áreas que carece de 

especialidades para atender, principalmente a demanda de alunos deficientes ou com / déficit 

na aprendizagem, comprovado através de relatórios.  

Ao analisar, percebe-se que a contribuição da União feita aos cofres das prefeituras 

municipais, passará por um aumento gradativo, até atingir o percentual / limite de 23% (vinte e 

três por cento) dos recursos que formarão o Fundo em 2026. Passará de 10% (dez por cento), 

do modelo do extinto Fundeb, cuja vigência se encerrou em 31 de dezembro de 2020, para 12% 

(doze por cento) em 2021; em seguida, para 15% (quinze por cento) em 2022; 17% (dezessete 

por cento) em 2023; 19% (dezenove por cento) em 2024; 21% (vinte e um por cento) em 2025; 

até alcançar 23% (vinte e três por cento) em 2026. 

Esse repasse financeiro que a União fará aos cofres das prefeituras municipais 

acontecerá de forma gradativa e possibilitará assim, fazer as mudanças que se fazem necessárias 

no espaço escolar, incluindo desde o quadro de profissionais ao espaço físico e material 

pedagógico.  

Os maiores beneficiados com os novos financiamentos serão os alunos atendidos nas 

etapas de Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (oito ou de nove anos) 

e Ensino Médio; estando inserida nas modalidades de Ensino Regular, Educação Especial, de 

Jovens e Adultos, Ensino Profissionalizantes integrado e que estejam localizados nas zonas 

urbana e rural, nos turnos matutino, vespertino (integral ou parcial) e noturno.  
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Todos os recursos que são distribuídos de forma automática para os estados e 

municípios, não precisam de autorização ou convênios; mas faz-se necessário que a distribuição 

aconteça em relação à quantidade de alunos inseridos no espaço escolar de acordo os dados 

disponibilizados no último Censo Escolar. Dessa forma, é fundamental que a equipe escolar de 

cada unidade de ensino, priorize tempo dedicado a evitar que a evasão escolar aconteça.  

Então, faz-se necessário que algumas instituições estejam envolvidas com suas 

representatividades como: o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), com o intuito de realizar o Censo Escolar e disponibilizar os dados, o FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional) para oportunizar apoio técnico acerca dos 

Fundos distribuídos por ordem decrescente, capacitar os membros dos conselhos, assegurar 

qualidade no ensino e monitorar a aplicação dos recursos.  

Essa capacitação e apoio técnico é de responsabilidade da Secretaria de Educação, que 

mantém próximos aos representantes e participantes dos conselhos de cada município. Essa 

presença se faz necessária para acompanhar, assegurar e zelar pelos dados que são repassados 

aos órgãos competentes, para assim, continuar obtendo os recursos necessários com o intuito 

de tornar o ensino público mais eficaz e que contemple a todos, sem distinção.  

 É de responsabilidade do Ministério da Economia, definir a estimativa de receita do Fundo, 

definir parâmetros operacionais, disponibilizar os recursos arrecadados, realizar o fechamento 

das contas das receitas anuais do Fundo etc. Assim sendo, cabe ao Banco do Brasil, distribuir 

os recursos e manter contas específicas sendo fiscalizadas. Uma vez que, de acordo a legislação 

em vigor, ficou definido que “o Fundeb atual e vigente foi instituído pela Emenda 

Constitucional n° 108, de 27 de agosto de 2020, e regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de 

dezembro de 2020.” 

 METODOLOGIA  

A metodologia que favoreceu a construção deste artigo científico baseou-se em estudo 

documental e referências bibliográficas sobre as leis federais, municipais e literatura que 

possibilitaram subsídios para que o mesmo fosse discorrido com fundamentos teóricos eficazes.  

A legislação consultada pela autora do trabalho tem como base as leis 9.496/96 – 

FUNDEF e 11.494/07 – FUNDEB; bem como o projeto de Lei nº 4372, de 2020 com 

regulamentação do FUNDEB com a adesão realizada pelos municípios do VAR (Valor Aluno 

Ano por Resultados), se adequado em primeiro momento à realização de processo democrático 

para escola de gestores escolares; visando atingir metas de melhorias em índices de 

desenvolvimento da educação pública municipal. 

As reflexões teóricas partiram dos pressupostos de estudos documentais, bibliográficos, 

análises e reflexões de leis, portarias, textos etc. Salienta que o município, através das suas 

lideranças políticas e educacionais, tomou decisões com urgência para que a lei fosse aprovada 

em câmara única, evitando que não fosse contemplado com os futuros recursos que a Prefeitura 

Municipal passasse a receber.  

A aquisição das informações se deu através do despertar pelo assunto em laives 

realizadas por profissionais da Undime, na construção do PPP (Projeto Político Pedagógico) 

das escolas baianas, leitura da lei aprovada pelo legislativo municipal de Jacaraci e divulgação 

da mesma nos meios de comunicação, para que população tomasse ciência das próximas 

mudanças que ocorrerão nas escolas municipais e na sequência, muitas outras leituras foram 
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feitas para agregar informações necessárias e assim as mesmas foram distribuídas e organizadas 

através do resumo, introdução, metodologia, literatura, considerações finais e bibliografia do 

artigo científico.  

  A abordagem principal está no discorrer do texto sobre as maiores políticas públicas no 

âmbito da educação brasileira, que foram criadas nas décadas de 1900 e 2000 (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da 

Educação) FUNDEB com a implementação do VAAR no novo FUNDEB, que as entidades 

municipais terão que adotar, para manter o município em porte de gestão democrática, 

possibilitando que a educação oferecida às sociedades brasileiras passa a ser avaliadas por 

órgãos competentes.  

 

RESULTADOS ESPERADOS ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

ALUNO ANO POR RESULTADOS 

Desde o ano de 2021, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) faz a distribuição de vários recursos 

da complementação da União para manter a equidade entre as redes escolares. Em 2022, ver-

se novas discussões sendo apresentadas pelos vários meios de comunicação, sobre os 

parâmetros que rege o VAAF (Valor Anual por Aluno), VAAT (Valor Anual Total por Aluno) e 

VOAR (Valor Aluno Ano por Resultados).  

Os dois primeiros possibilitam explicitar a metodologia de cálculo dos indicadores, 

apurados em 2021 e 2022, com o objetivo de evidenciar suas diferenças em valores que serão 

repassados ao órgão competente, e o terceiro (VALOR), é visto como uma metodologia de 

cálculo que possibilita que a distribuição de recursos financeiros que compõem os Fundos, no 

âmbito interestadual, acontece entre o governo estadual e os municípios a partir de 2023; 

visando a proporção de alunos matriculados na rede de Educação Básica pública presencial e 

melhor qualidade na educação básica pública (artigo 29 de agosto de 2022).  

O VALOR é conceituado com a complementação pelo Valor Aluno Ano por Resultados, 

considerado por todos os envolvidos no processo educacional como novidade; uma vez que 

todos os municípios terão que fazer a sua inserção, para possibilitar a melhoria nos índices 

apresentados anualmente nos sistemas do governo.   

Com a implementação, será distribuído em 2023, 0,75% do valor total da contribuição 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios aos 27 Fundos Estaduais.  Assim, a maioria dos 

gestores que tinha os cargos comissionados da educação como barganha para manter viva a 

política nas pequenas localidades, teve que adaptar de forma breve as mudanças e optar por 

uma nova forma de desenvolver a gestão democrática; iniciado com o processo de seleção para 

gestores escolares das escolas municipais. Para Freire (2001b, p. 201):  

A democracia não aparece por acaso nem tampouco pelo gosto de poucas pessoas que 

a regalam ou a impõe às maiorias. Na verdade, a democracia é uma criação social, é 

uma construção política paciente e persistentemente trabalhada. 

 

No atual momento em que os indivíduos estão vivendo na sociedade contemporânea, se 

faz necessário a participação social nas tomadas de decisões, e o mais importante é que comece 
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por unidades de ensino, onde todos poderão entender que a tomada de decisões ou escolhas de 

forma coletiva, quando bem planejadas é benéfica a toda a população.  

O que se percebe também ao fazer uma análise, é que com a adequação da nova escolha 

de gestores, o acompanhamento do trabalho passa a ser melhor, pois os profissionais terão que 

cumprir com um plano de trabalho, e naturalmente, a esfera municipal ganha e terá que se 

atentar às novas exigências que se faz necessário para garantir o repasse financeiro que irá 

acontecer anualmente aos cofres do órgão mantenedor. Assim sendo, a gestão democrática 

acontece não porque é escolha de alguns, mas porque no decorrer do tempo, as esferas e 

profissionais devem ir adaptando às novas exigências para manter-se presente na esfera social, 

como representação política.  

Oliveira e Andrade (2018), citando Freitas (2016), afirmam que o termo gestão 

democrática teve início nos EUA, no começo do século XX, em observações dos trabalhadores 

das indústrias; “Taylor constatou que eles deveriam se organizar de forma hierárquica e 

sistemática, ou seja, cada pessoa tinha que desenvolver uma atividade específica”; Ford deu 

prosseguimento em sua indústria, por achar contundente. 

Nesse contexto, no território brasileiro, a gestão democrática escolar encontra base na 

constituição Federal de 1988, que, em seu Art. 206, inciso VI, onde mostra que “gestão 

democrática do ensino público de 2014, na meta 19 que reforçou quanto à segurabilidade na 

implementação da gestão democrática nas escolas o quanto antes possível”.   

Por fim, a LDB (Lei nº 9.394/96), em seu Art. 14, trata da gestão democrática nas 

instituições públicas de ensino. Esse amparo legal que a gestão democrática vem recebendo dos 

órgãos oficiais do governo está associado a uma espera de melhoria da qualidade da educação 

brasileira.  

Percebe-se que diante das novas exigências que o cenário educacional vem cobrando 

dos gestores, esse projeto que visa primeiramente à escolha direta para gestores escolares 

municipais, faz se necessário à participação de toda a comunidade escolar interna e externa, 

para tornar real esse processo de escolha democrática busca contribuir no desenvolvimento 

cognitivo dos alunos e dos outros setores internos e externos das unidades de ensino.  

 

Era impossível fazer uma administração democrática, em favor da autonomia da 

escola que, sendo pública fosse também popular, com estruturas administrativas que 

só viabilizaram o poder autoritário e hierarquizado [...] O que quero deixar claro é que 

um maior nível de participação democrática dos alunos, dos professores, das 

professoras, das mães, dos pais da comunidade local, de uma escola que, sendo 

pública, pretenda ir tornando‐se popular, demanda estruturas leves, disponíveis à 

mudança, descentralizadas, que viabilizem, com rapidez e eficiência, a ação 

governamental. (FREIRE, 2001a, p. 74‐75). 

 

Na era contemporânea o que se torna visível é a necessidade de manter presente a 

democracia no processo de ensino aprendizagem dos indivíduos de uma comunidade/ escola. 

Pois, todos serão incluídos no processo, independentemente se faz parte da comunidade interna 

ou externa das instituições de ensino. Os vários setores das escolas devem ser transparentes, 

gerando confiança a toda a demanda escolar, o que contribuirá para que todos se envolvam no 

processo em busca de resultados mais significativos.  

Para o professor Paro (2002), a escola pública brasileira só poderá ser considerada 

pública quando for democrática; do contrário, ela apenas será um sistema de ensino estatal 
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mantido precariamente pelo Estado brasileiro, sem demonstrar qualquer preocupação com a 

melhoria do ensino no Brasil. Dessa forma, Paro (2002) faz uma forte relação da qualidade do 

ensino brasileiro com a gestão de nossas escolas. 

Diante do apresentado na fala do professor Paro 2002, fica claro que até o ano de 2022, 

a maioria das escolas públicas no Brasil, mantém como gestão democrática, uma utopia, algo 

que não existe, e fica somente nas palavras escritas e pronunciadas por líderes escolares que 

ocupam a instância dominante. 

Conforme as mudanças exigidas para o ano letivo de 2023, faz se necessário que os 

municípios adotem os critérios no cumprimento da complementação do valor da união ao 

FUNDEB. Assim, a Lei 14.113/2020, que regulamenta o novo Fundeb, define (art. 14, § 1º, 

incisos I a V) cinco condicionalidades que os entes federados devem cumprir como:  

 “I - provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos 

de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade 

escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho;  

 II - participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos estudantes de cada ano 

escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do 

sistema nacional de avaliação da educação básica;   

III - redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos 

exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, respeitadas as 

especificidades da educação escolar indígena e suas realidades;  

IV - regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual 

e em execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal 

e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020; e V - referenciais 

curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo 

sistema de ensino.” 

As escolas do município de Jacaraci já possuem algumas das condicionalidades como 

os alunos que são avaliados anualmente em todos os exames nacionais exigidos; busca também 

independentemente das condições financeiras ou raciais inserir os mesmos no contexto da 

realização dos exames, deixando evidente nos registros em sistemas, para que os possam ser 

identificados quando necessário; principalmente para diminuir um pouco da exclusão racial que 

existe no cenário mundial e para serem contemplados com bolsas, benefícios financeiros 

distribuídos pelo governo federal. 

E por fim, todas as escolas do município trabalham alinhadas à Base Nacional Comum 

Curricular, com foco nas capacidades e habilidades a serem trabalhadas em sala, para que os 

alunos possam se desenvolver em tempo real. DCNs (2013, p.5) abaixo:  

 

Com ela, redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passam a ter 

uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos 

e propostas pedagógicas. Trata-se, portanto, da implantação de uma política 

educacional articulada e integrada. Para isso, o MEC será parceiro permanente dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios, trabalhando em conjunto para garantir 

que as mudanças cheguem às salas de aula. As instituições escolares, as redes de 

ensino e os professores serão os grandes protagonistas dessa transformação. 

 

Ao iniciar o planejamento pedagógico alinhados às capacidades e habilidades descritas 

na BNCC (Base Nacional Comum curricular), é possível oportunizar a demanda de alunos, o 



 
Florianópolis, Ed.14, n.01, Agosto/2022 - ISSN/2675-5203 42 

desenvolvimento adequado para o nível em que se encontra e ainda possibilitar desenvolver o 

que na maioria das vezes não era tido como essencial dentro do processo de ensino 

aprendizagem. 

Um dos setores da educação que carece de um atendimento especial e uma inclusão 

significativa em espaço físico, pedagógico e profissionais capacitados, são as crianças 

deficientes físicas, intelectuais ou com déficit de aprendizagem, que depois de 

acompanhamento com psicólogos estão adquirindo relatórios e sendo incluídos no censo 

escolar, para assim serem contemplados com os reais direitos que possui.  

Uma vez que, é dever da instituição de ensino protegê-las por meio de ações que 

promovam sua inclusão escolar, social e que sejam acompanhadas por profissionais capacitados 

para atuar na área, como reza a Constituição.  

Mudanças essas que vão desde a ampliação arquitetônica, atitudinal e conceitual para 

as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nos contextos escolares, até a implantação de políticas 

públicas que visam à construção de práticas que permitam a efetiva participação 

desses alunos nos processos de ensino e de aprendizagem (DECHICHI, 2011, p.7). 

 

Quando se tem iniciativas e essas são asseguradas por líderes políticos e gestores 

educacionais, os direitos de cada indivíduo na sociedade são reconhecidos e garantidos por lei, 

assim ficará fácil identificar as potencialidades, diferenças e direitos de cada um.  De acordo 

com Mantoan (2006 apud STRIEDER, 2013, p. 33) “o ato de inclusão vai muito além de 

simplesmente colocar o diferente dentro da escola normal, implica torná-lo parte do processo 

de aprendizagem, porque reconhecido em suas diferentes formas de aprender”. Assim, o 

processo se tornará mais significante para todos os envolvidos no processo.  

Nesse contexto, o Ministério da Educação precisará aferir continuamente o 

cumprimento das condicionalidades para garantir uma educação democrática de qualidade nas 

escolas municipais, principalmente quanto à escolha democrática dos gestores escolares. É 

sobre isso que trata a Resolução 1/2022. Com base nessa, a área técnica da educação da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou a síntese para orientação aos gestores 

destacando quanto à Aferição das condicionalidades I, IV e V com prazo de 01/agosto a 

15/setembro para preenchimento de sistema do MEC com as informações solicitadas. 

Dentro das exigências das condicionalidades, é preciso se atentar a cumprir com: 

1.1. Condicionalidade I (gestão escolar): lei, decreto, portaria ou resolução (com 

regulamentação posterior); 1.2. Condicionalidade IV (ICMS): lei estadual aprovada com 

previsão de utilização de indicador de melhoria da aprendizagem e aumento da equidade, 

considerado o Nível Socioeconômico (NSE) dos educandos (o fornecimento dessa informação 

cabe somente aos Estados); 1.3.  Condicionalidade V (currículos alinhados à BNCC): inserção 

dos documentos relativos ao currículo + parecer de aprovação do respectivo CÊ + ato de 

homologação do respectivo executivo, na Plataforma de Monitoramento de Implementação da 

BNCC. (Base Nacional Comum Curricular. 

Nos últimos anos, em especial aos que estavam ocorrendo à pandemia da COVID – 19, 

os resultados não foram significativos e assim, por proposta da CNM incorporados a Lei 

14.113/2020 (art. 43, § 4º), serão definidos por regulamento, de forma a considerar o não 
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desenvolvimento dos alunos em períodos de pandemia, principalmente os que recebiam 

atividades impressas e os que utilizam internet de vizinhos / parentes.  

Diante do apresentando, as Secretaria de Educação dos Estados, Distrito Federal e dos 

municípios, passando a adotar até o dia 15 de setembro, o que foi solicitado no Módulo do PAR 

4, no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação 

(Simec),  as informações que estejam relacionadas às condicionalidades previstas nos “incisos 

I, IV e V do § 1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020, conforme deliberação da Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, composta por 

representantes do Ministério da Educação (MEC), suas autarquias, Consed e Undime,” poderão 

apresentar melhores resultados quanto ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, através das 

avaliações, pois terão que cumprir com as exigências explícitas quanto a adesão ao VOAR, 

priorizando a Gestão Democrática. Para Gadotti (2001) há duas razões que justificam a 

implantação da gestão democrática: 

 

A primeira dessas razões é porque a escola deve formar para a cidadania e a segunda 

razão consiste no fato de que a gestão democrática pode melhorar o que é específico 

da escola: o ensino. A participação pertence à própria natureza do ato pedagógico 

(GADOTTI, 2001, p. 46). 

 

A escola passa a ser o centro das mudanças democráticas, implementadas pela adesão 

ao MAR, proporcionando a toda comunidade interna e externa, oportunidades de exercer sua 

cidadania de forma plena, sendo críticos diante do que é apresentado e construindo no processo 

de ensino aprendizagem. 

Assim, as providências que o VAR (valor aluno ano por resultados) apresenta e que 

deve ser inserida no SIMEC estão baseadas na condicionalidade I, focando quanto ao 

provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e 

desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre 

candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. 

Quanto à "Condicionalidade IV e V - regime de colaboração entre estado e municípios 

formalizado na legislação estadual e em execução no momento, nos termos do inciso II do 

parágrafo único, art. 158 da Constituição Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, 

de 26 de agosto de 2020 – (ICMS Educação), fica estabelecido que seja exigências apenas para 

os estados as informações em que a lei deve ser sancionada até 26 de agosto e  que as  

referenciais curriculares devem ser alinhados à Base Nacional Comum Curricular, como base 

para a realização do planejamento escolar. 

 

CRITÉRIOS ADOTADOS NO MUNICÍPIO DE JACARACI EM 2022/2023 

 
O município de Jacaraci Bahia, localizado no sudoeste Baiano, com várias unidades de 

ensino de níveis referente à Educação Infantil, Fundamental e Médio pertencente ao Estado, 

através de sua representatividade governamental apresentou na Câmara de Vereadores um 

projeto para implementação das condicionalidades do MAR no município, a partir de 2023, 

com a elaboração de um processo complexo para inserção de novos gestores e vice-gestores 

nas unidades de ensino.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14113.htm
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O município apresenta no quadro de funcionários gestores, vice-gestores e 

coordenadores pedagógicos, que assume suas funções por indicação dos vereadores e prefeito, 

tomando posse e quando não mais houver interesse dos mesmos nas devidas funções, são 

nomeados outros, que podem ser efetivos ou contratados por um período definido; desde que 

sejam pertencentes ao quadro político do governo vigente.  

O projeto de lei foi votado em sessão única, devido a sua urgência; com as abordagens 

voltadas para a perspectiva de buscar inserir uma gestão democrática preconizada pela 

Constituição Federal de 1988 e consubstancia na Lei 9.394/96, antecipando as mudanças de 

paradigma em curso na educação brasileira. Em termos democráticos, esse momento é tido 

como o entendimento das experiências democráticas através de eleição direta dos gestores 

públicos às diversas instâncias administrativas apresentadas pelo poder público.  

 

 

Fonte: https://www.jacaraci.ba.gov.br/ 

Com o projeto de Lei aprovado, possibilita a sociedade Jacareiense que a educação 

continue sendo a principal conquista criada pelos indivíduos ao longo dos tempos, e contribui 

significativamente para a formação intelectual, dando-lhe o direito de votar na escolha dos 

diretores e vice-diretores das unidades escolares, ampliando o exercício da cidadania plena de 

todos os envolvidos no processo em busca pela inserção da democracia nos espaços escolares. 

A votação no projeto de Lei nº 08, de 26 de agosto de 2022, em caráter de urgência no 

município de Jacaraci, ocorreu para o provimento do cargo ou função de Gestor Escolar, onde 

no Art. 1º, visa que os concorrentes às vagas devem possuir os princípios de autonomia, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, princípios da gestão democrática do ensino público, 

pluralismo político, igualdade perante a lei, valorização dos profissionais de educação etc. 

assim, a escolha para ocupar o cargo de gestor escolar, deverá ser através do processo de 

votação com participação da comunidade escolar; mas os candidatos deverão passar anterior a 

esse momento por processo de avaliação de mérito e desempenho, que se votado poderá possuir 

um mandato de 4 anos e optar por uma única reeleição. 

 

 

AFERIÇÃO AO MÉRITO 

https://www.jacaraci.ba.gov.br/
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 O processo de aferição de mérito e desempenho ocorrerá por meio do edital divulgado no 

site da prefeitura municipal, priorizando os critérios e etapas do processo (prova escrita 

eliminatória, apresentação, homologação, publicação e votação do Plano de Gestão Escolar pela 

Comissão Central de Acompanhamento do Processo de Aferição de Mérito e Desempenho e 

prova de títulos, quando houver empate, de acordo os critérios apresentados no edital. Ao final 

o resultado será divulgado por ordem de classificação no Diário Oficial do Município de 

Jacaraci.  

Quanto ao Capítulo III, os aprovados por Aferição ao Mérito e Desempenho terão a 

candidatura homologada e poderá concorrer a função de gestor escolar através de outro 

processo que é a eleição; devendo a mesma ocorrer até o penúltimo ano do mandato do prefeito 

municipal, será secreta seguindo as normas prescritas no edital publicado no diário on-line da 

prefeitura de Jacaraci Bahia.  
 

PROCESSO DE VOTAÇÃO 

Quanto à votação ocorreu principalmente aos candidatos à vaga na instituição que está 

concorrendo à mesma. Uma ressalva está quanto ao quadro de profissionais contratado que só 

poderá participar da votação, caso esteja trabalhando por contrato a mais de seis meses na 

unidade escolar; outro ponto que destaca no edital é quanto à escolha de um membro da unidade 

familiar para responsável para participar da votação, possuindo direito somente a um voto por 

família.  

Na continuidade do processo para escolha de novos gestores as unidades de ensino do 

município de Jacaraci, acontecerão com a participação dos representantes da chapa a ser votada, 

juntamente com a direção atual, devem elaborar a lista dos eleitores hábitos, de acordo o contido 

no artigo 16 da Lei Municipal, devendo a mesma ser entregue e protocolada na Secretaria 

Municipal de Educação, em ordem alfabética, digitada, impressa e assinada pelos candidatos; 

bem como devem está junto à documentação um pen drive com o documento em formato Excel, 

separado por segmento de eleitores, até 15 (quinze) dias da data prevista para realização das 

eleições na unidade escolar, o que não será permitido à inclusão de novos nomes na lista para 

o exercício da cidadania, na prática da participação do processo de votação. 

No parágrafo único, do projeto de Lei nº 08/2022 art. 22 aborda quanto às pessoas que 

não possui direito para participar da votação, devido estar de gozo de licença não remunerada, 

os funcionários que estiverem afastados em razão de benefícios previdenciário, por mandato 

classista, eletivo ou congênere.  

No art. 23, quanto ao empate, só será considerada eleita à chapa em que o candidato à 

função de diretor tenha maior tempo de serviço em efetiva regência de classe, na rede pública 

municipal, maior escolaridade, maior idade e no art. 24 aborda, quanto se a unidade escolar 

possuir somente uma chapa, a mesma só será considerada eleita se obtiver mais de 50%  

(cinquenta por cento) dos votos favoráveis em maioria simples e se não possuir o “quórum” de 

votação, como explicitado no parágrafo único, haverá nomeação temporária pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal.  

Acrescento que de acordo com a Lei de projeto municipal, caso haja renúncia do 

candidato à função de vice-diretor, em uma chapa, antes de realizada a eleição, será permitida 
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a comissão adotar as providências previstas na lei e se todos os integrantes renunciarem será 

acarretado à exclusão da chapa.  

 

VINCULAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR 

 

Quanto à vinculação e atribuições do gestor escolar, quanto a Lei de projeto municipal, 

baseia-se: o mesmo é considerado chefia imediata e o coordenador pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação, mantenedora das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de 

Ensino. De acordo o art. 30 do capítulo IV, vinculação e atribuições do Gestor Escolar, a SME 

(Secretaria Municipal de Educação), realizará a avaliação a qualquer tempo do exercício da 

função ocupada pelo gestor, utilizando dos instrumentos como: 

Monitoramento da aplicação do Plano de Gestão Escolar, acompanhamento do resultado 

da Avaliação Institucional Participativa e seu respectivo Plano de ação, registros das visitas de 

gestão, denúncias recebidas formalmente, registros de orientações e encaminhamentos pela 

mantenedora, registro de frequência das Reuniões Administrativas e Formativas convocadas 

pela Instituição Mantenedora, monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes 

à Gestão Escolar, observância da assiduidade na Instituição de Ensino. 

De acordo o descrito no Art. 32 do capítulo IV, o Chefe do Executivo Municipal 

designará servidor do quadro de pessoal efetivo do magistério da unidade escolar para ocupar 

a função gratificada de Diretor, desde que preenchidos os requisitos do art. 8º desta Lei quanto 

houve inexistência de candidatos inscritos, vacância e na criação de nova instituição de ensino. 

Essa nomeação será por um período de natureza provisória de 90 dias (noventas), e na sequência 

os líderes dos órgãos mantenedores deverão deflagrar novo processo definitivo.  

 

VACÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR 

 

Quanto à vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou 

dispensa de suas atribuições, conforme disposto na lei e segundo o art. 34 com capítulo IV, são 

atribuições dos gestores empossados para o cumprimento de 4 (quatro) anos o estabelecimento 

de estratégias para atingir o objetivo principal da instituição de ensino, garantir o acesso, a 

trajetória e o sucesso escolar dos estudantes na Educação Básica, acompanhando assim, todo o 

processo de matrícula, transferência escolar, indicadores de aprendizagem conforme a Lei 

Federal nº 14.113/2020.  

 

FUNÇÃO DO GESTOR ESCOLAR 

 

Faz-se necessário que na função ocupada, crie estratégias para melhorar o desempenho 

da aprendizagem dos alunos, principalmente quanto à realização das Avaliações Externas em 

larga escala, garantindo as metas observadas e projetadas. Outro fator de fundamental 

importância é assegurar a atualização democrática do PPP (Projeto Político Pedagógico) e o 

regimento interno da instituição de ensino.  

Assim, cabe a alguns gestores criar mecanismos para criar o regimento interno, uma 

vez, que muitas unidades de ensino do município não possuem o mesmo, para que seja colocado 

em prática. Assim, abrir espaço para que a comunidade escolar possa prezar pelo bom 
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funcionamento do serviço prestado pelos funcionários, esmerando-se ao cumprimento integral 

das legislações.  

Ainda sobre o artigo 35 do inciso X ao XXII, deve-se atentar que é função da equipe 

gestora empossada continuar cumprindo com as diretrizes e protocolos encaminhados pela SEC 

(Secretaria municipal de Educação), realizando intercorrências relevantes ocorridas na 

instituição de ensino, garantir que as propostas de ensino estejam ancoradas no Currículo da 

Educação Básica do Sistema Municipal, prestar contas à comunidade escolar e a SEC, dos 

recursos financeiros vinculados à instituição de ensino, convocar os funcionários para as 

formações continuadas em serviço, garantir o cumprimento das atividades complementares aos 

profissionais; bem como manter as informações atualizadas e fidedignas no Censo Escolar.  

É necessário ainda, que preze pela promoção do cumprimento dos princípios públicos 

da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Assim, garantindo a promoção da gestão democrática com a participação da família na escola, 

professores, servidores em geral, Conselho Escolar, através do cumprimento do Calendário 

Escolar conforme legislação vigente. 

  Por final, quanto ao que foi descrito no projeto de lei apresentado pelo executivo e 

votado em câmara de vereadores do município de Jacaraci, no art. 36, deixa claro que sem 

prejuízo da eventual apuração da responsabilidade administrativa, o Diretor Escolar poderá ser 

livremente dispensado das respectivas funções em caso de inobservância ao disposto no art. 19 

ou de insuficiência das avaliações previstas no art. 14, ambos desta Lei, assegurado o devido 

processo legal. Por fim, essa lei entrou em vigor no dia 26 de agosto de 2022. 
 

NOVAS PERSPECTIVAS COM A ESCOLHA DE GESTORES DE FORMA 

DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL 

Uma das primeiras mudanças foi o município reconhecer através dos gestores políticos 

que se faz necessário a adoção do VALOR, para ser contemplados com as remunerações a cada 

ano; e que se melhorar a adequação das exigências estabelecidas em lei, esses repasses serão 

maiores sucessivamente.  

Assim, uma das primeiras mudanças está sendo a substituição de cargos comissionados 

/confiança por um processo mais complexo e ao final a votação pela comunidade escolar interna 

e externa; possibilitando que repense como a gestão democrática está inserida no setor citado e 

o que será necessário fazer para adotar a mesma como norte para percorrer, em benefícios do 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

A gestão democrática no espaço escolar nas unidades de ensino do município de Jacaraci 

deve ser inserida para que ocorra a objetivação na promoção dos profissionais de igual para 

igual; bem como a mobilização e articulação de todas as condições materiais e humanas 

necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de 

ensino e fazer com que ocorra a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade 

escolar como forma de democratizar o ensino.  

Diante desse processo de inserção da gestão democrática, é preciso que a escola continue 

repensando sobre o seu papel em buscar oferecer uma educação de qualidade, para formar 

cidadãos críticos, atuantes dentro e fora do espaço escolar, fazendo com que ocorra de fato, a 
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participação plena de todos os líderes que trabalham em frente ao desenvolvimento da educação 

básica no município.  

A participação plena e efetiva em todos os setores da comunidade escolar, como forma 

de democratizar a cada dia mais o ensino, se faz necessária. Principalmente quanto ao foco de 

desenvolvimento das ações democráticas em todos os setores e dimensões da comunidade 

escolar interna e externa. 

Acredita-se que, com a implantação das estratégias / exigência para que ocorra o repasse 

do VALOR, seja necessário que as escolas continuem e se necessário inicie com a Gestão 

Democrática; que as ações incluídas no PPP (Projeto Político Pedagógico), contemple as reais 

necessidades dos alunos como: Identificar e reconhecer que as crianças surdas mudas precisam 

de um intérprete em sala de aula (pedido de muitos pais), que se faz necessário a existência de 

uma sala multifuncional para atender as crianças com necessidades especiais, que os 

profissionais possam participar de todos os processos escolares, sem distinção de questões 

políticas e que sejam capazes e permitidos sem interpretações errôneas a fala de cada um, no 

momento necessário; sempre visando à busca por melhorias físicas, pedagógicas para as 

unidades escolares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que com esse estudo documental sobre a implementação do VAR (Valor 

Aluno Ano por Resultados) no município de Jacaraci Bahia, nas escolas municipais, muitas 

mudanças acontecerão e possibilitará fazer com que a educação se desenvolva, alcançando 

índices significativos no IDEB.  

Mas, é preciso se atentar ao profissional que direciona a melhoria, devido à aplicação 

dos recursos; uma vez que somente o que foi exposto no Projeto de Lei nº 4.372, de 2020 e a 

Ementa que regulariza o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, não será o suficiente, se os governos 

locais não destinarem os recursos corretamente aos setores e grupos de profissionais definidos.  

Um exemplo claro é o recurso do precatório, cuja demanda é os que trabalharam até o ano de 

2006, que não são contemplados em todos os Estados e municípios até a presente data.  

Uma das primeiras ações que será necessário os 568 (quinhentos e sessenta e oito) 

municípios adotarem na Bahia, inclusive Jacaraci, é a inserção nas instituições de ensino 

municipal, o processo de seleção de gestor escolar, que ocorrerá segundo projeções no início 

do ano letivo de 2023.  

O mesmo poderá acontecer somente por votação da população, como por outros 

processos antes do mesmo ser levado à votação, para identificar o grau de conhecimento na 

área que irá ocupar. Assim, a cada ano os gestores sentiram necessidade de avançar na busca 

pela implementação de uma gestão democrática mais eficiente, para receber recursos que são 

destinados à educação, exceto o pagamento de folha de profissionais da mesma área. 

Os vereadores da câmara de vereadores votaram um projeto de lei, que detalha o 

processo de seleção para os candidatos às vagas de gestores seguindo primeiramente a 

realização de uma prova escrita, análise de currículo, divulgação no diário oficial da prefeitura 

municipal e votação da comunidade. Por fim, empossamento com portaria assinada pelo chefe 

do executivo. 
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Assim, é preciso que o governo estadual e local, se atente ao desenvolvimento das 

instituições de Ensino, principalmente no indicador do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), apresentado pelas escolas municipais; ciente que os professores e demais 

profissionais não possui um plano de carreira e muito menos mudança de nível.  

Que essas novas exigências para ser contemplado com o VAAR, seja possível repensar 

sobre os líderes inclusos nesse processo de aprendizagem, que carecem de um salário melhor, 

principalmente quem passou anos estudando, especializando para adotar estratégias e 

metodologias mais eficazes, em busca de uma educação de qualidade e da construção da escola 

construtivista.  

Outro fator interessante é a destinação de repasses para escola que apresentou muitas 

dificuldades durante a pandemia Covid -19, assim, devem ser possíveis repensar um novo 

modelo de educação oferecido nas instituições, que possui demandas de alunos carentes. É 

necessário ainda focar quanto às políticas públicas, projetos e programas que nem sempre 

surgem com o intuito de transformar realidades, mas buscar preencher um sistema de dados que 

é necessário para obtenção de recursos e comprovação dos dados reais.  
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