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RESUMO 

Este estudo pretende analisar e documentar a atuação profissional de assistentes sociais, 

professores e psicólogos no Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio 

de Janeiro, através do estudo de caso de duas equipes interdisciplinares em duas unidades 

escolares. Neste percurso, foi possível observar a correlação entre a escolha da unidade para 

atuação e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Palavras-chave: PROINAPE. Educação. Interdisciplinar. IDEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to analyses the professional action of social workers, teachers and 

psychologists in an interdisciplinary support to the municipal schools in Rio de Janeiro 

program. Through two interdisciplinary groups cases studies, in two schools, it was possible 

to observe the relation between the choice of a certain school and the index of development of 

the basic education. 

Keyword: PROINAPE. Education. Interdisciplinary. IDEB. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2003, ingressei na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) da 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro através de concurso público, atuando por 4 anos na 

Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula (FUNLAR), responsável por desenvolver 

diversos programas de atenção as pessoas com deficiências, no município. Eram atendidos na 

ocasião, indivíduos acometidos com deficiências auditivas, físicas, mentais, visuais ou 

múltiplas. 

No ano de 2006, decidi participar de um processo seletivo para integrar a Rede de 

Proteção ao Educando (RPE)1

A RPE recebeu como desafio atuar na maior Rede de Ensino da América Latina, 

constituída por 38 mil professores, 1068 unidades escolares, 255 creches próprias, 178 

conveniadas e 22 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI), que atendem a mais de 650 mil 

alunos, segundo o Censo de 2010.  

, criada naquele mesmo ano pelas secretarias municipais de 

Assistência Social e de Educação. Tal rede era composta por assistentes sociais e psicólogos 

que atuavam nas unidades escolares das 10 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), 

acompanhando os programas sociais e respondendo às demandas oriundas das escolas. 

Em 2007, iniciei uma nova atividade profissional, desenvolvida em diferentes 

escolas da 5ª CRE. Nessa ocasião, a SMAS e a SME coordenavam conjuntamente o projeto 

em que eu atuava. A supervisão do grupo, que era realizada por duas secretarias, constituiu-se 

em um importante foco de tensões e ocasionou inúmeros conflitos internos, motivados 

principalmente pelo fato das equipes receberem orientações diferenciadas, o que na maioria 

das vezes, interferia no planejamento multidisciplinar. Essas orientações estavam relacionadas 

às atividades referentes ao programa de transferência de renda do Programa Bolsa Família 

(PBF)2

Ao analisar o trabalho realizado na RPE, no decorrer do meu estudo, constatei que o 

período compreendido entre 2007 e 2009 foi extremamente árduo, devido à correlação de 

forças estabelecida entre os servidores envolvidos nessa nova frente e a organização 

institucional. 

, que não fazia parte da atribuição profissional dos psicólogos. 

                                                           
1 Ver Resoluções nº 74 (10/11/2006) e nº 107 (14/11/2006). 
2 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência de renda para famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, com renda per capita inferior a R$ 140,00 mensais, operacionalizado pelos 
municípios brasileiros através das secretarias que desenvolvem a Política Municipal de Assistência Social. 
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Ao desenvolver esta pesquisa, através da leitura dos documentos oficiais, fui 

constatando que as secretarias municipais, possuíam diferentes expectativas em relação às 

ações que seriam desenvolvidas pela RPE. 

Na SMAS, o secretário Marcelo Garcia Vargens (gestão de 2003-2008) almejava 

implantar a Gestão Plena do Sistema Único de Assistência Social no município do Rio de 

Janeiro3

• implantar um número mínimo de Centros de Referência

. Para que isso fosse concretizado, seria necessário atingir algumas metas, como por 

exemplo:  
4

• desenvolver projetos e serviços que colaborassem para o fortalecimento dos 

vínculos entre os membros das famílias em risco social; 

;  

• promover os indivíduos cadastrados nos programas sociais, principalmente nos de 

transferência de renda e do Benefício de Prestação Continuada5

Nesta ocasião, ocorreu no município do Rio de Janeiro uma orientação para que um 

determinado número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza fosse cadastrado 

no PBF, afinal, o município precisava atingir uma meta estipulada pelo governo federal. Esses 

cadastros também possibilitavam o recebimento dos recursos federais, como contrapartida. 

. 

Na SME eram alvos de preocupações três grandes impasses referentes ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB)6

Em 2010, após a substituição do prefeito (saída de Cesar Maia e entrada de Eduardo 

Paes), e dos seus respectivos secretários, ocorre uma consequente reordenação de diretrizes 

governamentais. 

 das unidades escolares, à defasagem idade/série e ao 

quantitativo de alunos analfabetos funcionais. 

                                                           
3 Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, a gestão da Assistência Social 
nos municípios ocorre em três níveis: inicial, básica e plena, sendo a última a mais desenvolvida.  
4 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) “Constitui uma unidade pública descentralizada da 
Política de Assistência Social nos territórios, sendo responsáveis pelas ações da proteção básica, organizando-as 
e ofertando-as. Aos CRAS cabe também a organização e articulação das unidades a ele referenciadas.” 
Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 15 jan 2013. 
5 O Benefício de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 
Orgânica da Assistência Social, representa a transferência de um salário mínimo ao idoso que comprove não ter 
como arcar com seu sustento nem tê-lo feito pela sua família e ao deficiente que comprove o mesmo, acrescido 
da incapacidade laborativa. Mais informações em: <http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 15 jan 2013. 
6 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi “Criado em 2007 pelo Ministério da Educação, 
visando mensurar a qualidade das redes e unidades de ensino no Brasil. Tem sido calculado a partir do 
desempenho do estudante e das taxas de aprovação nas escolas, que variam em uma escala de 0 a 10. Medido a 
cada dois anos nas unidades de ensino de todo o país, a meta do ministério é chegar, em 2022, com a nota 
mínima correspondente a seis, que equivale aos índices das escolas nos países desenvolvidos.” Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 15 jan 2013. 
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A SME criou o Programa Interdisciplinar de Apoio Às Escolas Municipais 

(PROINAPE)7

Durante o mesmo ano, alguns meses depois, foi instituído no organograma da SME o 

Núcleo Interdisciplinar de Apoio Às Unidades Escolares (NIAP)

, assumindo exclusivamente a gerência dos servidores envolvidos no programa 

que, nesse momento, eram representados pelos assistentes sociais, psicólogos e professores. É 

importante esclarecer que os últimos passaram a compor as equipes após a criação do 

programa e os primeiros servidores citados foram cedidos à SME pela SMAS. 

8

Em busca de compreender o programa em que atuo profissionalmente, que se 

apresenta a cada ano mais instigante, participei da seleção do Mestrado Profissional em Bens 

Culturais e Projetos Sociais no Centro de Pesquisa e Documentação Histórica e 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, visando estudar de forma 

aprofundada essas questões. 

, responsável pela gerência 

do referido programa e dos profissionais, centralizando, inclusive, funções referentes aos 

salários e benefícios. 

Inicialmente, meus interesses de pesquisa estavam ligados às minhas preocupações 

como servidora. Naquela ocasião, minha intenção era localizar respostas para os 

questionamentos presentes no meu cotidiano profissional e que pareciam não ter respostas no 

âmbito da minha prática.  

Pesquisar aspectos da realidade profissional onde me encontrava inserida se tornou 

um fato de tanta relevância, que imaginei ser possível propor modificações no programa 

através do meu estudo. No decorrer do meu trabalho no PROINAPE, notei que aqueles 

“problemas” foram transformando-se em angústias que iam se multiplicando, em função da 

minha dupla inserção: como pesquisadora e servidora. 

Durante o primeiro ano no Programa de Pós-Graduação do CPDOC, busquei 

circunscrever meu objeto de pesquisa, finalmente identificado como o estudo de caso da 

equipe do PROINAPE da 5ª CRE, representado pela atuação de duas mini equipes9

O objetivo foi compreender como essas ações se desenvolveram e documentá-las. 

Observei o processo de seleção das unidades escolares, aspectos referentes à composição das 

 em duas 

unidades escolares no ano de 2011. 

                                                           
7 O PROINAPE foi instituído na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, pela Coordenadora de 
Educação Maria de Nazareth Machado de Vasconcelos, através da Portaria E/SUBE/CED nº 4, de 10 de 
dezembro de 2009.  
8 O NIAP foi formulado pelo prefeito Eduardo Paes, em 13/07/2010, sendo regulamentado através do decreto nº 
32.505, de mesma data. 
9 Mini equipe refere-se a uma subdivisão interna das equipes, tendo em média na sua composição quatro 
profissionais. Isto visa facilitar a ação nas escolas e proporcionar uma ampliação no número de unidades 
atendidas.  
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equipes e mini equipes, formas de ingresso dos profissionais nas escolas para iniciarem os 

trabalhos, o planejamento das ações, a escolha dos segmentos para atendimento, os 

instrumentos utilizados para atingir as metas propostas e, finalmente, como foi feito o 

desligamento da unidade. 

É possivel dizer que o tema desta pesquisa foi a atuação profissional no PROINAPE, 

sendo o objeto representado pelo estudo de caso das ações de duas mini equipes do programa, 

em duas unidades escolares da 5ª CRE10

 O método utilizado foi o etnográfico, próprio da Antropologia Social. Segundo Lage 

(2009, p. 3), a etnografia apresenta-se como uma forma específica de construção de uma 

narrativa sobre o grupo social pesquisado e o texto etnográfico parece refletir um esforço 

intelectual do antropólogo em atribuir significação às representações e práticas nativas.  

. A hipótese a respeito desta atuação estava 

relacionada a: considerar a existência de uma possível relação entre a seleção da unidade 

escolar onde ocorreria a atuação de uma equipe e uma retórica de insucesso escolar. A minha 

vivência como membro de uma equipe do programa contribuiu muito para a formulação desta 

hipótese. 

Procurei reconstruir as estratégias de atuação de duas equipes a partir da leitura dos 

documentos produzidos pelas suas atuações (diários de campo, relatórios de atividades e uma 

monografia), de entrevistas realizadas com profissionais dessas equipes, da minha observação 

e experiência como servidora pública e membro do PROINAPE da 5ª CRE. 

Desse modo, com base nas orientações feitas pela banca de qualificação, optei pelo 

estudo de caso descritivo de duas equipes do PROINAPE, cujas experiências foram narradas 

no segundo capítulo desta dissertação.  

A pesquisa iniciou-se através do levantamento das fontes bibliográficas (que 

incluíram uma dissertação e duas monografias, sendo uma de pós-graduação, referente ao 

tema) e a análise de documentos (que incluiu a consulta aos decretos, portarias, resoluções11

Um detalhe significativo é alusivo ao cuidado das equipes na produção de 

documentos relacionados ao seu trabalho, o que gera grandes acervos de informações. É 

 e 

a leitura dos documentos norteadores do PROINAPE, diários de campo dos casos estudados, 

relatórios das mini equipes, além dos planos de ação das equipes da 1ª, 2ª, 5ª e 6ª CREs).  

                                                           
10 O território de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Educação compreende os seguintes bairros: 
Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Colégio, Guadalupe (parte), Honório Gurgel (parte), Irajá, 
Madureira, Mal. Hermes, Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da 
Penha, Vila Kosmos e Vista Alegre.  
11 Foram consultados: lei nº 3.343 (dezembro de 2001), os decretos nº 27.254 (outubro de 2006), nº 32.505 (julho 
de 2010) e nº 32.506 (julho de 2010), as resoluções nº 280 (setembro de 2007) e nº 107 (novembro de 2007), e 
documentos norteadores da RPE (2007) e do NIAP (2010 e 2012). 
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notável que também haja dificuldade em manter este acervo produzido pelas equipes, de 

forma organizada e protegida que favorecesse a consulta e preservação do sigilo dos dados do 

público atendido. No entanto, o acesso à documentação não constituiu um obstáculo ao 

estudo, pois as mini equipes envolvidas colaboraram muito nesse sentido, o mesmo ocorrendo 

com o NIAP. 

Para coleta de dados utilizei as entrevistas semiestruturadas, realizadas de acordo 

com a metodologia de história oral e a observação participante. Elas foram realizadas com os 

profissionais que compõem as equipes estudadas, os diretores das unidades escolares onde o 

programa atuou, a gerente de Serviço Social na Educação, responsável pela implantação da 

Rede de Proteção ao Educando (RPE), a atual diretora do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às 

Unidades Escolares (NIAP) e a assistente de direção do NIAP, totalizando 13 pessoas e 18 

horas de gravação.  

A organização das entrevistas obedeceu a seguinte ordem: desenvolvi as entrevistas 

com cada componente da equipe da E. M. Rosa Bettiato Zattera, auxiliada por um roteiro 

comum. Em seguida, ouvi a antiga gerente de Serviço Social na Educação com um roteiro 

especialmente criado para ela. Nesse encontro procurei compreender como a RPE foi 

constituída, quais foram os entraves percebidos pela gerente durante o tempo em que ela 

esteve no cargo e, finalmente, os motivos do seu desligamento do projeto.  

Prosseguindo, a equipe da E. M. Figueiredo Pimentel foi entrevistada através do 

mesmo roteiro utilizado com os técnicos da outra unidade escolar. Em relação aos diretores 

das duas unidades, após a elaboração dos roteiros semelhantes aos das mini equipes, realizei o 

agendamento dos encontros com o auxílio dos técnicos do programa e as entrevistas foram 

desenvolvidas na unidade escolar e na coordenadoria. Concluindo essa etapa, foram ouvidas a 

diretora e a assistente de direção do NIAP, que também tiveram um roteiro especialmente 

elaborado para elas. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas como prevê a metodologia de 

história oral. O sigilo e o anonimato foram garantidos, sendo apenas citados os nomes das 

unidades escolares.  

Outras entrevistas estavam previstas: a da psicóloga do Instituto Helena Antipoff 

(IHA)12

                                                           
12 O IHA é um órgão da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, responsável pelo desenvolvimento 
da Política Nacional de Educação Especial no âmbito municipal, destinada ao atendimento às necessidades 
referentes à educação dos alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e superdotação. O 
IHA mantém equipes nas Coordenadorias Regionais de Educação, visando atender os alunos integrados, que 
estão em turmas regulares, em sala de recursos multifuncionais, classes e escolas especiais.  

, responsável por acompanhar os psicólogos na RPE e que, posteriormente, trabalhou 
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no PROINAPE como orientadora técnica, além da segunda gerente da RPE. No entanto, em 

função do tempo e da burocracia exigida pela SME, não foi possível ouvi-las. Também 

devido ao prazo restrito e à dificuldade em obter autorização com a secretaria, os alunos e 

professores não foram entrevistados. 

Ressalto que, em função do tempo previsto para a realização deste estudo, 

infelizmente não houve possibilidade de ouvir os alunos e seus familiares sobre a atuação do 

PROINAPE, embora reconheça que estas informações seriam bastante enriquecedoras. 

Outro aspecto interessante e que precisa ser destacado se refere à escolha das equipes 

do Programa convidadas a participar da pesquisa. Inicialmente, consultei a diretora do Núcleo 

Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares (NIAP), pedindo sugestões das 

coordenadorias para o estudo, tendo ela indicado as: 1ª, 6ª, 7ª e 10ª. É importante destacar que 

as equipes que compõem o programa têm o território de abrangência semelhante (mas nem 

sempre equivalente) ao das CREs. 

Com o passar do tempo, verifiquei com o professor orientador desta dissertação, que 

o tempo disponível para completar o mestrado inviabilizava uma pesquisa que contemplasse 

quatro equipes. Optei por estudar a 1ª CRE (em função da proximidade com centro da cidade, 

o que facilitaria o acesso) e a 6ª (por estar situada em um território com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH13

Após realizar novo em contato com a direção do NIAP e obter autorização para 

apresentar o estudo às equipes, saí ao campo. 

 do Rio de Janeiro). 

Solicitei aos assistentes sociais, professores e psicólogos que, ao selecionarem as 

experiências, procurassem observar alguns aspectos que julguei importantes:  

• a mini equipe participante deveria ter atuado em 2010 e/ou 2011, em uma unidade 

escolar com diferentes segmentos; 

• estar disposta a participar do estudo; 

• viabilizar o acesso da pesquisadora à escola e aos atores envolvidos no trabalho; 

• possibilitar o acesso à documentação por ela produzida. 

Durante os contatos iniciais com as equipes, percebi vários entraves: na 1ª CRE 

houve muita dificuldade em falar com o grupo. Os contatos foram feitos com a orientadora 

técnica, profissional responsável por acompanhar as atividades desenvolvidas, realizando uma 

mediação com o NIAP. Também não consegui acesso aos planos de trabalho de 2010 e 2011, 
                                                           
13 O IDH considera renda, educação e saúde. Criado por Mahbub Ul Haq, assessorado pelo economista indiano 
Amartya Sem, começou a ser publicado em 2001, visa ser um contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB), que 
mede apenas o desenvolvimento econômico. 
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que ficaram de ser enviados por e-mail e, finalmente, não houve possibilidade dos 

profissionais irem para reuniões e um contato pessoal. 

Prosseguindo com o trabalho, consegui me comunicar com a 2ª CRE, onde possuo 

uma relação de amizade com alguns técnicos que poderiam facilitar o acesso aos demais 

profissionais, participei de uma reunião de equipe para apresentar minha proposta de 

pesquisa, porém não houve manifestação de interesse. 

Na 6ª coordenadoria o comunicado foi enviado para o e-mail de um dos membros, 

que posteriormente repassou a proposta aos demais em reunião, mas não houve adesão. Uma 

assistente social demonstrou desejo, mas a equipe com que atuou em 2010 e 2011 havia sido 

desfeita com a saída de outros dois participantes do programa. 

Na 8ª CRE, uma amiga que atua na equipe facilitou o acesso a uma mini equipe que 

preenchia os requisitos necessários para o estudo e um encontro foi agendado. Feita a 

proposta e aceita por elas, uma semana após o contato houve desistência da participação. 

Lamentei esta decisão, principalmente porque a experiência delas era muito rica. Ali, 

a entrada da equipe na unidade de ensino ocorreu através do atendimento a um oficio (da 

diretora da escola), que solicitou ajuda para um caso específico. Com o passar do tempo 

foram sendo identificadas outras demandas que justificavam a intervenção da equipe de forma 

mais duradoura. No ano seguinte, a escola recebeu outros profissionais que conseguiram 

realizar um trabalho mais amplo com diferentes segmentos. 

Na 10ª CRE houve concordância em colaborar com a minha pesquisa, no entanto, a 

comunicação com a orientadora técnica e a equipe só foi viabilizada no final de outubro de 

2012. Em função do curto prazo, temi incluir mais uma experiência. 

Nas demais coordenadorias o convite foi feito através de e-mail, enviado para as 

referidas orientadoras e apenas duas responderam. 

Finalmente, fiz o convite à equipe da coordenadoria a que pertenço e duas mini 

equipes se prontificaram com muita satisfação. Consultado o professor orientador, decidimos 

realizar o estudo com a 5ª CRE. 

Outro fator importante que não posso deixar de citar, refere-se ao trâmite exigido 

pela Secretaria Municipal de Educação (SME) da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 

(PCRJ), para autorizar as entrevistas relativas às pesquisas na rede de ensino.  

Mesmo compreendendo a necessidade de acompanhamento do que seria realizado, 

principalmente quando envolve os alunos, reconheço que deveria haver alguma flexibilidade 

no caso dos servidores que realizam estudos referentes aos trabalhos que desenvolvem na 

secretaria. 
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Verifiquei que não há nenhuma distinção entre o pesquisador externo e o próprio 

servidor da prefeitura que investe na sua capacitação, nem sempre subsidiada pelo município, 

como é o meu caso, comprometendo-se a devolver os resultados do estudo, sem nenhuma 

contrapartida da instituição. Não falo em vantagens pecuniárias, mas sim na redução da 

burocracia e na facilitação de acesso aos participantes. 

Avalio que este estudo, compreendido como uma proposta de uma exploração inicial, 

me proporcionou a ampliação do olhar sobre o PROINAPE, pude visualizar aspectos antes 

desconhecidos, observados principalmente durante as visitas que realizei a algumas equipes e 

nas entrevistas. 

Espero que os resultados obtidos através desta pesquisa possam auxiliar a fomentar 

um diálogo entre os atores envolvidos, viabilizando a construção coletiva de alternativas, que 

fortaleçam as ações cotidianas, ampliando a qualidade das nossas intervenções no âmbito da 

política pública de educação. 

As experiências a serem observadas ocorreram no ano de 2011, em duas unidades 

escolares com equipes distintas, nesta ocasião estive de licença para cursar as disciplinas do 

mestrado. 

A presente dissertação se estrutura em três capítulos. No primeiro apresentarei o 

processo de formação do PROINAPE; o segundo e o terceiro estão relacionados às duas 

experiências na 5ª CRE. 
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1 DA RPE AO PROINAPE: PRINCIPAIS ASPECTOS DAS DUAS EXPERIÊNCIAS 
REALIZADAS NA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Neste capítulo pretendo relatar os principais aspectos referentes à Rede de Proteção 

ao Educando (RPE) e ao Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio de 

Janeiro (PROINAPE), considerando-os de fundamental importância para a compreensão dos 

casos que serão posteriormente narrados. 

1.1 A Rede de Proteção ao Educando (RPE) 

Não há como abordar o PROINAPE sem citar a RPE. A rede representa uma 

experiência anterior à construção do programa, desenvolvida durante três anos através da 

SMAS e da SME na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

A RPE foi criada em outubro de 2006, através do decreto nº 27.25414

A concepção dessa nova frente de trabalho na SMAS expressava mais uma mudança 

promovida pelo secretário municipal de Assistência Social, Marcelo Garcia Vargens, que 

desejava implantar a gestão plena no município do Rio de Janeiro, conforme as diretrizes 

previstas na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/SUAS). 

, que também 

instituiu a Gerência de Serviço Social na Educação (GSSE) no organograma da SMAS. A 

rede surgiu com o objetivo de atuar através de ações articuladas, no enfrentamento dos 

obstáculos que emergiam no âmbito da escola, inibindo a prática pedagógica e a 

concretização da educação pública de qualidade. 

Para compor o quadro de profissionais que atuariam na RPE, a SMAS divulgou um 

remanejamento constituído por 132 vagas para assistentes sociais da própria secretaria. 

Em janeiro de 2007 os psicólogos passam a compor estas equipes. Esses 

profissionais foram convocados pela SME, tendo ingressado nos quadros funcionais da 

prefeitura a partir de um concurso promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

Esses psicólogos são lotados nas diversas CREs e supervisionados pelo IHA. 

                                                           
14 Decreto nº 27.254, de 27/10/2006, de autoria do Prefeito Cesar Maia. Dispõe sobe a Estrutura Organizacional 
da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). 
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Após a organização das equipes ocorreu a distribuição, por Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e pelos Polos de Atendimento Extraescolar (PAEE)15

A RPE, conforme citado anteriormente, esteve vinculada a duas secretarias, SMAS e 

SME. A dinâmica de gestão foi, correspondentemente, influenciada por diferentes 

determinações. A GSSE assumiu a responsabilidade pela supervisão dos assistentes sociais, já 

os psicólogos permaneceram vinculados ao IHA. 

. Importa 

destacar que na ocasião das inscrições para a seleção do remanejamento, os assistentes sociais 

fizeram a escolha dos futuros locais de atuação e os psicólogos ao tomarem posse, elegeram a 

CRE para onde seriam referenciados de acordo com a classificação no concurso. 

As atribuições dos assistentes sociais nesta ocasião, segundo a SMAS, incluíam: 

atuar no combate à evasão e infrequência escolar, prestando atendimento, nas unidades 

escolares, às famílias inseridas no PBF. 

As ações desenvolvidas pelos membros da RPE assemelhavam-se às que já vinham 

sendo realizadas pelos CRAS. Os profissionais de serviço social na RPE fariam uma 

itinerância através de diferentes unidades escolares. Neste trabalho, estavam também previstas 

articulações com a rede de serviços (normalmente composta por serviços de diferentes 

secretarias municipais e estaduais, órgãos públicos, ONGs, instituições privadas e 

filantrópicas), visitas domiciliares e reuniões com as famílias beneficiárias do PBF. 

Existem alguns aspectos a respeito desta parceria constituída entre a SMAS e o IHA 

que parecem polêmicos. O documento “Serviço Social na Educação: Estratégia de Política 

Pública na Educação Básica do Município do Rio de Janeiro” destaca a abordagem da GSSE. 

Neste documento havia, ainda, uma prioridade a ser atendida: relacionada à Proteção Social 

Básica16

                                                           
15 Polo de Atendimento Extraescolar é uma unidade extinta do organograma da SME, que segundo a publicação 
da equipe do PAEE Sobral Pinto, pode ser assim definido: “[...] atendimento educacional complementar que 
congrega na abordagem interdisciplinar inclusiva, a busca de soluções para as dificuldades encontradas pelas 
escolas, frente às características de desenvolvimento de crianças que vivem adversidades de ordem biopsico-
social.” Os vinte polos nas dez CREs eram compostos por professores com formação em: psicologia, pedagogia, 
fonoaudiologia e psicopedagogia. Disponível em: <http://www.sobralpinto.blogspot.com>. Acesso em: out. 
2012. 

, especialmente dos alunos e de suas famílias em situação de vulnerabilidade social, 

garantindo o acesso desse público aos serviços necessários. 

16 Proteção Social Básica – “Segundo a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social: a 
Proteção Social de Assistência Social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios 
ofertados pelo SUAS, para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo da vida, à 
dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. O SUAS prevê 
quatro tipos de gestão; a municipal, estadual, a federal e do Distrito Federal. Esta gestão da Assistência Social no 
munícipio é organizada em três níveis: inicial, básica e plena.” (NOB/SUAS). Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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Para o IHA, as atribuições profissionais dos psicólogos sob a sua supervisão 

relacionavam-se aos seguintes itens: 

• atuar no âmbito da educação, especificamente na realização de pesquisas, 

diagnósticos e intervenções grupais ou individuais; 

• contribuir para o desenvolvimento do aluno, fazendo uso da análise reflexiva das 

relações estabelecidas no interior das unidades de ensino; 

• auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, através de procedimentos 

reflexivos, coletivos e interdisciplinares que possibilitem compreender a relação 

professor-aluno em determinados contextos presentes no cotidiano escolar; 

• elaborar e/ou desenvolver estudos que ajudem a elucidar, além dos aspectos do 

processo de ensino e aprendizagem, as características psicossociais da população 

atendida; 

• observar e registrar as dificuldades percebidas nos alunos da rede de ensino em 

que está atuando e encaminhar, quando necessário, para a rede de serviços da 

região. 

A conclusão que se pode chegar após a leitura dos diversos documentos é que 

enquanto a SMAS preocupava-se com o atendimento ao aluno em vulnerabilidade social e a 

sua família, o IHA tinha como meta o diagnóstico e a intervenção do psicólogo, com o 

propósito de melhor compreender as relações estabelecidas no âmbito escolar e a dificuldade 

de aprendizagem de alguns alunos, prevendo posteriormente o encaminhamento à rede de 

serviços dos casos diagnosticados como propícios a tratamentos. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, percebi um esforço da GSSE para 

planejar as ações em conjunto com a equipe do IHA. No entanto, a diretriz da SMAS visava 

atuação dos assistentes sociais no Programa Bolsa Família (PBF), nas unidades escolares. 

A fim de garantir de que esta determinação fosse realizada, o secretário municipal de 

Assistência Social da época, através de documento próprio, estabeleceu metas a serem 

cumpridas pelos profissionais e mecanismos de registro de produtividade17

O descumprimento das referidas metas provocou muitas advertências verbais contra 

diversas equipes, culminando com a punição da equipe de assistentes sociais da 4ª CRE, com 

publicação de advertência em Diário Oficial. Esse período foi permeado por muitos conflitos 

e disputas pelo poder institucional.  

. 

                                                           
17 Ver em anexo as cópias dos documentos de produtividade que foram utilizados.  
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Nesse contexto, em 2007 foi desenvolvido o “Documento Norteador da RPE” que  

discorre sobre a relação entre a psicologia, o serviço social e a educação, apresentando 

também objetivos gerais e específicos para a rede. Também esclarece as atribuições 

profissionais das duas categorias, além das funções das CREs, Coordenadorias de Assistência 

Social (CAS), IHA e GSSE. 

Na tentativa de resumir os aspectos mais significativos desse documento, destaco que 

seu intuito foi possibilitar, através do enfoque psicossocial, a atuação nas escolas, 

privilegiando a escuta e reflexão das questões que afetavam o cotidiano escolar, o 

acolhimento dos impasses e das dificuldades e a atuação nas expressões das questões sociais. 

Entretanto, este trabalho deveria ainda possibilitar aos atores das unidades de ensino o 

compartilhamento, a análise e enfrentamento destes obstáculos. 

O objetivo principal era estabelecer uma conexão entre os conhecimentos da 

psicologia, do serviço social e da educação, visando criar com a unidade escolar o 

atendimento das demandas que obstassem o processo de ensino e aprendizagem. 

Para que este fim fosse atingido, os objetivos específicos indicavam ações com as 

famílias, os alunos e os profissionais das escolas, a serem realizadas em grupos ou 

individualmente, respeitando as especialidades de cada categoria. As visitas domiciliares 

também foram citadas, além da elaboração de um plano de trabalho em conjunto, a partir das 

demandas dos atores. 

No item denominado “Cenário de funcionamento” ficou explícita a função de cada 

divisão envolvida, e como deveriam se desenvolver as relações entre elas e as equipes da 

RPE. Segundo o texto norteador da RPE, as ações específicas da Assistência Social 

precisariam ser incluídas nos/aos trabalhos da REPE18

Para melhor organizar o desenvolvimento destas ações, ficou estabelecido que as 

CREs definissem os focos prioritários de ação e as escolas mais necessitadas destas 

intervenções. É importante lembrar que as CAS também opinaram sobre essas escolhas, mas 

nesse primeiro ano, os profissionais não foram consultados. 

. 

Na 5ª CRE, onde desenvolvi a pesquisa, a Assessoria de Ação Integradora (AAI)19

As listagens contendo as unidades escolares selecionadas foram remetidas aos 

assistentes sociais e psicólogos nas diferentes regiões. Baseadas na organização territorial, as 

 

ficou responsável pela equipe da RPE. 

                                                           
18 Cada secretaria utilizava uma sigla para designar a Rede de Proteção ao Educando. Na SMAS denominava-se 
RPE e na SME, REPE. 
19 Assessoria de Ação Integradora (AAI) é uma divisão administrativa que compõe a estrutura das CREs. 
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equipes lotadas nos CRAS e nos PAEE deveriam entrar em acordo e subdividir o número de 

escolas indicadas para atendimento. Esse critério provocou, em 2007, grande desigualdade no 

número de unidades destinadas a cada mini equipe, pois a área geográfica designada para cada 

uma delas era muito diferenciada. Finalmente, definidas as unidades onde os profissionais 

atuariam, o plano de ação20

O referido plano composto pelas frentes de atuação apresentava também o 

instrumental utilizado, os objetivos a serem atingidos, o número de unidades atendidas e o 

perfil delas, o quantitativo de mini equipes formadas, dados sobre o território, indicadores de 

avaliação, monitoramento e a previsão das ações da Assistência Social. 

 construído em cada CRE mostrou-se importante diretriz para o 

grupo. 

O plano de ação diferencia-se do plano de trabalho. Este seria elaborado pela mini 

equipe com a participação das unidades escolares. De acordo com o texto da GSSE, este plano 

responde a uma exigência para a entrada nas escolas prioritárias, devendo ser elaborado 

coletivamente pelos atores envolvidos. Deveria, ainda, ser específico para cada escola, de 

acordo com suas demandas, em consonância com as diretrizes e bases teóricas previstas no 

plano de ação. Para a elaboração do plano de trabalho é fundamental que as mini equipes 

estabeleçam com a escola um espaço de escuta e acolhimento dos impasses e dificuldades que 

perpassam o seu cotidiano, criando possíveis fóruns de interlocução e análise das 

implicações21

Após a definição dessa dinâmica de operação, o acompanhamento e a supervisão das 

equipes regionalmente ficaram a cargo das CREs e CASs. No âmbito central da prefeitura, 

essa função foi desenvolvia pela GSSE e o IHA, conjuntamente. 

. 

As chefias imediatas eram representadas pelos coordenadores dos PAEE e diretores 

dos CRAS. Esse aspecto constituiu-se em um complicador. Diferentes agentes requisitavam 

as ações das equipes, as CAS, CREs, os diretores de CRAS e coordenadores dos PAEE. Nas 

reuniões de equipe da 5ª CRE, por exemplo, todos os atores responsáveis pelo 

acompanhamento local estavam presentes, exceto o coordenador do polo e o diretor do 

CRAS, embora o texto do norteador estivesse claro, as relações profissionais eram 

extremamente confusas e diretrizes distintas eram apresentadas aos grupos muitas vezes de 

forma autoritária e coercitiva. 

                                                           
20 Plano de ação é o plano constituído anualmente por toda a equipe do PROINAPE de uma determinada CRE, a 
fim de nortear as ações profissionais. 
21 Ver documento: “Psicólogos na escola pública do Rio de Janeiro: desafios na construção de outros possíveis.” 
(GUEDES, 2007, p. 3).  
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Com o passar do tempo, os conflitos no interior da SMAS ficaram insustentáveis, 

contribuindo para o processo de exoneração da gerente. Em julho de 2007 esta servidora 

decide desistir do cargo e solicita o afastamento. Outra profissional assume a GSSE que tem a 

sua autonomia alterada: deixa de ser subordinada ao Gabinete do Secretário, passando para a 

Subsecretaria de Proteção Social Básica.  

Na prática, isso significava atrelar a atuação profissional dos assistentes sociais à 

Política de Assistência Social, subordinar os grupos às CAS e afastá-los das diretrizes do 

IHA. Esse quadro persistiu até o fim do mandato do prefeito Cesar Maia, em dezembro 2008. 

Em 2009, com a posse do atual prefeito, Eduardo Paes, houve a substituição do 

secretariado, encerrando essa fase da RPE. Nessa gestão, Fernando William Ferreira e Cláudia 

Maria Costin passaram a coordenar as secretarias de Assistência Social e de Educação, 

respectivamente.  

Pela terceira vez, a gerente de Serviço Social na Educação é substituída, assumindo 

uma servidora do quadro da RPE, lotada na 1ª CRE. O marco dessa gestão em relação à 

SMAS foi o deslocamento da GSSE para o Sistema Integrado de Assistência Social 

(SIMAS)22

 

, desvinculando-a da Subsecretaria de Proteção Social Básica. O mesmo acontece 

com o SIMAS, onde também ocorreu a troca da coordenadora, sendo convidada outra 

assistente social que não era servidora da prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Vinculações da GSSE 
Fonte: Elaboração própria.  

                                                           
22 SIMAS – “Instituído na Secretaria de Desenvolvimento Social em 2001, através da lei nº 3.343, de 28/12/2001 
e regulamentado pelo decreto nº 21.058, de 08/02/2002. Após a sua implantação, os assistentes sociais passam a 
ser vistos como executores da Política Municipal de Assistência Social, independente da secretaria onde estejam 
lotados. Na lei há ainda previsão da constituição de uma gerência responsável pela vida funcional de todos os 
assistentes sociais da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sendo criada também neste sistema uma 
gratificação específica para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
atualmente denominada Secretaria Municipal de Assistência Social.” Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br>. 
Acesso em: 15 jan. 2013. 

Dezembro/2006 a julho/2007 
Gabinete do Secretário Municipal de 

Assistência Social 
     

 
   

  
  

 

Julho/2007 a dezembro/2008 

Subsecretaria de Proteção Social 
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Janeiro/2009 

SIMAS 
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Os profissionais foram retirados dos polos e dos CRAS, passando a ser vinculados 

diretamente às escolas onde atuavam, mas o acompanhamento da CRE permaneceu e se 

intensificou. Instituiu-se uma equipe de supervisores de área, em que cada supervisor, lotado 

na SMAS, era responsável por acompanhar somente os assistentes sociais das equipes de duas 

CREs. Os psicólogos continuaram sob a orientação do IHA. 

As atribuições da GSSE foram modificadas prevendo o trabalho intersetorial. Nas 10 

CREs as equipes elegeram representantes que foram ao nível central auxiliar a construção do 

documento “Diretrizes Para o Serviço Social na Educação”, baseado no parecer jurídico do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), referente à atuação dos assistentes sociais no 

campo educacional. As atribuições profissionais dos assistentes sociais e psicólogos também 

foram definidas e documentadas. 

Nesta ocasião, a gerente e seus respectivos supervisores realizam consultoria com um 

docente da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

que contribuiu efetivamente para a sistematização do trabalho desenvolvido.  

Segundo o documento “Serviço Social na Educação: Estratégia de Política Pública na 

Educação Básica do Município do Rio de Janeiro”, o enfrentamento das questões sociais 

presentes neste contexto passa por um processo de reflexão, sendo coletivizado, 

compreendido como responsabilidade dos diferentes segmentos (família, aluno, docentes e 

comunidade). 

Nesta segunda fase da RPE alguns eventos de atualização profissional foram 

realizados, iniciativas conjuntas da SMAS e SME, em parceria com o Centro de Capacitação 

da Política de Assistência Social (CCPAS). Podem ser destacados o “I Seminário da Rede de 

Proteção ao Educando – RPE: a Escola na Contemporaneidade”, o curso de formação 

continuada, ministrado aos profissionais e o curso de extensão: “Sistematização da 

Experiência da RPE”, este promovido em conjunto com a Faculdade de Serviço Social da 

UERJ. 

Em fevereiro de 2010, ocorreram novas mudanças e a RPE passou a integrar o 

PROINAPE, sendo coordenado exclusivamente pela SME. Este ato finda a dupla gerência do 

projeto exercida pela Assistência Social e a Educação, iniciando uma nova fase, que abordarei 

a seguir. 
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1.2 Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas Municipais do Rio de Janeiro 
(PROINAPE) 

Existem várias concepções a respeito da origem do PROINAPE. Em alguns casos, o 

programa é concebido como algo inovador, totalmente desvinculado do projeto anterior, em 

outros, observa-se tanta semelhança que poderíamos dizer: ocorreu apenas uma troca de 

nomenclatura. 

A partir de 2009, a RPE em conjunto com a Equipe de Apoio Extraescolar (EAEE)23

Sendo o quadro constituído apenas de servidores, é significativo esclarecer que, em 

relação aos assistentes sociais, o ingresso se desenvolveu em três momentos distintos: os 

provenientes da RPE, os que ingressaram através da convocação de um concurso realizado 

pela SMAS, em 2007, e um novo remanejamento interno em 2008. Sobre os psicólogos, 

pode-se dizer o mesmo: os provenientes da RPE e os convocados em 2008, 

 

passam a formar o PROINAPE. A primeira unidade (RPE), como foi citado anteriormente, 

agrupava assistentes sociais e psicólogos. A segunda (EAEE) congrega os professores que 

começam a atuar no programa neste ano, oriundos dos PAEE, que foram extintos na mesma 

ocasião. 

24

A respeito dos professores que compõem as equipes, estes passaram a atuar no 

PROINAPE, logo depois de sua criação, em 2009. No entanto, já desenvolviam suas ações 

profissionais na rede de ensino, onde ingressaram através de concurso público para o 

magistério municipal. 

aprovados no 

mesmo concurso público promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cujos 

psicólogos que desejaram mudar de secretaria, foram convocados pela SME que fez três 

chamadas: a primeira em 2007, uma em 2008 e a última, recentemente, em 2011. 

A RPE possuía uma equipe composta por 115 assistentes sociais e 103 psicólogos, 

distribuídos nas 10 CREs. Desde 2009, ocorreu uma redução de 32 profissionais que se 

exoneraram ou solicitaram licenças. 

                                                           
23A sigla PAEE refere-se ao Polo de Atendimento Extraescolar (um serviço da SME), que foi extinto em 2010 
com a criação do PROINAPE. A equipe deste polo denominada Equipe de Apoio Extraescolar (EAEE), 
composta pelos professores, passou também a constituir o programa em conjunto com a RPE (formada por 
assistentes sociais e psicólogos). 
24 A preocupação em relatar as diferentes datas de ingresso dos servidores nesse programa tem por objetivo 
demonstrar que a forma de contratação neste caso ocorreu por concurso público (existem outros 
programas/projetos na prefeitura, em que os funcionários são terceirizados), e finalmente para ilustrar a 
movimentação de profissionais no interior do PROINAPE. 
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O PROINAPE aproveita as equipes anteriormente constituídas em cada CRE, ao 

longo do tempo percorrido. Algumas mudanças foram feitas nos grupos de profissionais, no 

entanto, não verifiquei nenhum documento que instituísse um remanejamento oficial como foi 

feito na SMAS. 

Uma observação importante refere-se à circulação de profissionais no interior do 

programa. Embora não existam índices oficiais sobre essa circulação, pude constatar que não 

há um fluxo permanente de entrada e saída deles, no entanto, recebi a informação da 

Secretaria Municipal de Administração (SMA), de que a saída dos profissionais do programa 

é autorizada pela SME através de permuta, que deverá ser ratificada pela da diretora do 

núcleo. Os assistentes sociais e psicólogos, caso tenham interesse em sair dele, só poderão ser 

aproveitados em outras secretarias da prefeitura.  

 A criação do PROINAPE e a transferência compulsória dos assistentes sociais para a 

SME provocou movimentos de protesto, entre os quais posso citar as reuniões desenvolvidas 

pelos assistentes sociais no Conselho Regional de Serviço Social, criação de um abaixo-

assinado, audiência com o secretário de Assistência Social e nos questionamentos variados às 

gerentes do SIMAS e da GSSE, além da coordenadora do PROINAPE, culminando com a 

exoneração de cargo de três supervisores técnicos. 

Segundo os dados obtidos na documentação consultada, é possível dizer que a 

transferência compulsória desses profissionais para a SME não foi o principal motivador 

dessas manifestações, havia também a intenção de que as diretrizes do Serviço Social na 

Educação25

A seguir, passo a apresentar os dados relativos à criação do NIAP, constituição das 

equipes profissionais, aos aspectos funcionais, a escolha das unidades escolares para atuação, 

elaboração dos planos de ação e de trabalho, atuação profissional no programa, realização de 

intercâmbios entre as equipes, os aspectos relacionados à sistematização dos dados 

produzidos e o cuidado com o acervo. 

, elaboradas pelos representantes do serviço social de cada coordenadoria em 

conjunto com os supervisores e a GSSE, fossem endereçadas à SME e publicadas em Diário 

Oficial a fim de garantir que o posicionamento político do grupo fosse respeitado na nova 

estrutura que passou a coordená-los. Mas isso não ocorreu, estes foram os motivadores das 

manifestações organizadas pelos servidores. 

                                                           
25 Ver o documento “Diretrizes do Serviço Social na Educação”. 
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1.3 Criação do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares (NIAP) 

Através da publicação do decreto nº 32.505, de 13/07/2010, o prefeito altera a 

estrutura da SME criando o Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares (NIAP), 

hierarquicamente subordinado em primeira instância à Subsecretaria de Ensino e, 

consequentemente, à Coordenadoria de Ensino. Não posso deixar de enfatizar a surpresa em 

relação às datas dos documentos analisados, pois através deles verifiquei que o surgimento do 

programa na SME é anterior ao do núcleo. 

O NIAP passa a ser responsável pela gestão e coordenação das ações dos 254 

profissionais do PROINAPE que em maio de 2012 estavam assim distribuídos: assistentes 

sociais (94), psicólogos (92), professores (58) e orientadores técnicos (10) – estes últimos 

responsáveis por acompanhar o trabalho das equipes nas CREs. O pessoal de apoio pode ser 

representado por dois professores e um auxiliar administrativo, devendo ser acrescentadas a 

este número a diretora e a assistente de direção. 

É importante enfatizar que a SME, através da resolução nº 1.089, de 22/07/2010, 

estabelece missão e competências para o NIAP. Segundo esse documento, a missão do núcleo 

seria o apoio às escolas da rede pública municipal, este apoio seria atingido através das ações 

interdisciplinares das equipes, tendo por base os planos educacionais municipais, visando 

atingir a manutenção e melhoria das relações ensino-aprendizagem26

A respeito das competências por ela definidas para o NIAP, posso destacar: a 

definição de diretrizes para as ações das equipes interdisciplinares nas diferentes regiões da 

cidade, a coordenação e acompanhamento dessas ações nas CREs, o estabelecimento de metas 

e indicadores visando a normatização, o monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido, 

alocação dos profissionais nas coordenadorias e definição das atribuições deles em ato 

específico. 

. 

1.4 Equipes do PROINAPE e das CREs 

Não foi encontrada documentação a respeito da presença do programa no 

organograma das CREs. A Subsecretaria de Ensino é composta pela Coordenadoria de 

Educação e as CREs. As seguintes gerências estão subordinadas à Coordenadoria de 

                                                           
26 Resolução SME nº 1.089, de 22/07/2010. 
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Educação: de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, 

IHA, Regularização Escolar e a de Mídia e Educação, além do NIAP, Centro Municipal de 

Referência de Educação para Jovens e Adultos e do Centro de Referência da Educação 

Pública da Cidade do Rio de Janeiro. Já as CREs são responsáveis pelo Centro de Educação 

Integrada Amália Fernandes Conde, pela Gerência de Infraestrutura (GIN), Gerência de 

Recursos Humanos (GRH), Gerência de Aquisição, Gerência de Educação (GED), pelas 

unidades escolares, Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), bibliotecas escolares 

municipais e creches27

A inserção da equipe no espaço físico das CREs ocorreu durante a vigência da RPE, 

na ocasião da entrada dos profissionais nas unidades escolares que, de acordo com o 

organograma, são subordinadas às coordenadorias.  

.  

Nelas o PROINAPE vinculou-se a duas divisões distintas, pois algumas equipes são 

vinculadas à AAI e outras à Gerência de Educação (GED). Estes setores são responsáveis por 

designar um profissional para manter articulações com NIAP, remeter a frequência mensal do 

grupo para o nível central e agendar férias e licenças especiais. 

1.5 Aspectos funcionais 

Sobre os aspectos funcionais, observei algumas diferenças significativas. A primeira 

é referente à carga horária trabalhada. A jornada semanal dos psicólogos é correspondente a 

32 horas e meia, a dos assistentes sociais é de 40 horas, e a dos professores é equivalente a 16 

horas, ou 32, em caso de dupla regência. Ou seja, alguns professores ainda estão em regência 

de turma e se dividem, trabalham 16 horas com os alunos e outras 16 no programa. Há os que 

cumprem 32 horas em dedicação exclusiva ao PROINAPE. Finalmente, os outros com apenas 

uma matrícula, atuam 16 horas. Compreendo que este fato seja um grande complicador para 

equacionar a composição das mini equipes (formadas em sua maioria por três profissionais, 

sendo um de cada categoria), porque interfere diretamente nos dias trabalhados durante a 

semana. Por exemplo: um professor que atue 16 horas só estará com a sua mini equipe em um 

turno.  

                                                           
27 Ver no anexo o organograma da SME.  
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Também foi percebida entre os assistentes sociais e psicólogos essa distinção 

originada na RPE em função da carga horária estabelecida nos editais dos concursos de 

ingresso na prefeitura, sendo mantida no PROINAPE. 

A segunda distinção é referente ao período de férias, pois o dos docentes segue o 

calendário escolar, ocorrendo sempre nos meses de dezembro (parte) e janeiro, sendo um 

pouco mais extenso que o dos demais. 

Os salários também variam. Aos assistentes sociais é paga uma gratificação instituída 

através de projeto de lei aos servidores da SMAS e os psicólogos recebem uma gratificação 

provisória para igualá-los, no entanto, os vencimentos base das três categorias são 

diferenciados e a remuneração dos professores segue o plano de salários instituído na SME. 

É imprescindível mencionar que, mesmo tendo sido alterado, através do decreto nº 

32.506, a gratificação de risco e periculosidade paga aos assistentes sociais através do 

SIMAS, não ocorreu à criação dos cargos de assistente social e psicólogo na estrutura da 

SME. 

1.6 Escolha das unidades escolares para atuação, elaboração dos planos de ação e de 
trabalho 

A escolha das escolas a serem atendidas representa um momento de grande 

negociação nas coordenadorias, entre elas e o PROINAPE. O número de unidades atendidas 

varia em cada CRE, sendo inferior quando a equipe opta pela frente de trabalho com escolas 

prioritárias, ou focos. 

Como nosso estudo está restrito à 5ª CRE, acreditei ser interessante relatar de forma 

breve como este processo tem sido desenvolvido. Um membro da CRE apresenta em reunião 

uma listagem das escolas indicadas para o trabalho da equipe no referido ano, os componentes 

do PROINAPE também sugerem algumas unidades onde desejam continuar atuando, ou nas 

quais verificam a necessidade do trabalho. Normalmente, algumas unidades indicadas pela 

CRE para atendimento do programa estão com o desempenho abaixo do esperado, seja no 

IDEB ou na prova aplicada pela prefeitura do RJ (IDE-Rio) e/ou localizadas em áreas 

violentas, com baixo IDH ou demonstram, ainda, algum outro problema que a CRE ou a 

direção tem encontrado dificuldade para lidar28

                                                           
28 No segundo capítulo, faço um detalhamento do processo de escolha das escolas na 5ª CRE. 

. 
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Cada uma das 10 coordenadorias possui o seu próprio plano de ação, mas eles devem 

respeitar os eixos e indicativos do documento norteador expedido pelo NIAP. O plano de ação 

configura o planejamento anual das equipes, concentra os eixos e frentes de atuação, a divisão 

das mini equipes, os objetivos e dados sobre o território de atuação, os instrumentos de ação, 

monitoramento e avaliação. 

Posteriormente, na ocasião da entrada nas unidades escolhidas, são desenvolvidos os 

planos de trabalho pela própria mini equipe, em conjunto com os profissionais da escola. 

Estes devem conter os diagnósticos das unidades com as informações sobre os territórios de 

atuação, número de discentes, docentes e funcionários, além dos aspectos relativos ao 

desempenho escolar – fornecido pela CRE –, os objetivos, público-alvo atendido, 

instrumental de ação e descrição da mini equipe. 

 Nessa fase, a unidade deve ser ouvida, incluindo os seus anseios no planejamento. 

Cabe aqui à equipe PROINAPE identificar as expectativas da escola com o trabalho a ser 

desenvolvido. O plano de trabalho não deve ser imposto, mas negociado. 

É importante destacar o valor dado ao desejo da escola em receber o atendimento do 

programa. O contato é feito com os gestores que na ocasião devem dizer se querem ou não a 

ação do PROINAPE na unidade que dirigem. Em caso de recusa, a equipe não atua. No 

primeiro ano de existência, o NIAP orientou as equipes a solicitarem a manifestação da recusa 

por escrito. Atualmente acredito que isto não seja mais utilizado, porque as equipes 

compreenderam que sem a colaboração da direção da escola o trabalho do PROINAPE fica 

inviabilizado, mas alguns profissionais destacam a dificuldade da equipe se retirar da unidade, 

nestes casos, sem anuência da CRE. 

Iniciadas as ações nas unidades escolares, ao final de um período é proposta uma 

avaliação. Revendo o documento norteador de 2010/2011, observei que naquele ano, o prazo 

proposto para essa avaliação equivalia a um trimestre. Em 2012, isso não é citado. 

As mini equipes são constituídas de acordo com a afinidade profissional, os técnicos 

têm liberdade para compô-las, não havendo interferência da coordenadoria nem do NIAP. 

Nesse sentido, a escolha da unidade onde cada uma delas irá atuar também é negociada 

internamente pelos próprios membros, no entanto, a data de entrada nas escolas é comum para 

todo o grupo. 
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1.7 A atuação profissional no PROINAPE 

A atuação dos profissionais do programa é desenvolvida através dos atendimentos 

aos alunos e suas respectivas famílias, aos professores e funcionários, em grupos, ou 

individualmente. Encaminhamentos à rede de serviços, articulações com Conselhos de 

Direitos, participações em fóruns e capacitações, visitas domiciliares (quando necessárias) e 

de ações com diretores, adjuntos e coordenadores pedagógicos das unidades escolares e com 

as CREs. 

A fim de facilitar a visualização do leitor, optei pela construção do Quadro 1, no qual 

é possível visualizar a distribuição dos profissionais por todo o programa, além dos bairros da 

cidade atendidos por cada coordenadoria.  

Quadro 1 – Áreas de abrangência das CREs e distribuição das equipes do PROINAPE 
Fonte: Elaboração própria.  

CREs Assistentes 
Sociais Professores Psicólogos Bairros de abrangência das CREs 

1ª 15 05 07 
Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, 
Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São 
Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá. 

2ª 09 10 05 

Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, 
Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, Ipanema, São Conrado, 
Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da 
Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú. 

3ª 07 05 07 

Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, Méier, 
Maria da Graça, Inhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, 
Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, 
Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, 
Jacarezinho e Alemão. 

4ª 15 08 11 Bonsucesso, Ilha, Jardim América, Maré, Penha e Penha Circular. 

5ª 12 06 07 

Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, Irajá, Vista Alegre, 
Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, 
Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório 
Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura. 

6ª 08 05 06 
Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, 
Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e 
Barros Filho. 

7ª 11 08 12 

Barra da Tijuca, Itanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, 
Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, 
Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e 
Vila Valqueire. 

8ª 11 05 10 
Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, 
Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim 
Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo. 

9ª 04 05 06 
 

Inhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos 
e Benjamin Dumont. 

10ª 03 
 03 08 

Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de 
Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim 
Maravilha. 



35 
 

 

Com base no Quadro 1, cabe esclarecer que a diferença entre o número de 

profissionais verificada em cada CRE, é resultante, ao meu ver, de dois fatores: o primeiro 

deles relacionado à manutenção do ordenamento das equipes, criado durante a vigência da 

RPE e o segundo refere-se à saída de vários profissionais do programa, conforme relatei nesta 

dissertação, seja através dos pedidos de exoneração, transferência para outras secretarias, ou 

em função do deslocamento deles para o núcleo responsável pela direção do PROINAPE. 

O número de profissionais difere em cada coordenadoria, pois as equipes ainda 

mantêm a base constituída na RPE. Mesmo considerando as saídas e entradas ocorridas, em 

algumas delas há discrepância entre o número de assistentes sociais, professores e psicólogos. 

Na 10ª CRE, por exemplo, são oito psicólogos, três assistentes sociais e três professores.  

Para atender as escolas referentes à área de abrangência de cada coordenadoria, há 

uma subdivisão interna e são formadas o que se convencionou chamar de “mini equipes”, 

compostas por um profissional de cada categoria. Esta composição às vezes se torna inviável 

e algumas mini equipes passam a ter dois membros de uma mesma categoria, contando com o 

máximo de quatro profissionais. Nessa subdivisão, o porte da unidade escolar que será 

atendida também é considerado. Uma escola com grande número de alunos e professores 

normalmente recebe uma equipe maior. 

Anualmente, as equipes reúnem seus membros para definir as frentes de trabalho. 

Importa esclarecer que frente de trabalho é compreendida como o principal objeto de 

intervenção da equipe. Ela é representada através de: escolas prioritárias, demandas 

extras/dispositivos, escolas focos, articulações com a rede de serviços, grupos com gestores e 

pelas ações com o ensino infantil. 

A frente mais comum entre as 10 CREs é identificada por “escola prioritária”, como 

é denominada a unidade escolar onde a equipe trabalha em média um ou dois anos letivos, 

atuando com mais de um segmento (diretores, professores/funcionários, alunos e familiares) e 

onde há dedicação integral. 

1.8 Outras frentes de trabalho: demanda extra 

A frente identificada pelas equipes como projeto especial, dispositivo ou demanda 

extra – como será aprofundado no próximo capítulo – consiste no envio de ofícios sobre casos 

individuais, pelas unidades de ensino às CREs, através das direções ou professores, 

solicitando atendimento. Esses casos são compreendidos pelas escolas como impasses, 
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obstáculos percebidos no cotidiano escolar, que geram impedimentos ao desenvolvimento das 

relações ensino-aprendizagem e estão vinculados à indisciplina ou às questões sociais do 

alunado, aos conflitos entre a escola e família, ou aos impasses localizados pela gestão escolar 

com o seu próprio corpo docente. 

Nas 10 coordenadorias essa frente é desenvolvida de forma muito distinta. Existem 

locais em que os profissionais não dispõem de tempo para responder essas demandas, em 

função de estarem atuando nas escolas prioritárias; na maioria das vezes essas requisições se 

constituem em um impasse entre as CREs e as equipes. Foi exatamente por este motivo que 

os profissionais da 5ª coordenadoria, optaram por constituir uma frente de ação que 

denominaram “dispositivo”. Nesse caso, a chamada “demanda extra”, foi incorporada ao 

trabalho e a equipe se dividiu para operacionalizá-la. 

O trabalho com essa demanda se desenvolve da seguinte forma: esses casos chegam 

através da AAI, da GED ou ouvidoria, sendo posteriormente narrados por um representante 

desses setores na reunião semanal dos profissionais do PROINAPE e analisados em conjunto. 

Se for confirmada a necessidade de intervenção, um encontro do representante da escola com 

uma mini equipe será agendado, possibilitando, dessa forma, o estudo do caso com o 

demandante. Nesse momento todos refletem sobre as linhas de atuação a serem desenvolvidas 

em conjunto. A equipe justifica essa rotina de atendimento, declarando que assim conseguem 

propiciar aos setores da coordenadoria, além da implicação no caso a ser atendido, o 

aprendizado do manejo da situação. É importante esclarecer e frisar que esta rotina só é 

aplicada na 5ª CRE. 

Existem coordenadorias em que o orientador técnico realiza com um membro da 

GED ou da AAI a filtragem dos casos enviados, que podem ser repassados aos demais atores 

ou não. 

1.9 Escolas foco e articulação com a rede de serviços 

Outra frente é representada pelas escolas foco, que são unidades onde as equipes 

desenvolvem ações com apenas um segmento, que pode ser os alunos, professores ou 

familiares. A atuação na escola foco é mais restrita e difere da prioritária por ser pontual, 

focando em uma atividade específica. 
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A articulação com a rede de serviços acontece de duas formas: em algumas 

coordenadorias constituem uma frente de ação, em outras, os membros da equipe, na medida 

em que sentem a necessidade desse contato, promovem tal ação. 

As interlocuções normalmente são desenvolvidas com as instituições da Saúde e da 

Assistência Social, entre elas destacamos os conselhos tutelares, CRAS, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS)29

Existem também reuniões como os Fóruns de Saúde Mental, Supervisões de Eixo, 

encontros do Programa de Saúde na Escola, desenvolvidos pela Saúde e que são frequentados 

pelas equipes do PROINAPE, visando discutir com os profissionais da SMS os casos 

atendidos. 

 e, ainda, com o Ministério Público, 

equipamentos de esporte e lazer, além de outros órgãos de ensino e profissionalização. 

Em 2011, a Promotoria da Infância e Juventude de Madureira promoveu uma reunião 

entre os profissionais dos órgãos da SMAS desta região, incluindo o Conselho Tutelar, em 

que o PROINAPE da 5ª CRE participou. No entanto, esses encontros foram suspensos. 

1.10 Gestão escolar e ensino infantil  

No ano de 2012, novas frentes foram constituídas, envolvendo a gestão escolar e o 

ensino infantil. A que está relacionada com a gestão escolar é desenvolvida com grupos 

compostos por diretores, diretores adjuntos e coordenadores pedagógicos e também não tem o 

mesmo formato nas coordenadorias. Atuam com ela a 1ª, 5ª e 7ª CREs.  

Na primeira, pude compreender que o trabalho é realizado com coordenadores 

pedagógicos, o convite é feito através da GED/CRE, a equipe visita as unidades participantes, 

acolhe as demandas extras dos coordenadores incluídos no grupo e das demais unidades que 

requisitam. 

Nesta experiência foram constituídos dois grupos, um dos coordenadores do primeiro 

segmento (1º ao 5º ano) e outro do segundo (6º ao 9º), sendo os dois grupos conduzidos por 

diferentes mini equipes, que realizam os planejamentos das ações, separadamente, só 

ocorrendo trocas de informações nas reuniões de equipe. 

                                                           
29 O CREAS é um polo de referência das ações de proteção especial de média e alta complexidade, tendo como 
foco o fortalecimento e potencialização das ações em benefício das famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Mais informações em: <http://www.rio.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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Na 2ª CRE a frente foi nomeada como “Gestão e Pertencimento”: são 14 escolas 

atendidas e seus diretores são novos no cargo. Nessa experiência a coordenadoria foi quem 

requisitou o trabalho e os profissionais do PROINAPE foram às unidades oferecê-lo. A 

equipe informou que o trabalho está suspenso, pois após o terceiro encontro a frequência dos 

participantes foi reduzida. 

A equipe da 5ª CRE avaliou como fundamental uma atuação especificamente 

direcionada aos gestores, em função das experiências vividas anteriormente nas escolas 

prioritárias e propôs esse trabalho à coordenadoria no início de 2012. 

Foram convidados para uma reunião os diretores novos no cargo e os das escolas 

indicadas pela equipe e pela CRE. Nesse momento eles fizeram a opção por participar do 

trabalho. Foram convidadas 44 unidades, estiveram presentes à reunião 38 e 28 desejaram 

participar. 

Os 28 diretores foram subdivididos em 4 grupos, 2 mini equipes atuavam nesta 

frente, totalizando 6 profissionais. Uma delas realizava os encontros através de itinerâncias 

nas escolas e a outra em espaços externos às unidades, porque os participantes asseguraram 

que não iriam conseguir garantir que não haveria interferência dos demais membros da escola 

nas reuniões. A periodicidade foi mensal e os encontros duravam em média duas horas e 

meia, sendo desenvolvidos por 7 meses. 

Os temas trabalhados foram previamente escolhidos pelos membros e as equipes 

planejavam as intervenções de forma variada, utilizando vídeos, textos e diferentes dinâmicas. 

Nessa experiência também havia acolhimento às demandas extras apresentadas pelos 

diretores. 

Os objetivos pretendidos foram: fornecer apoio técnico aos gestores para que eles se 

sentissem capazes de enfrentar com as suas equipes os obstáculos que surgem na direção da 

escola, proporcionar aproximação entre eles, criando laços entre diretores de diferentes 

unidades e, finalmente, discutir coletivamente as temáticas requisitadas. 

Na 7ª CRE a escolha dos participantes dos grupos também foi feita com a 

coordenaria. Nessa frente, duas mini equipes do PROINAPE atuam, o número de escolas é 

maior e não há obrigação de frequência regular. As questões apresentadas pelas unidades 

escolares são discutidas em grupo e a equipe faz visitas a essas unidades quando o problema 

não é satisfatoriamente solucionado no encontro. 

A respeito da última frente de trabalho, o ensino infantil, durante o estudo, pude 

perceber que a maior preocupação da equipe encontra-se relacionada à transição do aluno 
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deste segmento para o 1º ano do ensino fundamental – ocasião em que normalmente ocorre a 

alfabetização da criança. 

Nessa frente são observadas práticas profissionais distintas. As visitas às unidades 

escolares ocorrem uma vez ao mês e o contato é feito com a coordenadora pedagógica. 

Também são organizados encontros com as famílias. 

1.11 Eixos de trabalho das equipes do programa 

Eixos de trabalho são campos de atuação das equipes, normalmente elaborados pelo 

NIAP e repassados aos profissionais para apreciação e complementação. De acordo com o 

documento norteador do PROINAPE, os eixos estabelecidos para os anos de 2010/2011 

foram:  “Desempenho escolar, infrequência e evasão, participação da família e alunos, 

trabalhos com a gestão, professores e coordenação pedagógica.” Em 2012, um único eixo foi 

apresentado, referente às “relações ensino-aprendizagem”. 

Ao consultar os documentos norteadores do programa, pude observar os seus 

objetivos, porém antes de descrevê-los optei por compará-los nos documentos referentes aos 

anos de 2010/2011 e 2012 e organizei as informações no Quadro 2:  

OBJETIVOS DO NORTEADOR 2010/2011 OBJETIVOS DO NORTEADOR 2012 
“Estabelecer propostas de trabalho interdisciplinar 
com as escolas municipais com vistas à melhoria do 
desempenho escolar e inclusão social.” 

“Contribuir para o fortalecimento das equipes das 
Unidades Escolares de modo que se reconheçam e se 
consolidem como parte da rede de proteção à criança e 
ao adolescente.” 

“Fortalecer e ampliar a articulação de rede no 
território de cada Coordenadoria Regional de 
Educação.” 

“Favorecer o processo de implicação da comunidade 
escolar nos diferentes espaços de representatividade, 
objetivando a gestão democrática.” 

“Promover ações de apoio ao período pré-escolar da 
Educação Infantil, instituindo suporte diferenciado a 
estes alunos que estão sendo inseridos no contexto 
educacional.” 

“Promover a interlocução com as políticas e a rede de 
serviços do território de forma a favorecer o trabalho 
para a ampliação das respostas necessárias às questões 
que se interpõem no cotidiano escolar.” 

Quadro 2 – Objetivos dos Documentos Norteadores do PROINAPE – 2010/2011 e 2012 
Fonte: Elaboração própria. 

Nestes três anos houve a proposição de cinco objetivos diferentes para o 

PROINAPE, sendo que dois deles são referentes à interlocução, ampliação e fortalecimento 

das relações com as demais políticas púbicas e a rede de serviços municipais. Os demais estão 

relacionados ao “desempenho escolar e à inclusão social”, ao fortalecimento das equipes 
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escolares, à representatividade dos diferentes segmentos que constituem a escola, e ao apoio 

ao ensino pré-escolar. 

Nos dois documentos norteadores também foram observadas referências/diretrizes 

para organização do trabalho das dez equipes, que relaciono a seguir: defesa da manutenção 

da ação interdisciplinar, garantia das reuniões das equipes e mini equipes, manutenção do 

relacionamento entre elas e as CREs, e a análise das demandas extras. 

Durante a leitura dos documentos produzidos pelo NIAP, localizei itens 

especialmente destinados à construção dos planos anuais de ação e observei que estes 

indicadores parecem estar diretamente relacionados aos instrumentais de ação das equipes.  

São incentivadas pelo núcleo: as atuações nas escolas foco, as abordagens temáticas, 

os trabalhos com grupos que estimulem a representatividade dos diferentes atores das escolas, 

a previsão do acolhimento das demandas extras encaminhadas pelas coordenadorias e a 

construção de diagnósticos das unidades escolares onde a equipe pretende atuar. 

Sobre a avaliação do desenvolvimento do trabalho notei que no norteador de 

2010/2011ela estava prevista para ocorrer a cada três meses, mas isso não foi mantido em 

2012. Já a avaliação conjunta das ações deveria ser realizada pelas equipes do PROINAPE 

com as das CREs com a presença dos orientadores técnicos e a supervisão da direção do 

NIAP.  

É importante destacar que nestes documentos norteadores são apresentadas as 

seguintes atribuições para o NIAP: acompanhar as atividades das equipes através de 

encontros, consultorias, reuniões, planilhas e outras estratégias não denominadas, analisando 

os procedimentos e refletindo sobre os processos de trabalho.  

Os intercâmbios também estão previstos nos norteadores: são encontros promovidos 

pelo núcleo entre as 10 equipes do programa e que serão melhor abordados no próximo item. 

Concluindo essa reflexão a respeito dos documentos norteadores, pude verificar que 

no novo documento elaborado em 2012 duas observações foram extintas. A primeira 

observação excluída do norteador de 2012 é referentes à “composição das mini equipes” – 

nela há uma orientação para que, preferencialmente, nas ações com a pré-escola as mini 

equipes fossem constituídas por um profissional de cada categoria – verificamos com os 

profissionais que em algumas equipes, em função do número desigual de técnicos nas três 

categorias, não seria viável constituir mini equipes com a configuração solicitada – talvez 

devido a esse motivo, a observação tenha sido retirada do documento construído em 2012.  

A segunda observação excluída previa a “inclusão de unidades”, ou seja, segundo o 

núcleo, durante o ano letivo, outras escolas poderiam ser alvo do trabalho do PROINAPE, 
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desde que fossem indicadas pela SME ou pelas CREs. Tais escolas seriam atendidas por uma 

mini equipe que criaria estratégias para o atendimento das necessidades identificadas30

1.12 Intercâmbios realizados entre as equipes das 10 coordenadorias 

. 

Porém, em relação a essa determinação, os técnicos do programa apresentaram inúmeros 

questionamentos porque observaram que essa decisão poderia acarretar no aumento do 

número de escolas atendidas, ocasionando, consequentemente, a queda na qualidade do 

trabalho desenvolvido. Em 2012, a direção do NIAP excluiu essa recomendação do norteador. 

Outro dado significativo que merece ser acrescentado a este texto, refere-se aos 

intercâmbios que são encontros dos quais os membros de todas as equipes do programa 

participam, realizando trocas de experiências e reflexões com um expositor convidado, sobre 

temáticas relacionadas aos trabalhos desenvolvidos. 

Em 2010 ocorreram cinco eventos, nos meses de fevereiro, abril, setembro, outubro e 

dezembro. Em dois deles, o PROINAPE contou com a parceria da GSSE; nos demais, 

somente o NIAP foi responsável. Nos anos de 2011 e 2012 eles foram novamente 

organizados. 

O primeiro intercâmbio, realizado em fevereiro de 2010, pode ser considerado o 

marco da criação do PROINAPE e da chegada dos professores que compõem a EAEE que em 

conjunto com a RPE formam o programa, como já citado anteriormente. 

Nessa ocasião, foi apresentado aos profissionais o documento “Norteadores para 

elaboração do plano de ação para 2010”, fato que causou alguns questionamentos a respeito 

do foco de ação, eixos e referenciais para estruturação do trabalho em 2010, sobretudo no que 

diz respeito aos procedimentos a serem tomados nos casos de suspeita de violência contra os 

alunos. 

O segundo encontro, promovido em abril de 2010, ficou restrito aos gestores das 

duas secretarias, aos supervisores das equipes (SMAS) e orientadores técnicos (SME). De 

acordo com o texto “Serviço Social na Educação: Estratégia de Política Pública na Educação 

Básica do Município do Rio de Janeiro”, os temas abordados foram: indicadores e políticas 

sociais. 

                                                           
30 Extraído do Documento Norteador  (2012, p. 3). 
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Em setembro de 2010, o NIAP propôs um terceiro intercâmbio com uma 

programação efetivada em dois dias. No primeiro, as equipes debateram entre elas diferentes 

assuntos relativos ao programa, os orientadores técnicos tiveram uma participação ativa, tanto 

na dinamização quanto no relato. Já no segundo dia do intercâmbio, os grupos produziram 

informações importantes a partir das reflexões estabelecidas com as consultoras presentes, 

sendo encaminhadas à coordenação do PROINAPE para apreciação e acolhimento. 

No mês de dezembro, ocorreu na UERJ o Fórum Intercâmbio de Práticas e Saberes. 

Pela manhã foram feitas apresentações de experiências e debates, à tarde uma reflexão sobre o 

tema: “Interdisciplinaridade desafios e contradições”31

Em 2011, os intercâmbios ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro, mas não 

conseguimos obter informações sobre eles. No ano seguinte, eles foram organizados por 

frentes de trabalho. Foram feitos dois encontros com os grupos das diferentes frentes e a 

atividade deverá ser continuada em 2013.  

. 

É importante destacar que ao final de um destes encontros, foi encaminhada ao NIAP 

uma proposta de construção de dois grupos de trabalho; um para refletir sobre as diretrizes, 

objetivos, eixos e instrumentais de ação/avaliação do programa e para elaborar um documento 

a ser entregue à diretora do núcleo; e o outro para analisar as questões funcionais das três 

categorias e apresentar sugestões às gestoras. 

1.13 Aspectos sobre a sistematização dos dados produzidos e o cuidado com o acervo 

Sobre este assunto, verificamos que as produções escritas são arquivadas pelos 

próprios profissionais; poucas são as CREs em que PROINAPE possui espaço físico 

disponível para isto. A estrutura física do NIAP também não permite a concentração do 

acervo do programa (constituído por relatórios, textos, livros, formulários variados, guias de 

referência da rede de serviços, fotografias, vídeos, entre outros).  

Nas observações realizadas durante o estudo, percebi que algumas equipes produzem 

uma quantidade significativa de dados que são organizados em diferentes relatórios, 

constituindo um importante acervo sobre o programa e que merece ser considerado.  

                                                           
31 Informações retiradas de um informe distribuído pelo NIAP em 14/12/2010. 
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Este fato merece uma atenção especial de todos os profissionais, pois ao solicitar o 

material escrito às diferentes equipes com que tive contato, na ocasião em que fiz o convite 

para participar da pesquisa, percebi que algumas tiveram dificuldades em localizá-lo. 

Acredito que ao finalizar a leitura deste capítulo, o leitor possa ter compreendido o 

histórico do programa estudado e os diferentes aspectos que o constitui, assim como observar 

as semelhanças existentes entre ele e a RPE. 
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2 A ATUAÇÃO PROFISSIONAL NAS ESCOLAS PESQUISADAS: A NARRATIVA 
DOS DOIS CASOS ESTUDADOS  

Neste capítulo pretendo narrar duas experiências desenvolvidas em unidades 

escolares da 5ª CRE por mini equipes distintas, durante o ano de 2011. A decisão em estudar 

estas práticas surgiu a partir dos obstáculos encontrados em acessar as equipes das demais 

áreas para participarem desse estudo. Ao procurar estratégias que tornassem a minha pesquisa 

viável, fiz uma análise a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelos meus companheiros de 

equipe, e pude constatar que seria muito produtivo realizar um estudo de caso sobre essas 

duas escolas. 

No momento em que iniciei a coleta de dados através das entrevistas, utilizando as 

técnicas de história oral (ALBERTI, 2005), deparei-me com um conteúdo muito rico e 

interessante que passei a considerar como relevante de ser documentado. As experiências 

estudadas são repletas de detalhes e minúcias que retratam não apenas a atuação do 

PROINAPE nas unidades escolares, mas também demonstram as concepções teóricas e 

políticas que permeiam essas práticas. 

Ao estudá-las, anseio poder contribuir para a divulgação destas atividades entre os 

profissionais das diversas categorias que compõem o programa, estimulando debates, 

reflexões e críticas a este trabalho. 

Para elaborar o estudo de caso, realizei entrevistas com as seis profissionais que 

constituem as duas equipes, além dos dois membros da direção de cada unidade escolar. 

Efetivei também uma pesquisa documental a respeito do material escrito, produzido em cada 

experiência, onde encontrei uma diversidade de registros, entre eles artigos, diários de campo, 

fotos, planilhas, relatórios, textos, e até mesmo uma monografia de pós-graduação. É 

relevante destacar a colaboração de todos os profissionais envolvidos nesse processo, a 

disponibilidade e, principalmente, a confiança em me repassar as informações para a pesquisa.  

É importante também observar a impossibilidade de colher as impressões dos alunos, 

professores e responsáveis, que certamente enriqueceriam a narrativa. Desse modo, é preciso 

considerar que o texto apresentado a seguir, baseia-se na visão dos técnicos do programa e 

dos diretores das duas unidades escolares abordadas. 
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2.1 Aspectos significativos da Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera 

O primeiro caso abordado refere-se à Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera, 

localizada no bairro de Irajá, no município do Rio de Janeiro, na área de abrangência da 5ª 

CRE e foi construída pelo governador da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, inaugurada 

em 12 de fevereiro de 1971. 

Situada no interior de um pequeno condomínio residencial, cujo terreno foi doado à 

prefeitura do Rio de Janeiro pela senhora que dá nome à escola, funciona em um prédio com 

três pavimentos, de estrutura física conservada, sem acessibilidade para alunos e professores 

com deficiência física. Em anexo há uma quadra poliesportiva, onde são realizadas as aulas de 

Educação Física e a recreação dos alunos. 

Essa escola atende a 1030 alunos do ensino infantil ao 9º ano nos turnos da manhã e 

da tarde, e possui 33 turmas; 90% dos alunos são residentes no bairro de Vaz Lobo. A escola, 

no entanto, recebe crianças e jovens moradores dos bairros adjacentes: Irajá, Madureira e 

Vicente de Carvalho, das comunidades do Sapê e dos Morros Juramento e Serrinha. 

No interior da unidade são desenvolvidos cinco projetos da SME: Mais Educação, 

Realfabetização 1 e 2, Acelera 2-A, Nenhum Jovem a Menos, além de uma classe especial 

que atende alunos com transtorno global do desenvolvimento32

A equipe da direção é composta pelo diretor geral, um diretor adjunto, um 

profissional de apoio à direção e uma coordenadora pedagógica. O corpo docente compreende 

53 professores que têm suas ações divididas entre o ensino infantil, primeiro segmento, 

(constituído pelas turmas do 1º ao 5º ano) e segundo seguimento (referente aos 6º, 7º, 8º e 9º 

anos). O quadro de apoio é formado por dois agentes educadores, um inspetor de alunos, 

quatro merendeiras, uma residente, uma auxiliar administrativo, duas secretárias escolares e 

quatro garis da Comlurb.  

.  

                                                           
32 “Grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e 
modalidades de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 
Estas anomalias qualitativas constituem uma característica do funcionamento do sujeito em todas as ocasiões. 
São transtornos globais do desenvolvimento: o autismo atípico, a síndrome de Rett e a síndrome de Heller.” 
Extraído do site do SUS, disponível em: <http://www.datasus.gov.br/cid10>. Acesso em: 15 jan. 2013. 



46 
 

 

2.2 Equipe do PROINAPE da 5ª CRE: processo de seleção das unidades escolares  

Antes de dar início ao relato da atuação da equipe do programa na referida escola, é 

importante esclarecer como ocorre anualmente a escolha das unidades de ensino que serão 

atendidas pelo PROINAPE na 5ª CRE. 

A fim de facilitar a descrição do processo, tomei por base o estudo de Adriana 

Simões (2009), e farei uma breve narrativa do percurso de seleção das escolas que receberam 

os membros da equipe da RPE dessa coordenadoria. 

No capítulo 1 apresentei algumas das modalidades de atuação normalmente 

utilizadas pelos profissionais, entre as quais se encontram as chamadas “escolas prioritárias”. 

Segundo Simões (2009, p. 2), esse processo de escolha construído pela equipe da 5ª CRE em 

2008, foi uma estratégia democrática, elaborada para lidar com as determinações da 

coordenadoria a respeito das escolas. Por meio da escuta e da avaliação de cada ator 

participante, a equipe conseguiu estruturar critérios para que os profissionais ingressassem nas 

unidades. A seguir, a autora destaca a correlação de forças estabelecidas entre os atores no 

decorrer da seleção das escolas. Segundo ela, este fato normalmente provoca uma 

interferência direta na forma como os psicólogos e assistentes sociais serão inseridos nas 

frentes de trabalho. 

A partir de 2008, os profissionais sentem a necessidade de organizar o processo de 

escolha das escolas, após avaliarem em conjunto o trabalho de 2007. Neste ano, a Divisão de 

Educação (DED), em colaboração com a 5ª CAS, foi responsável por selecionar e indicar à 

equipe os locais de atuação. Os profissionais foram unânimes em reconhecer a importância 

deste ato, pois construíram uma nova proposta, baseada nas experiências adquiridas ao longo 

de 2007 e 2008. 

O primeiro procedimento para a criação dos novos critérios que seriam 

encaminhados à CAS e à CRE, foi fomentar o diálogo no interior do próprio grupo de 

profissionais. Para tanto, seria necessária uma reorganização do quadro funcional, já que o 

número de psicólogos se resumia a três e o de assistentes sociais era o triplo. 

Após o término desse diálogo as mini equipes foram constituídas, os assistentes 

sociais atuariam em dupla, sendo cada psicólogo responsável por acompanhar duas duplas, 

porém, mesmo utilizando esse recurso, duas ficariam incompletas. Com as decisões 

efetivadas, iniciou-se a construção da proposta que seria apresentada à CAS e à CRE, 
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conforme relatado no primeiro capítulo. Nesta ocasião, a RPE era gerida por duas secretarias 

municipais. 

A equipe fez uma apresentação prévia à CAS e posteriormente à CRE, de forma 

estratégica, devido ao fato da primeira ser mais resistente às modificações propostas pelos 

servidores. De acordo com Simões (2009, p. 8), o primeiro quesito a ser destacado foi a 

garantia de que a SMAS:  

• não teria perdas em relação ao ano de 2007; 

• o número de escolas atendidas seria reduzido;  

• haveria a possibilidade de um trabalho mais organizado, devido à maior dedicação 

dos assistentes sociais às escolas prioritárias; 

• cada equipe atuaria em duas unidades. 

Mesmo reticente, a CAS autorizou que fosse marcado um encontro entre a equipe e 

os membros responsáveis pela RPE. Nesse encontro, foi apresentada a listagem das escolas, 

elaborada pelos servidores e cada escolha foi justificada. Finalmente foi obtida a aprovação de 

todos os nomes pela CAS e a CRE expôs apenas uma restrição.  

Simões (2009) descreve, ainda, outras conquistas em relação ao processo de trabalho 

obtidas pela equipe neste encontro33 e que se estendem até a atualidade. Em 2010 e 2011 o 

PROINAPE da 5ª CRE manteve os mesmos procedimentos para a seleção das escolas.  

Critérios propostos pela equipe para a escolha das unidades escolares no período de 2008 a 2011 

1- Continuidade do trabalho nas escolas onde a equipe já atuava e considera importante mantê-lo; 
2- Obter a compreensão dos atores da escola sobre trabalho proposto pela equipe e concordância na 

participação; 
3- Escolas com maior número de alunos e de segmentos têm prioridade na escolha; 
4- Índices elevados de vulnerabilidade social na escola, mensurados com base nos seguintes indicadores: 

infrequência/evasão, relações de conflito/violência e violação dos direitos da criança e do adolescente. 
Quadro 3 – Critérios propostos pela equipe para a escolha das unidades escolares no período 
de 2008 a 2011 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
33 Segundo Simões (2009, p. 8-9), “As equipes que selecionaram unidades escolares com menos de 500 alunos 
ficaram responsáveis por mais outra escola. O trabalho seria iniciado normalmente, no entanto, com uma 
assistente social sendo responsável por um equipamento a mais, cobrindo licença maternidade da outra assistente 
social, até seu retorno em maio, logo sem que houvesse prejuízo do trabalho. As atividades relacionadas ao 
Programa Bolsa Família seriam realizadas preferencialmente no dia em que o psicólogo não estivesse na escola 
para que as ações do programa não viessem a prejudicar a dinâmica do trabalho proposto.” 
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2.3 Seleção da unidade escolar para atuação do PROINAPE em 2009  

Em 2009, a equipe mudou de configuração, passando a ser constituída por vinte e 

dois profissionais, havendo o ingresso de sete psicólogos. Quanto aos assistentes sociais, três 

foram incluídos e dois solicitaram transferência.  

Foi exatamente nesta época que a CRE elaborou e remeteu ao grupo uma lista com 

vinte e três escolas com baixo desempenho no IDEB, as quais seriam inseridas no Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE)34

Foi percebido pelo grupo, nas visitas, que muitas das escolas desconheciam o fato de 
estarem inseridas no PDE, sendo avisadas, pela equipe, no momento de explicação 
da presença da equipe da Rede de Proteção ao Educando [...]. Muito se avaliou o 
quanto o grupo foi usado para realizar um papel de outro setor da Coordenadoria de 
Educação [...].  

. A alternativa encontrada para conhecer melhor essas 

escolas, foi a realização de visitas às unidades de ensino no mês de janeiro de 2009. Após a 

elaboração de um roteiro, pelos profissionais, os encontros foram agendados com as direções. 

Sobre esse fato, Simões (2009, p. 12) destaca uma percepção importante obtida durante a 

realização desta atividade: 

Sendo assim, foi a partir dessa ação que duas psicólogas e uma assistente social 

chegaram à Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera, em 2009. A referida unidade constava na 

listagem elaborada pela CRE, devido ao baixo desempenho no IDEB e aos altos índices de 

infrequência e evasão escolar. Durante a visita, ao ser questionado sobre o desejo em ter o 

trabalho do PROINAPE no ano de 2009, o diretor, recém-empossado no cargo, solicitou o 

prazo de um ano para realizar as modificações necessárias, requisitando o programa para 

2010. Um detalhe importante é que esta escola permaneceu com a mesma diretora pelo 

período de 17 anos.   

No mês de abril de 2010, a mini equipe composta por duas assistentes sociais, duas 

psicólogas e uma professora chega à escola e afirmaram que foram bem recebidas, dialogaram 

com os membros da direção, observaram a rotina da unidade escolar e, posteriormente, 

formularam coletivamente um plano de trabalho com muitas expectativas sobre o que seria 

                                                           
34 “O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a 
realizar melhor o seu trabalho, focalizar a sua energia e assegurar que a sua equipe trabalhe para atingir os 
mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança. É 
considerado um processo de planejamento estratégico desenvolvido pela escola para melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem.” Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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desenvolvido. Uma delas cita: “Minha expectativa era que a gente ia ser mal recebida, mas 

não fomos, foi uma surpresa.” (Lara – equipe do PROINAPE)35

Em suas análises, as servidoras, desenvolveram uma distinção importante entre a 

recepção nesta unidade e nas demais em que atuaram, o que nos remete à compreensão da 

forma como é efetivada a entrada nas escolas. 

. 

O ingresso nas referidas unidades de ensino nem sempre é realizado de forma 

acolhedora e tranquila, principalmente quando os gestores associam a presença da equipe ao 

baixo desempenho no IDEB. “A gente entrou devagar, não entrou com marra, sem mudar 

muito a rotina deles, se colocou disponível para eles chegarem, não propôs um trabalho direto, 

antes deles se aproximarem.” (Paula – equipe do PROINAPE). 

A respeito da recepção dos alunos, ela é considerada sempre a mais viável. Curiosos, 

os alunos estão dispostos a conhecer os novos profissionais, compreender a ação deles e fazer 

solicitações. Alguns professores, segundo a equipe, aparentaram desconfiança e conquistá-los 

foi parte integrante do trabalho. Para facilitar esse acesso, foi utilizada a técnica de “sala de 

espera”36

A assistente social responsável pela introdução da técnica da “sala de espera” 

apresentou aos demais integrantes da equipe uma bibliografia, a fim de que houvesse ampla 

compreensão do que ela estava propondo. 

, muito difundida pelo Serviço Social nas unidades de saúde. Ela foi adaptada a esta 

nova realidade com um bom resultado, sendo também reconhecida como facilitadora no 

contato com os docentes que atuavam com os projetos adquiridos pela SME, anteriormente 

mencionados.  

Distribui um texto para que nós pudéssemos entender; para que as colegas, tanto 
psicólogas quanto professora, entendessem o que era a sala de espera. Não é uma 
sala de bate papo, ela tem um objetivo, então quando eles, (os professores), 
entravam falando sobre um assunto, nós procurávamos refletir sobre aquele assunto. 
(Helena – equipe do PROINAPE). 

A partir dessas reflexões, uma das docentes propôs um projeto para trabalhar o tema 

violência com os alunos, que provocou a elaboração de duas atividades em que a equipe do 

PROINAPE também se envolveu. A análise dessas atividades prosseguiu no centro de estudos 

onde a temática do bullying foi lembrada.  

                                                           
35 Os nomes dos entrevistados são todos fictícios, apenas os nomes originais das unidades escolares foram 
mantidos. 
36 A sala de espera é reconhecida como um espaço onde são aguardados os atendimentos dos profissionais de 
saúde. Normalmente, os clientes ocupam estes espaços nas unidades básicas de saúde e hospitalares. Ela se 
constitui a partir da intervenção dos profissionais nestes lugares através do uso das técnicas de grupo.  
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Com a tragédia ocorrida em uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro, a secretária 

municipal decretou um dia para que este assunto fosse debatido pela comunidade escolar e foi 

nesta ocasião que a equipe convidou a professora do IHA com conhecimento a respeito do 

tema bullying, para dialogar com os demais docentes do 1º segmento.  

Outras temáticas, segundo a equipe, também foram abordadas, entre elas estão: 

conflitos familiares, dificuldade de aprendizagem, diversidade sexual, indisciplina, insucesso 

escolar, relacionamento entre escola e família e violência escolar. 

A equipe destacou a seguir o diálogo que conseguiu manter com os gestores da 

unidade escolar, considerando que isso facilitou o reconhecimento dos focos de atuação. A 

boa comunicação foi compreendida pelos técnicos, como primordial para o desenvolvimento 

das ações; “nesta escola a relação foi respeitosa, profissional, eles entenderam o que a gente 

estava fazendo.” (Helena – equipe do PROINAPE). Outro membro da equipe complementou: 

Se não houver esta aproximação, é inviável o trabalho. A gente está na casa dele, 
sem saber o que ele quer (refere-se ao diretor). Nós também temos limites, é um 
namoro, um vínculo que a gente tem que estabelecer, se não houver... Não funciona. 
(Paula – equipe do PROINAPE). 

A respeito dos instrumentos utilizados para obter informações do público-alvo da 

escola, foram aplicados questionários em uma amostra de 20% do total de alunos e 

professores e 10% dos responsáveis. Os dados produzidos com este levantamento foram 

posteriormente organizados e apresentados à comunidade escolar, provocando, segundo os 

membros do PROINAPE, um bom impacto no corpo docente, concretizando um dos objetivos 

profissionais. 

2.4 Breve relato da atuação da equipe na escola em 2010 

Neste ano de 2010, a equipe informou ter atuado com os seguintes seguimentos: 

responsáveis, discentes, docentes e gestão escolar. Embora reconheça que o trabalho com os 

familiares não foi desenvolvido como haviam planejado, eles atribuem essa dificuldade a uma 

série de fatores, entre os quais citam o excesso de atividades nas outras frentes e o 

impedimento de acesso aos pais. 
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Para melhor compreensão dos eixos atendidos e das atividades realizadas em cada 

um deles, organizei o Quadro 4 que condensa as ações desenvolvidas pela equipe na E. M. 

Rosa Bettiato Zattera:  

Eixo de atuação com os discentes 
• Ações com alunos dos projetos Fórmula da Vitória, Autonomia Carioca, Realfabetização e Nenhuma 

Criança a Menos; 
• Reuniões periódicas com os representantes das turmas do 6º ao 9º ano e com o Grêmio Escolar; 
• Atuação com uma turma de 7º ano em conjunto com os docentes, por solicitação deles; 
• Campanha de prevenção ao bullying e às doenças sexualmente transmissíveis, em articulação com o 

Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga. 
Eixo de atuação com os responsáveis 

• Encontros com os responsáveis dos alunos incluídos nos projetos: Acelera e Fórmula da Vitória; 
• Levantamento da história de vida dos alunos dos projetos atendidos; 
• Participação nas reuniões de pais promovidas pela escola, onde foi feito contato com os responsáveis 

de uma turma de 7º ano, em que a equipe atuava com alunos e professores. 
Eixo de atuação com os docentes 

• Encontros semanais com os docentes da turma de 7º ano atendida; 
• Apoio à docente regente de turma do projeto Fórmula da Vitória;  
• Realização da “sala de espera” com os professores. 

Quadro 4 – Eixos de atuação das equipes 
Fonte: Elaboração própria. 

2.5 Relato da atuação da equipe na escola em 2011 

Encerradas as atividades em dezembro do mesmo ano, a equipe retorna à unidade 

escolar no ano seguinte, e realiza uma avaliação de todo o trabalho desenvolvido em 2010. 

Para facilitar a decisão entre os membros do PROINAPE do que seria feito em 2011 

na escola, o plano de trabalho de 2010 foi retomado, fez-se uma avaliação dele, dialogou-se 

com os gestores e prosseguiu-se com a aplicação dos questionários pendentes com os 

responsáveis dos alunos. 

No entanto, alcançou-se a decisão do que seria feito através da discussão entre os 

membros da própria equipe. Eles relembraram que um item provocou muito debate: a 

previsão feita no plano de trabalho, sobre um encontro quinzenal com a equipe de direção, 

previamente combinado. Parte do grupo acreditou que isto não seria possível em função das 

inúmeras atribuições da equipe gestora, o que foi confirmado durante o ano letivo. Entretanto, 

ressaltam que quando a equipe solicitava, a gestão reorganizava suas atividades a fim de 

tornar possível o diálogo.  

Ao compartilhar as conclusões a respeito desta avaliação com a gestão, as servidoras 

receberam dela uma solicitação: prestar apoio técnico aos professores das turmas de projetos. 
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“Importante ver que demanda individual nunca foi um pedido da direção”, recordou Lara, 

uma das profissionais envolvidas no trabalho. 

Os membros do PROINAPE reconheceram que os professores encaminhavam 

algumas demandas, mas elas transformavam as solicitações de atendimentos individuais em 

coletivas que eram posteriormente analisadas com os docentes, visando a elaboração conjunta 

de estratégias de superação dos problemas encaminhados.  

Após observar as justificativas que motivaram a solicitação feita à equipe37

As dificuldades sinalizadas pela professora atendida, segundo a equipe, eram 

referentes à relação professor/aluno e ao cotidiano escolar, pois o projeto exigia que a turma 

fosse alfabetizada. Vale ressaltar que a maioria dos alunos que constituíam a turma, eram 

adolescentes, analfabetos funcionais, que mesmo frequentando um projeto no ano anterior, 

não obtiveram sucesso no aprendizado formal. 

, os 

profissionais do PROINAPE identificaram e entrevistaram os docentes regentes dessas 

turmas. Dos três contatados apenas um reconheceu a necessidade de apoio – a docente 

responsável pela turma Acelera 2-A. 

O apoio prestado neste caso, “era um trabalho de escuta destas dificuldades, 

compreender que dificuldades eram estas. O que o professor podia mudar? O que ele poderia 

fazer diferente?” (Paula – equipe do PROINAPE). 

Com o decorrer do tempo, a vinculação entre a equipe do PROINAPE e a da unidade 

escolar foi se fortalecendo ao ponto de um dos membros declarar: “Quando eles estavam com 

alguma questão em relação aos alunos, nós trabalhávamos esta relação, pensávamos, 

questionávamos, refletíamos sobre o que ele (professor) estava fazendo, vivendo...” (Paula – 

equipe do PROINAPE). 

A docente atendida conseguiu demonstrar, ao longo dos encontros, os empecilhos 

presentes no cotidiano com sua turma e apresentou também algumas questões que ela 

formulou ao refletir sobre o trabalho que realizava com os adolescentes e a respeito da 

convivência que mantinha com eles, listando alguns nomes, e solicitou ajuda. 

Um grupo foi então constituído, as reuniões semanais planejadas e acordadas com a 

direção e a professora. Os técnicos apresentaram-se aos alunos em sala de aula e convidaram 

a turma para a atividade. Eles foram ouvidos pela equipe e houve o agendamento de um 

                                                           
37 Ainda há certa dificuldade em articular os diversos projetos que são desenvolvidos no interior das unidades, 
alguns possuem inclusive supervisão externa. Para o professor, acredito que este fato também seja complexo, 
uma vez que possibilita o entendimento de que sua relação com a escola onde desenvolve o projeto, se restrinja 
ao uso dos recursos físicos e materiais. 
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encontro com os pais. Organizou-se momentos de troca de experiências entre a equipe, a 

professora e a direção, onde eram estimuladas reflexões sobre diversos aspectos desta ação.  

O planejamento contemplou dinâmicas variadas, vídeos, filmes e jogos que 

abordassem diversos assuntos do interesse dos discentes e os elencados pela equipe, entre 

eles: relacionamento interpessoal, respeito à diversidade, o sentido de estar na escola e as 

expectativas futuras. A equipe também fez uma interlocução com o profissional que 

ministrava aula de xadrez para este mesmo público. 

Em dezembro de 2011 a ação foi finalizada. Com o término das atividades, a equipe 

apresentou à professora e à gestão da unidade um relatório, contendo uma análise da 

experiência e algumas orientações sobre os alunos participantes, referentes à inclusão deles 

nas turmas regulares em 2012 e os potenciais reconhecidos destes discentes, que poderiam ser 

estimulados. 

Outros docentes também requisitaram o apoio da equipe, mesmo não sendo 

professores regentes de turmas de projeto.  

O desenvolvimento deste trabalho proporcionou aos membros do PROINAPE 

efetivar contatos com a rede de serviços, participar dos fóruns promovidos pelos órgãos que 

atuam na área de saúde mental e das supervisões de eixo, onde os casos mais complexos eram 

lidos e estudados com outros profissionais da SMS. 

As servidoras reconheceram que as situações individuais encaminhadas por esta 

professora eram referentes a casos muito peculiares. Para uma melhor compreensão, observe a 

citação a seguir:  

Eram situações muito complicadas com vulnerabilidade social muito grande, coisas 
que não dava para trabalhar em grupo. Há trabalhos que merecem abordagens 
individuais, por exemplo: suspeita ou confirmação de abuso sexual, pais que estão 
sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar... A gente atendia também a professora, 
não só os pais. (Lara – equipe do PROINAPE). 

Além desta modalidade de atuação, as que haviam sido iniciadas em 2010 foram 

retomadas:  

Pegamos o plano de trabalho de 2010 para ver o que ainda não tínhamos terminado 
de fazer [...], uma pendência foi a tabulação do questionário dos responsáveis, o 
trabalho com representantes de turma e o grêmio, a gente tinha o desejo de terminar 
o perfil dos familiares e dos professores”. (Lara – equipe do PROINAPE). 
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Com o início do período de eleição para os grêmios escolares, foi desenvolvida em 

conjunto com uma docente, a organização do processo eleitoral na E. M. Rosa Bettiato 

Zattera.  

 Os profissionais do PROINAPE participaram da assembleia de escolha da comissão 

eleitoral, efetivaram dois encontros com os integrantes das chapas constituídas e 

acompanharam a campanha, colaborando com a professora de referência38

Sobre essa ação com o grêmio, alguns membros da equipe justificaram que ela 

merecia ser ampliada por mais algum tempo; avaliaram que haveria necessidade de uma 

intervenção que fortalecesse a compreensão dos jovens sobre a questão do protagonismo 

juvenil, da cidadania e da organização política. Uma das profissionais diz: “é importante que a 

direção perceba que vocês podem se organizar, não é botando o pé na porta, vocês podem 

fazer coisas interessantes.” (Helena – equipe do PROINAPE). 

. 

Ao concluir essa atividade, o grupo avaliou que nesta modalidade havia a 

necessidade de fomentar a escolha de um docente que se identificasse e se dedicasse a este 

projeto, aprofundando na unidade escolar a compreensão das funções do grêmio com os 

próprios membros e a comunidade escolar.  

 A proposta de trabalho com o grêmio e as reuniões sistemáticas com os 

representantes de turma do segundo segmento (6º ao 9º ano) foi feita pelos assistentes sociais 

aos demais membros da equipe em 2010. No ano seguinte, mais fortalecida, ela foi retomada.  

Baseada em uma experiência que a mesma equipe desenvolveu em 2009, com o 

grêmio e os representantes de turmas em outra unidade escolar, no ano de 2011, o 

planejamento na Rosa Bettiato Zattera optou pela separação dos grupos para a realização das 

atividades. 

As reuniões com o grêmio escolar foram conduzidas em conjunto com uma docente, 

na esperança de que a proposta fosse mantida após a saída da equipe da unidade escolar. 

Em relação aos encontros com os representantes de turmas, estes ocorreram 

exclusivamente com a equipe do PROINAPE. O objetivo almejado pelos profissionais nessas 

ações foi debater com os alunos a respeito da democracia representativa, do protagonismo 

juvenil e da importância dessa representação.  

Os questionamentos referentes ao papel do representante de turma na unidade escolar 

e a forma de escolha deles, resultaram na compreensão dos alunos de que a seleção deve ser 

                                                           
38 Na SME costuma-se nomear como professor de referência o profissional responsável por atividades 
específicas realizadas com os alunos e que diferem da regência de turma. No caso anteriormente citado, a 
professora de referência promoveu em conjunto com os discentes a organização da eleição do grêmio escolar.  
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feita pelo grupo, sem influência de outros atores, que podem auxiliar na organização do 

processo eleitoral do representante, mas não direcioná-lo. 

Durante o processo de trabalho com os jovens, foi confeccionado um grande mapa 

que tinha por título: “A escola que temos e a escola que queremos”; nele foram relatados os 

anseios dos alunos em relação à unidade escolar.  

Nesses encontros quinzenais, a conservação do patrimônio público também foi um 

tema abordado. Alguns adolescentes ficaram surpresos quando tomaram conhecimento da 

origem dos recursos que mantém a escola. Alguns desconheciam que os impostos eram 

responsáveis por esta função.  

A equipe esforçou-se em demonstrar a relação entre o consumo de bens, geração de 

impostos e a transferência de recursos para a política de educação, a fim de que os jovens 

compreendessem que também contribuem com a construção do patrimônio público, 

ressaltando a importância dele ser preservado. 

O trabalho nesta frente foi finalizado com um encontro entre os diretores geral e 

adjunto e os representantes. “Nós falamos para eles: a gente não vai falar nada. Vocês vão 

perguntar. É um encontro de vocês com esta direção” – relatou uma das profissionais do 

PROINAPE ao grupo de alunos, na preparação do encontro, que prosseguiu enfatizando o 

seguinte: 

Não sei se o diretor entendeu muito bem este encontro, mas ele se apresentou como 
uma pessoa que ia prestar contas. Então ele prestou contas aos alunos, a partir do 
que ele tinha feito durante aquele ano, e do que os alunos tinham colocado no cartaz 
da escola que queremos. Nós ficamos pensando, os alunos ficaram ali ouvindo, 
houve certa troca, certa porque ainda tem aquela figura do diretor, de autoridade... 
(Helena – equipe do PROINAPE). 

Uma grande surpresa foi a atividade que o diretor adjunto resolveu realizar: ele 

solicitou que os jovens expressassem através de um desenho a escola que desejavam. “Foi 

uma coisa muito dinâmica, eles ficaram muito animados, o sinal bateu, entrou outro turno e 

nós ficamos ali. Foi muito interessante este fechamento do grupo.” (Helena – equipe do 

PROINAPE).  

Também nesse trabalho a equipe se preocupou em deixar para a unidade escolar 

algumas considerações que foram descritas em um relatório final a que tive acesso. A 

primeira diz respeito à importância de a escola prosseguir com esse trabalho em 2012, através 

de: 
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• um professor, responsável pelos encontros com os representantes e os membros 

do grêmio; 

• a realização de uma ação pedagógica, que reflita com professores e alunos sobre o 

processo eleitoral dos representantes de turmas, focando a escolha na liderança, na 

empatia e na vontade dos alunos, sem influência dos docentes; 

•  a valorização de um canal de diálogo que seja estabelecido entre a direção e os 

discentes, privilegiando a construção coletiva do projeto escolar. 

Esses espaços – grêmios escolares e grupos de representantes de turmas – acrescidos 

aos Conselhos Escola Comunidade (CEC), passaram a ser compreendidos pelo Serviço 

Social, como lugares propícios à organização política da comunidade escolar.  

Alguns assistentes sociais insistem em atuar nessas frentes porque visualizam nos 

grêmios e CECs, a existência de potenciais capazes de proporcionar a organização da 

população, a fim de que ela reivindique uma escola democrática e lute pela consolidação da 

educação pública com qualidade. 

Nas entrevistas, pude observar que cada membro da equipe apresentou uma 

pendência sobre a ação realizada. O trabalho coletivo com os responsáveis foi uma pendência 

que a equipe sinalizou. Alguns encontros aos sábados foram organizados, mas há o 

reconhecimento de que foram insuficientes para construir uma ação mais consolidada. No 

entanto, segundo uma das profissionais, eles serviram para aproximar a família da escola e 

com esta aproximação, possibilitaram que os docentes começassem a reformular os seus 

conceitos sobre estes responsáveis. Na atuação com as escolas, elas percebem que os 

professores ainda possuem certa dificuldade neste relacionamento e os encontros realizados 

entre eles normalmente são muito formais e ocorrem em datas específicas, como entrega de 

notas ou convocações quando crianças e adolescentes cometem atos de indisciplina.  

A equipe procurou minimamente trabalhar com a direção da escola a importância em 

organizar eventos e convidar os familiares para estarem presentes, reservar na rotina escolar 

alguns horários onde os pais, avós, pudessem vir dialogar com os gestores e professores sem 

serem oficialmente convocados, objetivando dissociar a presença do responsável na escola da 

queixa que será feita quando o aluno não se portou adequadamente. Uma das profissionais 

acredita que o amadurecimento desta ação favoreceria a criação de um grupo sistemático com 

os pais.  

A respeito das pendências relativas à atuação com o grêmio escolar, segundo dois 

membros da equipe, esta poderia ser mais aprofundada se houvesse um tempo maior. Eles 
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acreditam que nesse processo a ação ficaria consolidada, o grupo estaria mais autônomo e a 

professora responsável mais estabilizada. 

Finalmente, Maura (da equipe do PROINAPE) compreendeu que no trabalho com os 

docentes também havia pendências. Segundo ela: 

[...] o amadurecimento das relações com alguns professores só foi possível em 2011, 
em virtude do quadro de servidores ser muito amplo. Mas esta prática, se 
incrementada, seria um estímulo à permanência na unidade. [...] eu acho que se a 
gente tivesse mais um ano, nós deixaríamos o trabalho mais maduro, mais perfeito, 
talvez tivesse aprofundado estas relações com determinados professores que a gente 
aprofundou, mas não aprofundou muito.  

A partir da análise dos relatórios produzidos no período de maio a setembro de 2011 

e dos diários de campo de duas profissionais do programa, que abordam as atividades 

desenvolvidas de outubro a dezembro do mesmo ano, elaborei um quadro, visando 

demonstrar quantitativamente as ações realizadas pela equipe do PROINAPE na E. M. Rosa 

Bettiato Zattera e complementar as informações obtidas com as entrevistas. Após a 

apresentação, desenvolvo um breve comentário para enriquecer a narrativa da experiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Resumo quantitativo das atividades do PROINAPE na E. M. Rosa Bettiato 
Zattera  
Fonte: Elaboração própria. 

Ao visualizar os dados obtidos nos relatórios e diários, organizando-os no Quadro 5, 

foi possível perceber que algumas atividades demandaram uma atenção maior da equipe, entre 

as quais estão: observação dos alunos, estudos de caso e atendimentos aos responsáveis. É 

Atividades realizadas (maio a dezembro de 2011)  Quantitativo 
Observação de alunos, estudo do caso e atendimento aos responsáveis 35 alunos 
Processo eleitoral do grêmio escolar, inclusive auxílio na apuração dos votos e 
posse 5 encontros 
Ações com docentes, incluindo salas de espera 25 encontros 
Reuniões com a equipe diretora 10 reuniões 
Reuniões com a coordenadora pedagógica para análise de casos individuais 5 reuniões 
Grupos sistemáticos com alunos 40 encontros 

Outras atividades relativas à dinâmica escolar Quantitativo 
Mostra de dança 1 evento 
Participação na feira de profissões 6º ao 9º ano 1 evento 
Participação na jornada de junho com o tema “violência”  1 evento 
Observação participante da oficina de matemática 1 evento 

Outras atividades relativas à dinâmica escolar Quantitativo 
Participação na reunião de planejamento da unidade escolar 1 evento 
Conselho de Classe e Centros de Estudos 7 eventos 
Observação da partida de futebol realizada entre alunos e professores 1 evento 
Participação no café da manhã desenvolvido com a equipe da unidade escolar 1 evento 
Articulações de rede, participação em fóruns de Saúde Mental e supervisão de eixo 5 eventos 
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importante considerar também que o acompanhamento desses casos pressupõe vários 

encontros com alunos e professores, atendimentos às famílias, encaminhamentos para a rede 

de serviços (quando necessário) e elaboração de relatórios.  

O esforço dos profissionais em acolher estas demandas dos docentes, transformando-

as posteriormente em uma estratégia de atuação passível de ser utilizada em outras 

solicitações semelhantes, chamou a minha atenção. Nelas, a equipe prevê discussões com o 

demandante ao longo de todo o processo. Porém, em alguns casos, devido à complexidade 

que ele apresenta, a possibilidade de resolução é dificultada pelo diálogo entre as diferentes 

políticas públicas que precisam ser acessadas.  

Este trabalho com casos individuais assemelha-se ao “dispositivo”39

Um dado interessante narrado pelos profissionais é referente aos responsáveis 

atendidos na unidade escolar: na maioria das vezes, eles desconhecem as formas de acionar a 

rede de serviços públicos, seja a da própria educação, da assistência social ou saúde. Existem 

serviços como o Clube Escolar, Polo de Artes, Vilas Olímpicas e outros, que os responsáveis, 

mesmo residindo próximo, não utilizam por desconhecerem. 

 e, quando é 

utilizado na “escola prioritária”, proporciona ao corpo docente conhecer a história de vida da 

criança e do jovem, muitas vezes desconhecida por eles. Compreender essa história 

proporciona ao professor ampliar o olhar, complementar a concepção formulada a respeito do 

discente e localizar estratégias de enfrentamento dos problemas, concebendo que este sujeito 

não é o único que expressa estas dificuldades, outros surgirão no âmbito escolar com a mesma 

demanda.  

A equipe relatou que em virtude da vinculação construída com alguns responsáveis, 

estes se deslocavam até a escola para contatar os profissionais, quando necessitavam de algum 

esclarecimento. A importância dessa observação, que foi comunicada à direção da escola, 

reside no fato dos pais frequentarem a unidade escolar sem serem convocados oficialmente. 

Essas atividades somadas aos grupos sistemáticos interferem nas relações 

estabelecidas entre docentes e discentes. Nos grupos, o PROINAPE objetivava, ao atuar com 

os alunos, fomentar a discussão de temáticas específicas pertinentes ao âmbito escolar, como 

o protagonismo juvenil, a representação, indisciplina, violência, valorização da autoestima, 

cooperação e outros, que podem ser trabalhados simultaneamente nos encontros com os 

docentes, nas salas de espera e nos centros de estudos. 

                                                           
39 Para consultar a definição de “dispositivo” ver descrição no capítulo 1.  
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As reuniões com os diretores e a coordenadora pedagógica também atingiram um 

número significativo. Além de proporcionarem o diálogo entre a escola e os membros do 

programa, foram espaços importantes para planejamento conjunto e avaliações das ações. 

Verifiquei, em um dos diários de campo, alguns temas tratados entre a equipe e a 

direção da escola no ano de 2011, que gostaria de destacar:  

1) “Estudo de caso e atendimento de responsável em conjunto com a direção”: estas 

atividades constituíam uma prática comum. Entretanto, o atendimento conjunto do 

responsável ocorreu por solicitação da direção, que detectando dificuldades em 

fazê-lo, solicitou apoio à equipe. Posteriormente, o gestor revelou ter modificado 

a forma de abordagem com os familiares, após observar a importância do 

acolhimento prestado à população pelos profissionais;  

2) “Encaminhamentos de alunos e responsáveis para a rede de serviços”: é 

importante ressaltar que a equipe compreendeu que a direção da unidade escolar 

deveria ter conhecimento dos recursos locais para referenciar as famílias quando 

necessário; 

3) “Regras de convivência na escola”: em função da experiência adquirida em outros 

trabalhos desenvolvidos, a equipe relatou ter informado à escola a importância da 

construção coletiva das regras de convivência no início do ano letivo. Essas regras 

precisam ser elaboradas por toda a comunidade e não impostas, cabendo aos três 

segmentos (direção, docentes e discentes) o cumprimento; 

4) “A importância da direção em exercitar a escuta e dialogar com os alunos”: este 

item constava em um dos documentos observados. Nele os profissionais 

destacaram ter analisado com a gestão da escola a importância da escuta e do 

diálogo, principalmente com os alunos. A vivência proporcionada com grupos de 

representantes de turmas fez com a que a equipe decidisse abordar esse assunto 

com a direção; 

5) “Autoestima dos alunos e discussão a respeito da solicitação da construção de um 

perfil do alunado por alguns docentes”: a questão da autoestima dos alunos parece 

estar relacionada àqueles atendidos nas turmas de projetos. Alguns chegam à 

adolescência sem conseguir ser alfabetizado, o que gera falta de estímulo para 

prosseguir na escola. Determinados relatos das reuniões de grupo com este 

público, descrevem atividades que os profissionais desenvolviam com o intuito de 

reverter esse quadro. Sobre a apresentação do perfil dos alunos da unidade, o 
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corpo docente valorizou o trabalho construído pela equipe do PROINAPE a partir 

dos questionários; 

6) “Transferência de alunos e inclusão no Programa de Educação de Jovens e 

Adultos (PEJA)”: este item representa um assunto delicado na SME do Rio de 

Janeiro. Há um regimento interno que vigora na secretaria40

7) “Elaboração e discussão do plano de trabalho”: conforme descrito no documento 

norteador, as equipes do PROINAPE devem construir com as unidades escolares 

os planos de trabalho, analisando em conjunto os seguimentos que serão 

atendidos, os horários e locais disponíveis na unidade para a realização das 

atividades, garantindo com a direção da escola momentos de diálogo, reflexão e 

avaliação do trabalho desenvolvido. O Norteador prevê ainda que a equipe 

considere as demandas da escola durante a elaboração desse plano; 

 autorizando a 

mudança de unidade escolar em casos de indisciplina extrema – este seria o 

último recurso a ser utilizado e depende da concordância da família. A equipe do 

PROINAPE na E. M. Rosa Bettiato Zattera, analisou com a direção, que este ato 

não soluciona o impasse entre a escola e o aluno, mas sim ocasiona a transferência 

do problema. Normalmente, há dificuldade em obter dados com as equipes 

escolares a respeito deste tema. Alguns alunos transferidos são incluídos no PEJA, 

quando há defasagem idade/série; 

8) “Apresentação do trabalho realizado à direção da unidade escolar e avaliação 

anual do trabalho do PROINAPE com a escola”: a equipe destacou a importância 

da apresentação e avaliação do trabalho, tanto com a gestão da unidade quanto 

entre os docentes, considerando que nesses momentos, é possível perceber se o 

planejamento foi efetivamente executado. 

Outro dado interessante, também coletado nos diários de campo, refere-se a uma 

turma de 2º ano. Uma das docentes listou 15 casos para estudar com a equipe, mas este 

número correspondia a mais de 50% do total dos alunos sob sua a regência.  

                                                           
40 Regimento Básico Escolar do Ensino Fundamental – publicada no Diário Oficial do Município em 
15/04/2010, uma resolução criando esse regimento, segundo a secretária: “Estabelece normas de conduta para os 
alunos nas escolas da rede municipal. Além de nortear o comportamento dos alunos, o regimento escolar resgata 
a autoridade do professor e faz com que os alunos passem a respeitá-lo mais. Esse documento é um instrumento 
de trabalho de diretores e professores, para que possam ensinar em um ambiente tranquilo. Todas as medidas 
adotadas têm como objetivo estabelecer uma cultura de paz e garantir às nossas crianças o direito de aprender e 
sonhar com um futuro.” Retirado do site da SME, disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/sme>. Acesso em: 15 
jan. 2013. 
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Na documentação observei que 6 casos estavam relacionados às questões 

pedagógicas ou de aprendizagem, outros seis às questões sociais e familiares e dois eram 

referentes à saúde e infrequência. Essa observação me possibilitou refletir a respeito de uma 

possível correlação entre as questões sociais que afetam os alunos e suas famílias e o atual 

modelo de ensino formal. Os docentes, segundo os profissionais, pareciam preocupados com 

este fato, e relatavam ter utilizado diversas estratégias antes de acionarem o programa.  

Ressalto também o rol de atividades variadas desenvolvidas na escola, que a equipe, 

por estar atuando na unidade, participou ou observou. São atividades de integração (como o 

jogo de futebol entre alunos e professores, o café da manhã e a mostra de dança), ou de 

capacitação (como a feira de profissões, jornada de junho e a oficina de matemática). 

Finalmente, verifiquei as articulações estabelecidas com a rede de serviços, através 

da Central Única de Favelas (CUFA), o projeto Bairro Educador, a SMS, via Centros 

Municipais de Saúde ou fóruns e supervisões de eixo, onde foi possível discutir os casos 

apresentados à equipe do PROINAPE pelos docentes na unidade escolar. 

2.6 Saída da equipe da unidade escolar 

A equipe avaliou que a escola apresenta um excelente potencial e que tem 

capacidade para prosseguir sem o apoio do PROINAPE; reconheceu, ainda, que não é 

pressuposto do trabalho tutelar a unidade, mas instrumentalizar os atores, orientá-los e 

incentivá-los a exercitar a autonomia. Isto foi determinante para a saída dos membros do 

programa da E. M. Rosa Bettiato Zattera.  

São as famílias e os estudantes que vão mudar o conceito desta escola na área. Para 
isso, eles precisavam ser coparticipantes disto, era o que nós dizíamos para os 
representantes, que eles precisavam ter sentimento de pertencimento. Mesmo tendo 
pendências, nós avaliamos que era o momento de sair. (Helena – equipe do 
PROINAPE). 

Como evento de encerramento do trabalho, a equipe utilizou o espaço do último CE 

dos professores em 2011 e, nos dois turnos, apresentou o resultado de todo o processo 

realizado, agradeceu ao grupo pela recepção e pelo acolhimento durante os 2 anos que o 

programa esteve na unidade escolar. 
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O diretor disse que pediria à coordenadora da 5ª CRE para a equipe permanecer, mas 
a equipe diz que ela mesma avaliou a necessidade da saída, que muita coisa tinha 
mudado e o trabalho continuaria andando sem a gente. Eu pergunto se ele tinha 
alguma demanda, ele diz que não, que estavam se sentindo potencializados para 
andarem. (Lara – equipe do PROINAPE).  

Uma das profissionais relatou seu desejo de permanecer mais um ano e manifestou 

isso ao restante do grupo. Cada membro opinou sobre o assunto e, convencida essa 

profissional acatou a decisão da maioria. Ao findar a entrevista, ela refletiu e apresentou o 

seguinte questionamento: será que a vontade de ficar também não estava relacionada a forma 

acolhedora como a equipe era tratada na escola? 

Ao avaliarem o trabalho, as profissionais declararam que perceberam muitas 

mudanças. A primeira delas foi quanto ao posicionamento de alguns professores em relação 

aos alunos, familiares e aos próprios colegas. Reconheceram que o trabalho foi produtivo, 

interessante, que os atores da unidade escolar sabem ouvir, estão dispostos a modificar o que 

julgam necessário, se dedicam ao processo de ensino e estão motivados.  

O PROINAPE julgou ter contribuído tecnicamente para que os docentes e a gestão 

reflitam sobre a escola. A equipe percebeu que quando chegou à unidade, esta não era bem 

quista pela comunidade, mas quando saíram, 2 anos depois, as famílias estavam mais 

próximas da escola.  

O diretor passou, nas reuniões com os pais, a fazer uma prestação de contas, 
mostrando o que a escola estava fazendo e mostrando aos pais a importância de 
estarem mais junto da escola. Então eu acredito que nós conseguimos fazer o nosso 
trabalho. (Helena – equipe do PROINAPE). 

2.7 Impressões dos diretores 

Após a realização das entrevistas com os técnicos, tive acesso ao diretor geral e ao 

adjunto desta escola. Acreditei ser interessante ouvi-los a respeito dessa experiência. O sigilo 

das informações foi garantido, assim como o anonimato. Solicitei aos diretores que eles 

fossem sinceros e esclareci que os dados colhidos não provocariam nenhum tipo de prejuízo 

aos profissionais que haviam atuado na unidade escolar.  

 Os roteiros utilizados foram muito semelhantes. Neste item gostaria de destacar 

alguns pontos que considerei relevantes:  
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• Quando questionados sobre a expectativa do trabalho realizado pelo programa na 

unidade escolar que dirigem, os membros da direção declararam imaginar que a 

equipe estaria presente para auxiliar o desenvolvimento da escola. Imaginavam 

que seria feito um trabalho com os alunos, mas compreendiam ser importante 

alguma ação com os professores e responsáveis, pois acreditavam que sem a 

participação deles seria impossível reverter qualquer situação; 

• Citaram a grande quantidade de projetos que chegaram à escola naquele ano, entre 

eles estava o PROINAPE. Como não conheciam o programa ficaram surpresos e 

atentos, observando se o apoio deste novo grupo seria realmente bom e produtivo 

para a unidade; 

• Mesmo com tais dúvidas os diretores dizem que não tiveram a preocupação em 

relacionar a presença da equipe à fiscalização; 

A gente sempre trabalhou, então era indiferente quem viesse para fiscalizar ou dar 
apoio; a gente já recebia todo mundo, como recebemos vocês, da mesma forma, 
como nós recebemos qualquer pessoa, nós não tínhamos esta preocupação, será que 
veio fiscalizar, será que veio cobrar, será que veio ficar de olho? (Francisco – um 
dos diretores da unidade). 

• É significativo destacar que os diretores relembraram e descreveram o percurso de 

entrada da equipe, mencionaram a visita, reforçaram a importância de o grupo ter 

retornado em 2010, respeitando a solicitação deles. É curioso perceber que um dos 

gestores discerniu com exatidão, as atividades desenvolvidas e os anos em que 

elas ocorreram; 

• Eles acreditam que os motivos da unidade ter sido escolhida, devem-se a três 

fatores: baixo desempenho no IDEB, direção inexperiente e ao perfil da 

comunidade e da escola, que era considerada pela coordenadoria como uma escola 

difícil; 

• Relataram que a equipe chegou à unidade, explicou o funcionamento do 

programa, fez uma avaliação diagnóstica e sugeriu frentes para serem trabalhadas. 

É possível dizer que um contrato verbal foi travado entre as duas partes; 

• Os diretores reconheceram, assim como a equipe, que o diálogo entre eles foi 

extremamente importante e ajudou muito; disseram ainda que participaram do 

processo de elaboração do trabalho; 

• Citaram que em 2011 se sentiam mais seguros e que os questionamentos e as 

reflexões proporcionadas pela equipe sobre a prática profissional deles 
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provocaram crescimento e ampliação da visão. Imaginaram que isto também tenha 

ocorrido com os professores, estes declararam aos diretores que, muitas vezes, 

encontravam-se desanimados e se renovaram com o apoio do PROINAPE; 

• Um dos diretores destacou que essa aproximação ocorrida entre os docentes e o 

grupo foi espontânea. Em 2011, ele viu o grupo atuando fortemente no apoio 

direto aos professores e a alguns responsáveis. Isto para ele foi marcante;  

• Os gestores destacaram as frentes de atuação com os alunos; relembraram os 

grupos de representantes, o apoio às turmas de projetos e a duas outras regulares. 

Disseram ter notado mudanças na postura dos alunos e dos responsáveis, 

reconheceram o esforço do grupo em aproximá-los da escola, dos professores, da 

gestão; 

• Sobre a saída do programa da escola enfatizaram: “a gente ficou um pouco órfão”. 

Ressaltam que o PROINAPE foi lembrado na reunião com docentes em agosto de 

2012, que lamentaram a ausência do grupo. Relembraram o apoio da equipe até 

para ouvir as questões pessoais que estavam influenciando no trabalho. 

Um ano após a saída da equipe, a direção aproveitou a oportunidade para expor aos 

professores o seguinte pensamento: “A lição mais legal da presença da equipe aqui foi ter 

deixado como legado para a gente a opção e a oportunidade de caminhar resolvendo os nossos 

problemas aqui dentro.” (Antônio – um dos diretores da unidade). 

A reunião de agosto de 2012 parece ter sido um marco importante. Sem a presença 

da equipe do PROINAPE, o corpo docente, antes com um comportamento muito desconfiado, 

decidiu fazer uma análise do seu próprio processo de trabalho. 

A reunião de agosto de 2012 foi a mais rica que a gente já teve desde 2009, em que 
nós da direção pouco falamos e os próprios professores e funcionários que estavam 
na reunião falaram o tempo todo, um cobrando posturas aos outros, um colocando 
para o outro o que estava sentindo, percebendo que estava passando dificuldades por 
de repente o outro não estar atento ao seu fazer. Foi uma lavagem de roupa suja 
muito saudável. (Antônio – um dos diretores da unidade). 

Os diretores avaliaram não terem percebido pontos negativos na atuação da equipe, 

relataram como excelente a estrutura do grupo e o formato do trabalho; ressaltaram, ainda, 

que a empatia dos membros da equipe foi fundamental para vencer a desconfiança que 

inicialmente os professores apresentaram.  

Como pendência, eles questionaram o tempo que, segundo a avaliação deles, foi 

pouco para uma escola daquele porte e que o correto seria a ação durar mais 2 ou 3 anos. “O 
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primeiro ano foi de estudo, o segundo de muitos avanços, mais um ou dois consolidariam o 

trabalho. Se pudesse ter dado continuidade em 2012 teria sido muito bom. Pelo menos mais 

um ano.” (Antônio – um dos diretores da unidade). 

Eles ficaram ressentidos em não terem tido a oportunidade de dar ao trabalho a 

dedicação que julgavam necessária: 

A única coisa que realmente me incomodou, foi a questão do tempo, de não poder 
acompanhar mais de perto, não poder dar mais atenção, contribuir mais, não poder 
dar um suporte maior a vocês. Muitas das vezes, vocês queriam se reunir com a 
gente, nós estávamos naquela correria ali e isto incomodava a gente. Mas os 
momentos que a gente conseguia se reunir, conversar; sempre todas as conversas 
foram muito produtivas. (Francisco – um dos diretores da unidade). 

Se para um dos diretores o legado mais importante deixado pelo PROINAPE foi a 

possibilidade do grupo aprender a lidar com os seus problemas, para o outro a palavra que 

resume esta atuação seria “continuidade”. “A semente que ficou do grupo é que as coisas têm 

que continuar.” (Francisco – um dos diretores da unidade). Finalizando, este diretor remete 

uma mensagem para os profissionais do PROINAPE, que por 2 anos atuaram na unidade 

escolar que ele dirige. Essa mensagem conclui o relato desta experiência e deixa para o grupo 

a certeza de que uma semente foi plantada e será cultivada pela escola, que a lembrança das 

experiências vividas pela gestão, pelos professores, alunos e responsáveis, sempre provocarão 

mudanças individuais e coletivas: 

A gente tem que estar atento a tudo que acontece na escola, mas dar oportunidade 
para que outras pessoas participem também. Esta sementinha que eu falei que vocês 
deixaram, foi justamente esta. Vocês sempre tiveram o mesmo pensamento, de 
delegar algumas tarefas para algumas pessoas, não para que tirasse um peso da 
direção, mas para que elas se sentissem fazendo parte da construção de um processo. 
E isso tem acontecido. (Francisco – um dos diretores da unidade). 

2.8 Escola Municipal Figueiredo Pimentel: o segundo caso analisado 

A segunda experiência difere da anterior, não apenas por se tratar de outra 

modalidade de atuação da equipe da 5ª CRE, mas principalmente pelo caráter de inclusão da 

equipe diretora, que ingressou na unidade em 2011.  

A E. M. Figueiredo Pimentel fica localizada no bairro de Turiaçu e pertence à 5ª 

CRE; atende a 459 alunos do 4º ao 9º ano nos turnos da manhã e da tarde, distribuídos em 17 
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turmas, entres elas quatro são de projetos e uma classe especial. A equipe de direção é 

constituída por diretora geral, diretora adjunta e coordenadora pedagógica. 

O primeiro contato entre o PROINAPE e a unidade escolar ocorreu no ano de 2009, 

após indicação da coordenadoria. Classificada como uma das piores escolas na área de 

abrangência da 5ª CRE apresentava como principal demanda a violência entre os próprios 

alunos e destes com os professores; foram também apontadas dificuldades em relação ao 

desempenho escolar e a gestão. 

O aspecto físico da E. M. Figueiredo Pimentel, segundo os profissionais ouvidos, era 

muito desagradável, com inúmeras pichações nas paredes e o patrimônio público amplamente 

depredado; a comunidade não valorizava aquele espaço e os alunos diziam: “Ninguém quer 

vir para esta escola”, ou “Nesta escola rola de tudo, até venda de drogas e prostituição”; “É 

um lixo.” (OLIVEIRA; CARDOSO, 2012, p. 10)41

Uma escola muito violenta, muito turbulenta, brigas entre os alunos, confusões 
generalizadas, dificuldades na relação dos alunos com os professores, questões 
relacionadas à gestão, era considerada uma escola problemática mesmo, e aí a gente 
chegou à escola. (Olívia – equipe do PROINAPE). 

. 

Para um dos membros desta equipe, composta por dois assistentes sociais e dois 

psicólogos, essa entrada foi extremamente difícil e o grande obstáculo seria “definir um foco 

de atuação com tantas questões pulsando e com a imensa sensação de instabilidade.” (Olívia – 

equipe do PROINAPE). 

A aproximação com a equipe gestora foi um complicador. Manter as ações 

combinadas com a direção também se configurou em um grande impasse. Muitos planos 

foram formulados, mas a concretização deles foi impossibilitada pela ausência de 

organização. A equipe cita ter relatado tais fatos aos dirigentes, que escutavam, mas não 

conseguiam operacionalizar mudanças.  

Nesse período, a orientadora técnica do PROINAPE desta região havia 

implementado um encontro sistemático entre as mini equipes. O objetivo dessa ação seria a 

análise conjunta do trabalho desenvolvido pelo grupo. Os impasses, as dificuldades e as 

sugestões seriam coletivamente analisados. Os membros dessas equipes foram estimulados a 

formularem questões, dialogarem e elaborarem estratégias, visando equacionar os problemas 

apresentados.  

                                                           
41 “Uma cartografia de encontros com grupos de professores: Ensaios de um caminhar desviante dentro da 
educação” (OLIVEIRA; CARDOSO, 2012). 
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[...] num desses encontros a gente trouxe o que estava acontecendo. Eu até trouxe 
porque eu estava muito incomodada, estava muito mal, eu não estava dando conta de 
estar naquele espaço [...], e foi muito bacana, porque a gente consegue ter este 
momento de diálogo [...]. A partir daí a gente consegue construir um plano de 
trabalho juntos para esta escola. (Olívia – equipe do PROINAPE). 

No primeiro ano dos profissionais na unidade as ações do grupo foram voltadas para 

os alunos e a direção. As assistentes sociais que faziam parte da equipe apresentaram aos 

psicólogos textos referentes às experiências promovidas com grêmios escolares, que foram 

bem aceitos e impulsionaram a organização dos encontros com o grêmio e os representantes 

de turmas. 

Após a reflexão sobre esses textos, a equipe optou por refletir com os jovens a 

função da representação, já que os alunos e professores haviam iniciado um processo de 

escolha dos futuros representantes. 

De forma distinta da experiência narrada anteriormente, em que os jovens e os 

técnicos do PROINAPE organizaram ao término do trabalho uma reunião com os diretores, na 

Figueiredo Pimentel a conclusão das atividades foi marcada pela presença dos alunos do 

grupo de representantes no Conselho de Classe.  

[...] aí tem o Conselho de Classe em que os alunos vão super bem preparados para 
poder participar, se colocam de uma forma interessantíssima, se posicionam, falam o 
que tem que falar, o que queriam falar de forma educada, respeitosa, ao mesmo 
tempo, aparecem denúncias e críticas [...]. (Olívia – equipe do PROINAPE). 

Essas críticas apresentadas pelos jovens não foram bem acolhidas pelos docentes, 

ocasionando o afastamento entre os professores e os profissionais do programa.  

Posteriormente, a equipe reconheceu que paralelo à ação com os discentes, havia a 

necessidade de uma aproximação do corpo docente. A ausência de um trabalho com este 

segmento inviabilizou a promoção do diálogo entre alunos e professores. Uma das técnicas 

relata: “A gente deveria ter feito o trabalho com os professores também, não era só com os 

alunos. Nós os preparamos muito bem, mas os professores não estavam preparados para 

receber essas críticas.” (Olívia – equipe do PROINAPE). 

No retorno à escola no ano de 2010, a equipe do PROINAPE contava com um novo 

profissional: a entrada de uma professora foi muito bem vista pelos demais membros. Durante 

as entrevistas pude constatar que ela foi o elo entre os atores do programa e os docentes da 

unidade escolar. Esse novo elemento foi também compreendido como agregador dos demais 

profissionais pela facilidade que possuía em se relacionar.  
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Visando a aproximação com os professores, a estratégia elaborada foi a seguinte: o 

acolhimento de alguns relatos referentes aos históricos dos alunos. Essas ações fomentaram 

contatos variados com os docentes para a discussão e reflexão dos casos, possibilitando que a 

confiança fosse estabelecida entre os dois grupos. Esses jovens e suas famílias eram ouvidos e 

encaminhados à rede de serviços, quando necessário.  

Com as relações mais fortalecidas, houve a retomada do trabalho com os 

representantes de turmas. Assim, a participação dos professores possibilitou o diálogo entre os 

dois segmentos.  

Findo ano letivo de 2010, a saída do PROINAPE foi anunciada aos demais atores da 

escola. Nesse momento, os professores apresentam uma carta elaborada por eles, 

reconhecendo que tiveram muita dificuldade na compreensão do trabalho realizado pelo 

programa, mas que gostariam que ele fosse prorrogado por mais um ano. Normalmente, as 

equipes permanecem por dois anos nas unidades escolares.  

A equipe relatou ter ficado extremamente sensibilizada com a iniciativa dos 

professores. A orientadora técnica da 5ª CRE solicitou aos membros que refletissem sobre a 

possibilidade de permanecer por mais um ano na E. M. Figueiredo Pimentel, mas após uma 

avaliação detalhada do caso, o grupo saiu da escola. 

O processo de trabalho foi avaliado como “um processo de construção, com idas e 

vindas, avanços e retrocessos, passos para frente e passos para traz, como todo processo de 

transformação, demorado.” (Olívia – equipe do PROINAPE). 

Observei que os profissionais do programa compreenderam que a ação proposta para 

a escola havia sido concluída, no entanto, eles reconheceram que outras transformações 

seriam necessárias, mas não estavam relacionadas ao âmbito de atuação da equipe. 

Em 2011, a E. M. Figueiredo Pimentel sofreu um processo de intervenção promovido 

pela coordenadora da 5ª CRE. O diretor geral e adjunto foram exonerados dos cargos, que 

passam a ser ocupados por duas funcionárias da mesma coordenadoria. Alguns meses após a 

posse da nova direção, o PROINAPE recebeu um ofício solicitando apoio à unidade escolar. 

2.9 “Dispositivo”: modalidade de ação da equipe da 5ª CRE 

Visando dar continuidade à narrativa do trabalho desenvolvido pelo programa com a 

referida escola, a partir de 2011, necessito conceituar o “dispositivo”: trata-se de uma 

modalidade de atuação iniciada na 5ª CRE, cujo objetivo foi institucionalizar os pedidos 
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extras de apoio que chegam ao PROINAPE através da própria coordenadoria e suas divisões, 

da SME e das unidades escolares.  

As solicitações são materializadas através dos ofícios, onde constam relatos de 

acontecimentos envolvendo alunos, professores e familiares. Normalmente estão relacionadas 

aos conflitos diversos, às demandas referentes às Políticas de Assistência Social e Saúde, à 

indisciplina e violência, além de esclarecimentos solicitados pelo Poder Judiciário, relativos 

aos processos que estão em tramitação.  

Esses atendimentos são concebidos pelos profissionais, como um trabalho extra, 

porque normalmente as outras ações planejadas e desenvolvidas nas escolas prioritárias e nos 

grupos sistemáticos com gestores, alunos, e familiares, já estão em execução. 

Nas 10 coordenadorias foram elaborados diversos meios para solucionar esse 

impasse. Na 5ª CRE, os componentes da equipe optaram em constituir uma nova modalidade 

de atuação, incorporando a demanda extra ao trabalho e subdividindo o quadro técnico para 

operacionalizá-la. Dessa forma, alguns profissionais ficam responsáveis por essas atuações42

O fluxo de atendimento pode ser resumido da seguinte forma: chegada dos ofícios às 

divisões da CRE (AAI e GED), apresentação posterior dos documentos ao PROINAPE por 

um representante destes setores, em reunião de equipe semanal e, finalmente, o estudo 

coletivo do caso. 

.  

Quando a necessidade do acompanhamento é confirmada pelo grupo, agenda-se um 

encontro entre o autor da demanda e uma mini equipe, para análise do pedido com o 

demandante. Pactuado o contrato de trabalho, o atendimento tem início. 

Verifico que o esclarecimento desse detalhe facilita a compreensão da experiência 

desenvolvida na E. M. Figueiredo Pimentel. Entretanto, neste capítulo, pretendo destacar as 

atuações da equipe através do dispositivo. O esquema a seguir ilustra o fluxo anteriormente 

narrado. Para melhor entendimento, observe: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 A experiência e produção teórica de Adriana Marcondes Machado sobre “Plantão Institucional”, realizada pela 
Universidade de São Paulo (USP) em unidades escolares de São Paulo, serviu de base para a criação do 
“dispositivo”.  
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Esquema 2 – Fluxo de atendimento do “dispositivo” 
Fonte: Elaboração própria. 

2.10 A dinâmica dos atendimentos 

O pedido de apoio endereçado ao PROINAPE pela nova diretora da Figueiredo 

Pimentel foi recebido, analisado e aceito pela equipe. Um dos membros do grupo anterior, que 

havia trabalhado na escola, assumiu o caso e convidou profissionais de outras categorias para 

integrarem a mini equipe. Duas psicólogas, uma assistente social e uma professora realizaram 

no mês de maio de 2011, o primeiro encontro com a gestora. 

Neste encontro ela relembrou suas expectativas quando enviou o ofício para a 

coordenadoria: “Eu achei que alguém poderia me orientar na busca de uma estratégia para 

melhorar aquela situação, que estava caótica. Tinha que existir algum profissional que me 

ajudasse de alguma forma a minimizar aquele caos, e eu tentei junto ao PROINAPE.” (Magali 

– uma das diretoras da unidade). 

As profissionais recordaram o primeiro dia de atendimento. Declaram que a gestora 

chegou à CRE com uma listagem, onde constavam vários nomes de alunos, no entanto não 

apresentou à equipe e relatou os motivos que fizeram com que solicitasse apoio. “A gente 
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primeiro deixou que ela falasse tudo o que queria e precisava falar. A gente não falou. Apenas 

escutamos, escutamos, escutamos. Era muita queixa.” (Olívia – equipe do PROINAPE). 

Embora a nova diretora reconhecesse que iria enfrentar muita resistência, em função 

da forma como foi introduzida na escola, não imaginou que essa resistência fosse tão forte e, 

simultaneamente, tão velada. Lidar com essa nova realidade e com os desafios impostos por 

ela exigiram coragem e determinação. 

Com o transcorrer dos encontros a equipe pôde constatar que a questão principal do 

caso atendido era referente à relação de trabalho estabelecida entre as diretoras e o grupo de 

professores, e não com o alunado, como pareceu inicialmente. 

Nós estávamos pensando o quanto seria mais incisivo, mais eficaz trabalhar com os 
professores do que com os alunos, o quanto a gente atingia mais alunos 
quantitativamente. O professor é o adulto dessa relação, é o que dá o tom, o aluno 
vai dançando conforme a música, que o professor canta. Então a gente aposta. 
Vamos trabalhar com quem está cantando a música? Acreditamos que será mais 
eficaz. (Olívia – equipe do PROINAPE). 

Posteriormente, foram agendados encontros separados com a diretora adjunta e a 

coordenadora pedagógica. Nestes atendimentos a equipe informa ter percebido, que o contato 

delas duas com os docentes também representava um impasse. Não podemos desconsiderar 

que, apesar da constituição atípica da equipe gestora, as diretoras e a coordenadora 

pedagógica estavam conseguindo elaborar uma proposta de trabalho em conjunto. As 

primeiras chegaram à unidade escolar através da intervenção feita pela coordenadoria e a 

segunda foi membro da gestão anterior.  

Cientes dos obstáculos que dificultavam o relacionamento profissional e interpessoal, 

entre a direção da escola e os docentes, a equipe decide propor uma ação com os professores. 

O próximo passo foi o questionamento às gestoras sobre a possibilidade delas mesmas 

desenvolverem esse trabalho. Os atendimentos através do dispositivo foram garantidos. Com 

a negativa, a equipe do PROINAPE construiu uma estratégia que foi apresentada em um 

encontro. 

O desenvolvimento da ação pressupõe a construção anterior de um contrato bilateral. 

Ele inclui a preservação do sigilo profissional, encontros quinzenais com os professores nos 

dois turnos para reflexão sobre o processo de trabalho, aceitação dos docentes em participar 

desses encontros e reserva de tempo para dialogar com a equipe gestora sobre a atividade 

desenvolvida.  
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Os membros do programa se deslocaram até a unidade escolar, realizaram uma 

reunião com grupo de professores, explicaram todo o processo que vinha sendo desenvolvido 

com a direção, escutaram o relato do grupo e, finalmente, ofereceram a atividade. Foi 

esclarecido às diretoras que caso o trabalho não fosse aceito, a equipe finalizaria a ação 

através do dispositivo. 

A atividade foi iniciada e, por solicitação dos docentes, os encontros seriam 

realizados sem a presença dos membros da equipe gestora. No planejamento das ações 

constavam:  

• textos sobre saúde do trabalhador; 

• discussões de caso; 

• utilização de vídeos sobre filosofia, educação e de experiências inovadoras43

É interessante relatar que o antigo diretor da unidade, que havia sido exonerado do 

cargo com a intervenção, permanece na escola como professor depois da intervenção.  

.  

O referencial teórico de Paulo Freire também foi inserido nas discussões, com 

destaque para a apresentação do vídeo “Falcão, Meninos do Tráfico”, a partir do qual o 

PROINAPE objetivou refletir a respeito do modo de vida dos jovens. “Os alunos que estudam 

na Figueiredo, moram naquela área próxima. É incursão policial, cracolândia, é uma região, 

uma área conflagrada, dominada pelo tráfico de drogas – a vida deles é marcada por isso.” 

(Olívia – equipe do PROINAPE). 

Constavam também neste planejamento os objetivos a serem atingidos com a 

atividade, entre os quais posso destacar: 

• a promoção de um espaço de reflexão, que tornasse possível repensar a prática 

profissional cotidiana e fortalecê-la; 

• fomentar a elaboração de estratégias de superação dos obstáculos localizados 

nesta prática docente; 

• efetivação de troca de experiência entre os membros, visando superar os 

momentos de apresentação de queixas.44

A gente tem que avançar nesta coisa de discutir sobre a prática, de fortalecer estas 
estratégias e criar, inventar estratégias para lidar com o cotidiano deles, e isto a 
gente tentou avançar um pouquinho, mas eu acho que a gente avançou pouco. É um 

 

                                                           
43 Foram utilizados a série de vídeos “Ser ou não ser?”, da filósofa Viviane Mosé, uma entrevista do programa 
Caminhos da Escola, realizada com Marcelo Yuka sobre violência e o texto de Adriana Marcondes sobre Plantão 
Institucional. 
44 Texto baseado no plano de trabalho da equipe. 
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ponto que nós temos o desejo de trabalhar mais, o grupo é para isso, o nosso 
objetivo é esse, trabalhar isso. (Maria – equipe do PROINAPE). 

A experiência com o grupo de professores prosseguiu durante o ano de 2012 e como 

houve a troca do dia de realização da atividade, a assistente social deixou a equipe, em função 

da justaposição com outro trabalho que participava. Na nova composição estavam duas 

psicólogas e uma professora. 

Refletir com os docentes a respeito do processo de trabalho deles também provocou 

na equipe o desejo de aprofundar seus conhecimentos, estudar e analisar criticamente a ação 

que desenvolviam. Motivadas por esses desafios, as psicólogas ingressaram em um curso de 

pós-graduação45

Nós fomos procurar a pós, por causa do trabalho. Tínhamos nossas inquietações e 
muitas dificuldades com esta ação. Fomos procurar a pós para ajudar a pensar a 
prática e nós temos muitos ganhos; lá conseguimos discutir, levamos situações 
vividas, experiências, realizamos leituras teóricas, que auxiliam a pensar, além das 
intervenções dos professores, dos orientadores. Nós achamos que isto contribuiu 
muito. (Maria – equipe do PROINAPE). 

. 

Em 2013, a equipe almeja continuar com o trabalho de grupo com os professores da 

E. M. Figueiredo Pimentel e, utilizando o referencial teórico da esquizoanálise46

Para finalizar este item considerei importante destacar alguns aspectos observados 

nos relatórios de atividades da equipe que foram disponibilizados para consulta. 

, pretendem 

desenvolver ações que contemplem também movimentos com o corpo. 

Mesmo partindo da solicitação da diretora da unidade, o atendimento através do 

dispositivo tornou-se complexo, com muitos desdobramentos. Os relatos narram diferentes 

práticas desenvolvidas com o grupo de professores. 

Em referência aos anos de 2011 e 2012, foi possível perceber que além dos encontros 

sistemáticos com os docentes, foram promovidas atividades com os alunos e a direção da 

escola. Nota-se que o desafio principal desta ação foi intermediar o diálogo inicialmente entre 

gestores e docentes e, posteriormente, entre alunos e professores. 

Os técnicos do PROINAPE ressaltaram alguns detalhes importantes nos relatórios 

lidos. O primeiro refere-se à dificuldade dos docentes em superar os obstáculos 
                                                           
45 As psicólogas responsáveis por este trabalho passam a cursar a pós-graduação em Análise Institucional, 
Esquizoanálise e Esquizodrama, Clínica de Indivíduos, Grupos, Organizações e Redes Sociais na Fundação 
Gregório Baremblitt, em Belo Horizonte-MG. 
46 “A esquizoanálise é um conjunto múltiplo de saberes e fazeres com inspirações das mais diversas: filosóficas, 
científicas, artísticas, jurídicas, políticas, religiosas, no saber popular e nos delírios, inventada por Gilles Deleuze 
e Félix Guattari.” (OLIVEIRA; CARDOSO, 2012, p. 15).  
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coletivamente; outro ponto significativo está relacionado ao ingresso de outros atores na 

unidade escolar, representados pelo inspetor de alunos (que estudou na Figueiredo Pimentel e 

retornou como servidor concursado), pelo professor de desenho e outros dois profissionais 

que contribuíram fortemente para modificar o difícil quadro encontrado. 

Ao final de 2011, houve a avaliação coletiva das ações realizadas, objetivando a 

continuação das atividades no ano seguinte. As sugestões feitas pelos professores à equipe 

para 2012 permitem aos leitores dos relatórios compreenderem que as atuações dos 

profissionais do programa foram significativas para o grupo e que eles pareciam constatar que 

ocorreram mudanças. Um dos participantes resumiu: “O olhar de fora foi muito interessante, 

contribuiu para pensar a prática.” (Professor da unidade escolar).  

Em 2012, o primeiro encontro foi marcado pela apresentação das sugestões colhidas 

pela equipe na avaliação de 2011 e foi proposto aos docentes a construção de estratégias, a 

fim de realizarem as atividades sugeridas com os alunos. 

Entre essas propostas, a violência foi citada pelos professores como um fato a ser 

trabalhado com o PROINAPE. No entanto, a equipe percebeu que a abordagem desta temática 

seria um aspecto delicado, visto que a violência no interior da unidade escolar não é 

unilateral. As técnicas questionaram se “esse seria o local onde este assunto deveria ser 

tratado?” (equipe do PROINAPE). Reconheci que houve dificuldade em iniciar com a 

comunidade escolar uma reflexão sobre a violência institucional.  

Nos referidos relatórios de atividades observados, pude verificar que os profissionais 

realizaram uma auto avaliação e verificaram que o trabalho realizado com o grupo de 

professores possibilitou a troca de experiências, o acolhimento, a coesão do grupo, além de ter 

permitido a reflexão sobre a prática docente. 

Embora inúmeras mudanças tenham sido percebidas na dinâmica das duas unidades 

escolares estudadas, compreendo que seja fundamental a construção de parâmetros de 

avaliação que possam ser utilizados pelas diversas equipes do programa, para que possam 

sustentar com mais segurança o argumento de que as modificações visualizadas tenham sido 

provocadas a partir das ações desenvolvidas pelo PROINAPE. 

2.11 Impressões da diretora da época 

O acesso a uma das diretoras foi possibilitado com a contribuição da equipe, uma vez 

que ela está afastada há um ano das atividades profissionais, gozando as licenças especiais e 
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aguardando o processo de aposentadoria. A importância em ouvi-la, reside no fato dela 

representar o ator que deu início ao trabalho. Durante os últimos anos em que atuava na 5ª 

CRE, ela conheceu a equipe do PROINAPE e diante das dificuldades encontradas na gestão 

de uma unidade escolar como diretora interventora, acreditou que pudesse acessar os serviços 

deste programa e ser atendida. 

O roteiro de entrevista utilizado foi alterado neste caso, devido ao fato do dispositivo 

possuir outro meio para ser acessado. Diferente das escolas prioritárias, onde há entrada da 

equipe na unidade, definição das frentes de trabalho e construção do plano de atividades em 

conjunto com a direção. 

A diretora adjunta não foi ouvida. Atualmente ela é a principal gestora da Figueiredo 

Pimentel, tendo como adjunta a antiga coordenadora pedagógica, empossadas em 2012, após 

a realização de novas eleições. 

A narrativa a respeito da ação com o grupo de professores tem maior ênfase nas 

entrevistas das psicólogas e da professora, visto que as diretoras não participavam e a 

assistente social saiu do processo no final de 2011, e considerando a periodicidade quinzenal 

dos encontros e seu início em julho deste mesmo ano; foram essas profissionais que 

participaram do maior número de reuniões. Caso houvesse tempo hábil, seria interessante 

ouvir os docentes, mas infelizmente não foi possível. 

Para a ex-diretora da E. M. Figueiredo Pimentel, ter participado desse atendimento 

foi muito bom. Ausentar-se da unidade para encontrar a equipe lhe proporcionava um alívio 

das angústias cotidianas, uma oportunidade de pensar, refletir e se fortalecer.  

Ela declara que ao término dos encontros, deixava a coordenadoria analisando o que 

tinha dialogado com o grupo. Normalmente conseguia aplicar o que lhe era sugerido e 

formular novas ideias, percebe ter ampliado a sua visão a respeito da situação em que estava 

envolvida. 

Eu saía daquele espaço e eu vinha para cá, dava uma respirada. Eu chegava e nós 
conversávamos sobre a dinâmica da escola, sobre como as coisas estavam 
acontecendo. Elas analisavam este processo, davam sugestões, eu voltava para a 
escola. Depois eu tinha que retornar para outro encontro com elas. E aí como é que 
foi? Ah, realmente melhorou. A sugestão não era dada por elas, elas não me davam 
uma receitinha, elas me ajudavam a elaborar um novo caminho, isto foi muito bom 
para mim, inclusive na vida. (Magali – uma das diretoras da unidade). 

É interessante relembrar o momento em que ela narra que se sentia amplamente 

acolhida pela equipe, relembra do olhar das profissionais, do tom de voz e do carinho com 

que era recebida, o próprio silêncio da equipe e a ausência de críticas. “Você tenha certeza 
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que dentro daquele contexto esta suavidade foi importante, porque imagina que eu vinha de 

um negócio que era um furacão [...].” (Magali – uma das diretoras da unidade). 

Quando questionada sobre possíveis críticas ou pendências a respeito do trabalho, 

relata: “Eu acho que realmente a gente tem um calendário muito apertado, as pessoas têm que 

cumprir outras tarefas, então se leva um tempo para se agendar, para dar o atendimento pleno 

e chegar lá na ponta junto com o professor, com o aluno.” (Magali – uma das diretoras da 

unidade). 

Sobre o fim dos atendimentos não houve um “ritual” de desligamento, o grupo com 

os docentes foi iniciado, a nova diretora eleita tomou posse e ela voltou para a coordenadoria. 

Ao concluir a entrevista, pude constatar o impacto que esse atendimento, provocado 

pelo dispositivo, causa em alguns gestores. Eles valorizam a escuta e o acolhimento que 

recebem, além de parecerem modificar a forma de analisar e enfrentar novos problemas.  

 Quando nos despedimos, disse a ela que os profissionais do PROINAPE não têm 

noção da dimensão transformadora desse atendimento e ela respondeu: 

Eu acho que o que favoreceu todo este processo, sem modéstia nenhuma, foi a 
minha predisposição, estar com o coração aberto, a vontade de acertar, querer ajuda, 
aceitar a ajuda do outro, eu acho que isso foi um facilitador significativo. Tenho que 
agradecer realmente ao grupo, eu acho que vale a pena dizer para todo mundo que 
foi muito bom. (Magali – uma das diretoras da unidade). 
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3 RELAÇÃO ENTRE A SELEÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ONDE A EQUIPE DO 
PROINAPE IRÁ ATUAR E O INSUCESSO ESCOLAR: ALGUNS ASPECTOS 

Esta pesquisa foi bastante inspirada pelo trabalho de João Paulo Castro (2009), que 

analisou a formulação e implantação de políticas públicas destinadas à juventude no final da 

década de 1990, a partir do Programa Escola de Paz47

A última década do século XX e os primeiros anos do XXI têm assistido ao 
incremento de certas ações, designadas como políticas sociais, públicas ou 
governamentais. Essas intervenções surgem a partir da criação de um problema 
social, concernente a um grupo social – a juventude –, com um comportamento 
avaliado como violento. Configura-se, assim, a elaboração de um problema – 
juventude violenta – e de atores sociais – jovens violentos – que passam a demandar 
intervenções dirigidas à resolução dessa problemática. (CASTRO, 2009, p. 13).  

, desenvolvido no Estado do Rio de 

Janeiro. Esse programa foi constituído, através de parcerias entre o governo estadual e a 

Unesco-Brasil. De acordo com o autor: 

O programa estudado por João Castro (2009), intitulado “Desenvolvimento de uma 

Cultura de Paz no Estado do Rio de Janeiro”, foi implantado em 111 escolas do Estado do Rio 

de Janeiro em 2001. Para ser desenvolvido, o programa previa, além de um acordo com a 

Unesco, o apoio técnico e a elaboração de um projeto de ação. 

O “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-Violência”, proposto pelo mesmo 

organismo internacional, foi o evento que antecedeu a implantação do programa citado. Nele, 

o Brasil se consagrou como país com o maior número de participantes que, segundo Castro 

(2009), foram aproximadamente 15 milhões, onde a participação da população do Rio de 

Janeiro também se destacou.  

Esse quadro, iniciado com um manifesto, impulsionou uma pesquisa a respeito da 

juventude brasileira, culminando com a formulação de um programa governamental que, 

posteriormente, seria referência para a contrução de uma política pública destinada à 

juventude.  

O destaque visa ressaltar o processo desenvolvido pela Unesco para a construção de 

um programa governamental. Não desejo aqui avaliá-lo, nem tenho condições para isso, no 

entanto, a leitura desta obra me fez refletir sobre o investimento destinado para atingir este 

fim e retomar a hipótese do meu estudo: verificar se há uma relação entre a escolha da 

                                                           
47 “O programa consiste em abrir as escolas nos fins de semana para oferecer uma série de atividades, as 
chamadas oficinas. Essas variam de acordo com as características da escola e da localidade.” (CASTRO, 2009, 
p. 23). 



78 
 

 

unidade escolar onde acontecerá a atuação de uma equipe e o argumento do insucesso escolar. 

Embora o argumento do insucesso nunca seja claramente salientado para justificar a 

intervenção, ele aparece como uma referência no quadro geral desse processo. 

Ao longo do estudo realizado, percebi que no caso do PROINAPE, a seleção das 

unidades a serem atendidas está associada à questão do desempenho escolar, o que foi 

confirmado nas informações colhidas nas entrevistas. Os técnicos que trabalham no programa 

e os diretores das escolas estudadas acreditam que as unidades escolares haviam sido 

sugeridas em função do baixo desempenho no IDEB. 

 No entanto, ao consultar as gestoras do NIAP que não fazem menção a esse fato, 

embora o Documento Norteador de 2010 indique o desempenho escolar como eixo de 

trabalho e foco de atuação, pude constatar que para elas, superar a crença existente na 

secretaria em relação ao papel do especialista48

A gente quer superar a lógica do que atravessa a escola, superar a proteção ao 
educando, mas quer ficar com a lógica da rede. O que é necessário é o apoio a esta 
escola a compreender que ela faz parte da rede, compreender como é que ela aciona 
a rede, compreender como é que ela se apresenta e compartilha a rede. Isso não fica 
tão verbalizado, mas isso você vai percebendo, que a gente saiu da lógica da 
proteção para a lógica do apoio, saiu da lógica da proteção à criança, focalizada na 
criança, para assumir a contextualização das questões na escola e isso é um avanço, 
uma modificação, há uma transformação. (Cláudia – uma das gestoras do programa).  

 é o principal desafio. Acreditam que o 

objetivo maior da Coordenadora de Ensino ao solicitar a fusão dos dois projetos – PAEE e 

RPE – teria sido promover o diálogo entre eles e a possibilidade de melhor apoiar as escolas. 

O apoio técnico às unidades escolares seria o grande motivador para a entrada das equipes 

interdisciplinares.  

Como declarei anteriormente, minha hipótese está relacionada à verificação de uma 

possível relação entre a seleção da unidade escolar onde a equipe do PROINAPE irá atuar e o 

insucesso escolar (fato também observado nas entrevistas com os profissionais e os diretores 

das escolas, que associam a chegada da equipe interdisciplinar ao baixo IDEB). É possível 

perceber que as gestoras do NIAP concebem como maior desafio posto para o Programa, a 

superação da crença existente no interior da SME em relação ao papel do especialista 

(assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos) na educação e 

                                                           
48 Ao concluir a transcrição das entrevistas, me pareceu que na SME, compreende-se especialista como um 
profissional com formação de nível superior que atua não diretamente com o ensino, neste âmbito sendo 
concebidos como especialistas, os assistentes sociais e psicólogos. Nesta dissertação os membros que atuam no 
programa estudado, são compreendidos como servidores do quadro da secretaria, envolvidos nas diversas frentes 
de trabalho que compõem a política municipal de educação. 
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compreendem como motivador para a entrada das equipes nas escolas o apoio técnico que é 

dedicado a elas.  

Mas se os esforços do núcleo estão concentrados em alavancar essa nova lógica, a 

desconstrução das antigas concepções ainda tem se processado lentamente, elas reconhecem 

que o núcleo ainda é acionado pelo executivo municipal para responder a determinadas 

demandas extremamente difíceis, onde há a iminência de grande perigo, como foi no caso da 

Escola Municipal Tasso da Silveira49

É relevante considerar esta reflexão porque é possível que ela represente outro fator 

determinante para seleção das escolas onde a equipe do programa irá atuar. Vale observar que 

as requisições de atendimentos às unidades escolares são motivadas por episódios de 

violência, expressões diversas das questões sociais, aspectos relacionados à saúde dos alunos, 

divergências manifestadas no interior da equipe escolar, entre outras. 

. “Isso diz uma coisa para a gente, que o especialista é 

importante e quando eu tenho um determinado problema, eu confio nele.” (Cláudia – uma das 

gestoras do programa). 

Baseada nisso, gostaria de retomar o estudo de João Castro (2009), para quem a 

presença de instituições internacionais no cenário político brasileiro, como a Unesco, por 

exemplo, impulsiona novas relações entre este país e os organismos internacionais. O autor 

destaca, ainda, como uma característica importante a ser observada a “ampliação dos espaços 

e dos agentes convocados a elaborar e executar tais políticas públicas” (CASTRO, 2009, p. 

245), este seria um detalhe importante a ser considerado no estudo dos programas, projetos e 

políticas formuladas recentemente. 

No caso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, novos agentes são 

requisitados para atuarem no âmbito escolar, nas relações que se constituem no processo de 

ensino e aprendizagem. Um bom exemplo pode ser representado pelos Institutos Ayrton 

Senna e de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS)50

Dessa forma, posso introduzir o conceito de cooperação técnica que se mostra 

fundamental para a continuação da nossa análise, por representar, segundo João Castro 

(2009), um modo de relacionamento entre os organismos internacionais e os países 

submetidos a essa cooperação. 

, além da Fundação Roberto 

Marinho.  

                                                           
49 Escola situada no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, onde ocorreram várias mortes de jovens 
estudantes provocadas por um ex-aluno que, acometido por transtornos mentais, premeditou o ingresso na 
unidade escolar cometendo os homicídios. 
50 IABAS “é uma Organização Social de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 
financeira, que tem por objetivo fornecer apoio técnico-operacional ao desenvolvimento de projetos na área de 
saúde e educação.” Disponível em: <http://www.iabas.org.br>. Acesso em: 1º mar. 2013. 



80 
 

 

Uma das modalidades de relacionamento entre estas unidades é concebida a partir da 
noção de cooperação internacional ou cooperação técnica, que, de acordo com a 
Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC), é 
definida como um instrumento de desenvolvimento, auxiliando um país a promover 
mudanças estruturais nos seus sistemas produtivos, como forma de superar 
restrições que tolhem seu natural crescimento. (CASTRO, 2009, p. 245). 

Isto parece similar a algumas iniciativas desenvolvidas na SME. Observa-se que 

outros parceiros são convocados para lidar com os assuntos que a secretaria encontra 

dificuldade em solucionar. Um exemplo disso foi a parceria firmada entre o Instituto Ayrton 

Senna e a prefeitura, que contemplou a aquisição de material didádico, métodos de ensino e 

treinamento de professores.  

Ao tomar posse do seu primeiro mandato, o prefeito Eduardo Paes convidou para 

ocupar a pasta da educação a economista Cláudia Maria Costin. O início deste governo trazia 

na memória as promessas da campanha eleitoral, referentes ao fim da aprovação automática, 

elevação da qualidade do ensino municipal e aumento das vagas no ensino infantil. 

Revogando a portaria nº 28.878, de 17/12/2007, o novo prefeito suspendeu a aprovação 

automática a partir do 3º ano do ensino fundamental. 

De acordo com a secretária de Educação, o MEC recomendou o Instituto Ayrton 

Senna como parceiro para enfrentar os problemas diagnosticados na maior rede de educação 

da América Latina, segundo ela “a rede pública de educação do Rio sabia alfabetizar, mas não 

realfabetizar”51

O diagnóstico elaborado pela secretaria constatou que em 2009, havia 28 mil alunos 

“analfabetos funcionais”

 e isto justificou que a parceria fosse firmada. O mesmo ocorreu com a 

Fundação Roberto Marinho. Segundo João Castro: “Ao definir a cooperação técnica como um 

instrumento de desenvolvimento, o conjunto de ações promovidas configura-se como 

instrumentos pedagógicos, metodologias capazes de reverter e/ou criar soluções para 

resolução/superação de certos problemas.” (CASTRO, 2009, p. 246).  

52 do 4º ao 6º ano; destes, 11.078 estavam concentrados no 6º ano53

Ainda como estratégias de enfrentamento do problema localizado, surgem o Índice 

de Desenvolvimento da Educação do Rio (IDE-Rio), obtido através de uma prova aplicada 

, 

sendo o total de alunos matriculados nestas séries correspondente a 210 mil. A defasagem 

idade/série atingia 24,7% de crianças e jovens e a evasão escolar estava em torno de 2,4%. É 

importante lembrar que a evasão e o desempenho são os itens avaliados pelo IDEB. 

                                                           
51 A secretária de Educação deu entrevista ao jornal O Globo de 17/03/2009, na matéria intitulada: “Escolas 
públicas do Rio têm 25 mil analfabetos funcionais”, de Cecília Costa. 
52 Entende-se por “analfabeto funcional”, alunos que mesmo tendo frequentado a escola não conseguem ler nem 
escrever um texto simples. 
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pela prefeitura anualmente e o projeto “Escolas do Amanhã”, implantado nas escolas em 

regiões da cidade denominadas pela secretaria como: “áreas conflagradas”. Segundo uma 

reportagem colhida em um jornal de grande circulação no Estado, essa preocupação com as 

200 unidades em áreas de risco que atendem a 100 mil alunos, não foi por acaso. 

Uma pesquisa inédita realizada pelo Observatório de Metrópoles da UFRJ, com o 
apoio da FAPERJ, mostra que as escolas situadas em favelas puxam para baixo o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Rio de Janeiro. 
Enquanto no asfalto 35% das unidades apresentaram rendimento considerado baixo 
pelos pesquisadores (média menor que 4,3), nas comunidades a percentagem quase 
dobra: 64%. (O Globo – 15/02/2009).  

Com base nesta declaração e fazendo um contraponto com a SME, onde o baixo 

desempenho de algumas unidades educacionais municipais no IDEB passa a ser associado à 

existência do número elevado de alunos “analfabetos funcionais”, pressupondo 

consequentemente a formulação do Programa Reforço Escolar, é que se concretizou a 

contratação das parcerias com o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Roberto Marinho para 

atuarem nessas questões.  

Esse contexto desenhado a partir de 2009 também influenciou a seleção das unidades 

escolares em que o PROINAPE atuou, podendo ser articulado a isto a lógica da secretaria de 

que a presença do especialista é significativa em determinadas situações. 

Observando o estudo realizado sobre o projeto “Escolas da Paz” e a formulação do 

conceito de “juventude violenta”, apresentados por Castro (2009), parece-me possível 

considerar, a partir do material coletado e das entrevistas, que o PROINAPE constrói sua 

relevância em termos semelhantes.  

A retórica dos gestores do núcleo, responsáveis pelo programa e dos diretores das 

escolas atendidas aponta para um objeto de atuação do PROINAPE, identificado com o 

“insucesso escolar” – aferido a partir de indicadores como o IDEB e IDE-Rio que 

justificariam a intervenção de profissionais especializados para tratarem dessa questão. 

A hipótese do meu estudo tem relevância, se considerarmos que os índices 

anteriormente citados são constituídos através do resultado obtido tanto nas avaliações 

aplicadas aos alunos do 3º e do 9º ano – que demonstram o desempenho da unidade escolar –, 

quanto pelo número de alunos evadidos. 

Se para Castro (2009) o público-alvo do “Escola de Paz” era a “juventude violenta”, 

na clientela diversificada do PROINAPE está o “aluno analfabeto”: 
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O que convencionalmente se denomina como políticas públicas ou governamentais 
correspondem a um conjunto de ações, com distintas características, moldadas sob a 
perspectiva de melhoria das condições de vida de certos segmentos sociais. [...] para 
atingir tais objetivos, faz-se necessário a constituição de um objeto discursivo, o que 
significa identificar o sujeito sobre o qual devem incidir políticas específicas. 
(CASTRO, 2009, p. 244). 

Este aluno “em situação de analfabetismo funcional” seria, no universo estudado, o 

escopo das ações desenvolvidas através do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Roberto 

Marinho, ou do PROINAPE. Um exemplo disto pode ser representado por algumas CREs que 

demandam a ação profissional do programa com o público dos projetos adquiridos pela SME, 

através do apoio aos professores ou aos alunos. 

Não desejo negar a existência de um número significativo de alunos “analfabetos 

funcionais”, nem poderia, diante do diagnóstico apresentado pela SME, mas utilizando a tese 

de João Castro (2009) na qual me inspirei, gostaria de sinalizar os esforços da secretaria ao 

enfatizar o aluno “analfabeto funcional” como objeto sobre o qual a cooperação técnica irá 

atuar, a partir do PROINAPE, ou das instituições anteriormente mencionadas. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: “os 

acordos de cooperação técnica são conceituados como ajustes firmados por entidades públicas 

de qualquer espécie ou entre estas e organizações particulares, com o objetivo de realizar 

projetos de interesse comum.”54

Deste modo, se for possível compreender esta conjunção de esforços presentes na 

SME como uma espécie de cooperação técnica, também será importante reconhecer que ela é 

constituída “em uma arena internacional, e não mais definida apenas em contextos locais.” 

(CASTRO, 2009, p. 247). Isso equivale dizer que os objetivos que autorizam as parcerias 

firmadas entre a SME e as demais instituições citadas parecem estar situados muito além dos 

limites do nosso município, relacionados aos contextos: nacional e mundial. 

 

A retórica do insucesso escolar, em muitas ocasiões foi associada aos problemas de 

ordem biológica, ou ao ingresso de alunos oriundos das camadas populares, membros da 

classe trabalhadora, muitos deles récem-chegados ao espaço escolar em função da ampliação 

da garantia do direito à educação e da contrapartida exigida pelos programas de transferência 

de renda. Segundo Alice Mendonça (2006, p. 116), percebe-se que a problemática do 

insucesso também apresenta um componente societário a ser observado: “[...] o insucesso 

escolar não é um defeito do funcionamento do sistema escolar, mas um objectivo contido na 

                                                           
54 Disponível no site do ministério, disponível em: <http//:www. desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 1º mar. 
2013. 
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instituição escolar, visto que a escola está [...] ao serviço das classes médias e superiores e 

funciona como objeto da legitimação dos privilégios sociais.”  

Mendonça (2006, p. 179) também insere nesta discussão um apecto interessante 

relativo às dimensões do insucesso, identificadas como “o baixo rendimento escolar, a 

dificuldade na adaptação às normas de convivência e à destruição da autoestima”, dimensões 

que, segundo a autora, se retroalimentam. Sendo assim, este fenômeno é por ela caracterizado 

como “multideterminado”, e onde todos os elementos que o compõem necessitariam ser 

analisados conjuntamente. 

Em sua tese, Mendonça (2006) descreve também as formas distintas com que alguns 

países analisam o insucesso escolar. Em alguns deles, o fenômeno tem relação com os alunos 

e seus familiares (no caso, o Japão); em outros, a estrutura de ensino estaria diretamente 

envolvida com o insucesso escolar. 

Semelhante às Escolas do Amanhã no Rio de Janeiro, que são unidades escolares 

localizadas em áreas conflagradas como denomina a Secretaria de Educação, na França, Grã-

Betanha e nos Países Baixos, foram criadas, segundo Mendonça (2006, p. 132), “areas de 

educação prioritárias”, isto é, são áreas onde a coexistência de privações, de bairros pobres, 

pobreza generalizada e desemprego era suficientemente marcante para justificar uma ajuda 

compensatória na rede escolar. 

Prosseguindo a sua análise, a autora reconhece que a escola reproduz as concepções 

das classes sociais: “Nesta linha de pensamento, a instituição escolar apresenta-se para alguns 

teóricos, como a instituição que reproduz as relações de classe enquanto que para outros 

assegura a reprodução das relações capitalistas de trabalho.” (MENDONÇA, 2006, p. 157). 

Pensando nisso, nas ações profissionais, sejam elas desenvolvidas a partir das 

políticas de governo ou públicas, acredito que as equipes devam atentar para as requisições 

que lhes são apresentadas, não sendo possível desconsiderar os aspectos que constituem a 

atual política de governo educacional no município do Rio de Janeiro, assim como também 

não é mais admissível ignorar o modo histórico de funcionamento da SME, considerando 

entre outros fatores, as crenças profissionais e as transformações sociais. 

Castro (2009, p. 242) destaca um aspecto curioso apresentado por Angelina Peralva 

(1997, p. 12), a respeito das mudanças ocorridas no papel social desta instituição. Para ele: “a 

escola [...] estaria gradativamente perdendo seu vínculo com esta ordem central (Estado-

nacional), e cada vez menos fornecendo modelos culturais e ideológicos, mas permanece 

como lócus privilegiado para empreender o processo de socialização.” Este seria mais um 
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motivo que contribui para que ela seja eleita como espaço de intervenção de inúmeros 

projetos e programas. (Inclusive as ações promovidas pela Unesco).  

Para que se tenha uma dimensão da importância do PROINAPE, gostaria de inserir 

Carlos Moreira, (2012, p. 153) neste diálogo. Em seu artigo, ele explicita que a prefeitura do 

Rio de Janeiro é a instituição no Brasil que emprega o maior número de assistentes sociais na 

educação. Não foram localizadas experiências deste porte em nenhum município do país, 

pelos órgãos que fiscalizam as ações profissionais dos asssitentes sociais.  

Baseado em Gramsci, Moreira (2012) reconhece a presença da disputa entre os 

diferentes projetos societários no interior da política de educação. Historicamente o acesso à 

escola para os membros da classe trabalhadora, negros, mulheres e pessoas com deficiências 

aconteceu tardiamente e sempre esteve atravessado por muitos conflitos. 

Na democracia burguesa (diferentemente dos regimes totalitários), a privação da 
liberdade, se dá mais pelas ideias hegemônicas do que propriamente pela força 
física. Às elites, portanto, faz-se necessário a conquista do consentimento da 
população como um todo e que, com isso, possa dar continuidade aos seus projetos 
econômicos, sociais e culturais sem críticas radicais por parte da maioria dirigida. É 
neste sentido que a ideologia desempenha função nuclear. (MOREIRA, 2012, p. 
155). 

Conforme Moreira (2012), esse aspecto pressupõe o questionamento do modo como 

os atores inseridos na educação básica, sejam eles professores ou não, interferem nesta 

correlação de forças, reforçando-a, ou criando alternativas para o fortalecimento da classe 

trabalhadora. 

O autor reconhece especialmente a possibilidade de uma intervenção crítica do 

assistente social nesse contexto, seja através de ações desenvolvidas com o Conselho Escola 

Comunidade, ou com o grêmio estudantil, visando não apenas a organização da população 

com quem trabalha, mas a assessoria aos movimentos que reivindicam a melhoria de 

qualidade da política de educação, a universalização do acesso à educação e a permânencia 

das crianças e adolescentes na escola.  

Ao ser convocado para atuar com as questões relativas ao desempenho e ao insucesso 

escolar, cabe ao assistente social refletir com a sua própria equipe e estabelecer com o grupo 

um posicionamento que possibilite contextualizar com os demandantes este insucesso, 

compreendendo-o, conforme explicitou Mendonça (2006), uma “realidade multideterminada” 

que sofre influência de inúmeros fatores. 
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Ouvir os profissionais nas escolas, as famílias e os alunos é de fundamental 

importância neste processo, cada membro da equipe interdisciplinar do PROINAPE tem, 

neste momento, a oportunidade de contribuir com o seu saber.  

[...] a vertente crítica orientava-se por uma dupla perspectiva: em primeiro lugar, a 
desculpabilização dos alunos e famílias dos setores populares pelo fracasso. Em 
segundo [...], afirmavam a crença nas possibilidades da instituição escolar cumprir 
um papel positivo na transformação social, em função da contraditoriedade inerente 
que a caracterizaria como parte constitutiva de uma instâcia superestrutural 
reconhecida a partir do olhar de Gramsci. (SILVA, 2003, p. 162). 

Acredito que nas duas narrativas expostas no segundo capítulo, as equipes 

conseguiram materializar com as suas experiências essa possibilidade. Uma delas atuou na 

mediação das relações entre uma professora de turma de projetos e seus alunos, refletindo 

com a docente as particularidades da ação profissional em uma turma constituída por jovens, 

que permaneceram por mais de sete anos na escola e ainda apresentavam dificuldades em 

relação ao aprendizado, à leitura e à interpretação de textos. Essa atuação também contemplou 

os alunos, seus responsáveis e a gestão da escola na abordagem da temática do insucesso 

escolar. 

Na outra experiência narrada, o grupo sistemático com os professores permitiu, além 

de abordar as questões relativas ao insucesso escolar, introduzir determinados assuntos pouco 

proferidas na escola (um exemplo foi a apresentação de um filme que introduziu a discussão a 

respeito da influência que o tráfico de drogas exercia sobre os alunos de uma determinada 

comunidade) e refleti-las com o corpo docente. 

Nesse contexto pertinente aos profissionais do PROINAPE, principalmente aos 

assistentes sociais, cabe fomentar com os atores da educação uma reflexão ampliada dos 

fatores que atravessam as práticas de ensino e aprendizagem, reconhecendo que a escola não 

está isolada no mundo contemporâneo, mas sim articulada com os ideais capitalistas. De 

acordo com Kuenzer (2002 apud LESSA, 2013, p. 125): “Na realidade contemporânea, 

portanto, educar é uma tarefa central para o capitalismo, visto que este solicita uma formação 

propedêutica para uma minoria e um aprendizado simplificado e voltado para o mercado para 

as grandes massas populacionais”. 

Dentro desse quadro, me parece relevante refletir sobre os argumentos que 

contribuem para justificar o lugar do PROINAPE na SME, pois em alguns momentos ele 

parece estar associado à reversão do insucesso escolar, com as múltiplas faces descritas por 

Mendonça (2006) – expressas no baixo rendimento, na dificuldade de adaptação as regras e na 
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baixa autoestima do aluno –, em outros, parece estar atrelado à necessidade de obter um 

parecer de um especialista sobre um assunto específico. Importa destacar aqui, que além dos 

argumentos constituídos pelo executivo municipal para instituir o programa, não se pode 

negar que as equipes também o “reinventam”55

Em função do texto apresentado nos parágrafos anteriores – que relatou aspectos 

sobre a pertinência do PROINAPE na SME e a possibilidade de uma intervenção crítica dos 

profissionais na educação, descrita por Moreira (2012) –, cabe neste momento apresentar de 

forma breve alguns aspectos do documento “Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais 

na Política de Educação”, elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em 

conjunto com os Conselhos Regionais (CRESS). Ele é resultante do acúmulo teórico, 

metodológico e ético da categoria, obtido nesses 20 anos de atuação dos profissionais na 

educação, e visa orientar o exercício profissional dos assistentes sociais que atuam nesta 

política. Verifiquei ser importante abordá-lo neste capítulo,  

, através da proposição de algumas estratégias 

que visam lidar com as solicitações instituídas, tais como: o “dispositivo”, a criação de 

alternativas para responder as requisições do Poder Júdiciário e a constituição de diferentes  

frentes de trabalho. 

Segundo Ney Almeida (2000) no decorrer das décadas de 1970 e 1980 foi percebida 

uma modificação no perfil do mercado de trabalho dos assistentes sociais. Essas mudanças 

estavam relacionadas ao ingresso destes profissionais na politica de educação. Entretanto, 

essas modificações estavam vinculadas a dois fatores: “a posição estratégica que a educação 

passou a ocupar no contexto de adaptação do Brasil à dinâmica da globalização e o 

movimento interno da categoria [...] para compreensão dos seus espaços e estratégias de 

atuação profissionais.” (p. 20). 

Ao longo dos anos, a demanda de atuação do serviço social na educação tem sido 

ampliada, e como ocorre no programa pesquisado, essas demandas estão relacionadas a 

diversas requisições de trabalho com alunos, responsáveis, professores e diretores. Foi no 

intuito de aproximar os profissionais, debater as práticas desenvolvidas e orientá-los, que os 

subsídios publicados pelo CFESS se tornaram relevantes.  

Esta publicação se divide em três capítulos: a) concepção de educação que deve 

orientar a atuação de assistentes sociais na política de educação; b) o trabalho do assistente 

social na política de educação; e c) estratégias de discussão do documento, acompanhamento 
                                                           
55 Na tese de João Castro (2009, p. 13), “inventar” significa elaborar um problema social para posteriormente 
elaborar propostas de intervenção neste problema, através da criação de políticas públicas para os segmentos 
sociais envolvidos nele. Neste estudo, “reinventar” representa atuar profissionalmente nas invenções (políticas 
públicas e governamentais), propondo alterações, quando possível. 
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e sistematização deste processo nas regiões pelos CRESS e pelo CFESS. No entanto, 

restringirei minha reflexão apenas ao segundo, relacionado ao tema desta pesquisa (a atuação 

profissional no PROINAPE). Embora tenha construído uma narrativa a respeito da atuação 

profissional envolvendo as três categorias no capítulo 2 desta dissertação, neste momento 

desejo focar minha análise na atuação do assistente social na educação, sinalizando algumas 

especificidades. 

Desde 1970, a categoria constituiu um projeto ético-político profissional que 

perpassa o Código de Ética, as leis que regulamentam a profissão e as diretrizes curriculares 

de ensino e pesquisa no Serviço Social e se mostra de fundamental importância para nortear 

as atuações nos diversos espaços sócio-ocupacionais em que o assistente social está inserido, 

entre eles o da educação. 

Isto posto, é preciso agora salientar a importância de que mesmo reconhecendo a 

“dimensão estratégica das ações voltadas para a garantia de acesso e da permanência na 

educação escolarizada, [...] elas não esgotam o potencial e o alcance do trabalho profissional 

dos/das assistentes sociais” (CFESS, 2012, p. 38), vão além e devem preconizar a gestão 

democrática desta política e o direito à educação pública de qualidade.  

Sendo assim, segundo as orientações contidas no documento, o profissional de 

serviço social não deve restringir a sua atuação aos discentes, mas ampliá-las, envolvendo 

toda a comunidade escolar, e romper com as formas de atendimento individualizadas também 

é significativo; as “instâncias de controle social e os movimentos sociais” (CFESS, 2012, p. 

38) também devem ser priorizados. 

Para tanto, exige-se do/a profissional de serviço social uma competência teórica e 
política que se traduza em estratégias e procedimentos de ação em diferentes níveis 
(individual e coletivo), capaz de desvelar as contradições que determinam a Política 
de Educação. Assim como ultrapassar os limites conceituais e ideológicos em torno 
de expressões como educação para a cidadania, educação inclusiva e democratização 
da educação, que sugerem a ideia de compromisso social, mas sem as condições 
objetivas de sua realização, na medida em que não situa concretamente o 
componente da classe ao qual se vinculam. Exigências que resultam na ampliação 
do leque de ações profissionais para além das solicitações intitucionais de realização 
de estudos socioeconômicos. (CFESS, 2012, p. 41).  

Outro desafio posto para o Serviço Social no âmbito da educação se refere ao 

reconhecimento das estratégias governamentais de permanência dos alunos na escola 

(compreendidas neste estudo como os programas de transferência de renda que têm como 

contrapartida a frequência escolar), como uma demonstração da desigualdade social, presente 

na educação, representada pelos alunos oriundos das famílias em situação de pobreza e 
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extrema pobreza (com renda percapta abaixo de R$ 140,00) que constantemente aparecem nas 

turmas dos projetos voltados para redução do analfabetismo funcional na SME e nas 

requisições de atendimento para o PROINAPE. 

Retomando as orientações, o documento apresenta seis dimensões da ação 

profissional que merecem ser consideradas. A primeira delas faz referência ao atendimento 

individual, ressaltando que esta não deve ser uma forma exclusiva de intervenção profissional; 

foi possível observar nas experiências narradas no capítulo anterior, que as equipes também 

privilegiaram as atuações em grupo com os docentes e discentes.  

As demais dimensões estão relacionadas à: atuações com os movimentos sociais, 

incentivo à pesquisa, ocupação dos espaços de controle social (representados pelos diferentes 

conselhos. Aproximadamente há um ano o NIAP foi convidado a participar de dois conselhos 

municipais, o de Assistência Social e o da Criança e do Adolescente), transmissão para os 

atores da escola (alunos e responsáveis, professores e gestores) dos conhecimentos que o 

serviço social possui nas áreas dos direitos sociais e humanos, das políticas sociais, redes de 

serviços sócio-assistenciais e legislativos. Finalmente, o documento observa uma “maior 

solicitação institucional no tocante à execução e um ivestimento político-profissional, por 

parte dos/as assistentes sociais, de maior participação, mas não só deles/as [...] nas instâncias 

de gestão.” (CFESS, 2012, p. 55).  

Finalizando destaco que  a apresentação destas orientações, além de enriquecerem o 

texto, possam auxiliar no esclarecimento das direções que a atuação profissional do assistente 

social no PROINAPE deve privilegiar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir esta dissertação, gostaria inicialmente de ressaltar alguns pontos que a 

meu ver foram significativos não apenas para a pesquisa realizada e a minha vida profissional, 

mas também para o programa estudado, além de apresentar possíveis limitações visualizadas. 

O método utilizado para realizar a pesquisa foi o etnográfico, por meio do qual 

procurei construir uma narrativa sobre as experiências de atuação das duas referidas equipes, 

a partir da leitura da documentação por elas produzidas, pelas entrevistas desenvolvidas com 

os profissionais e diretores das unidades escolares e da observação participante. Também 

foram colhidas informações a respeito das impressões dos profissionais da escola – 

fundamentalmente os diretores – sobre esta atuação. 

Em referência ao primeiro capítulo, observei muitas semelhanças entre a RPE e o 

PROINAPE. Antes de iniciar o estudo, tinha a expectativa de que o programa apresentava um 

caráter inovador, rompendo com a lógica instituída anteriormente pela outra secretaria, 

entretanto muitas semelhanças foram constatadas tanto na rede como no programa e descritas 

no primeiro capítulo.  

A principal delas, que não posso deixar de mencionar aqui, está localizada na 

elaboração dos documentos norteadores (eles foram constituídos tanto na RPE quanto no 

programa), parecendo demonstrar que nos dois casos havia o interesse em demarcar com a 

equipe, formas de intervenção que atentassem para determinados aspectos, tais como:  

• acolhimento das dificuldades que surgem no cotidiano escolar, coibindo a 

aprendizagem; 

• a garantia do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar; 

• melhora no desempenho da unidade escolar; 

• e o estabelecimento de ações intersetoriais com as demais políticas municipais. 

As orientações para a elaboração dos planos de ação e de trabalho previstas na RPE 

são utilizadas até o presente, o mesmo ocorrendo com as frentes de atuações referentes às 

escolas prioritárias e de projetos especiais. 

Em relação às funções de supervisão ou orientação, também existem semelhanças, no 

entanto desejo destacar uma nova característica observada na função de orientador técnico. 

Atualmente ela pode ser desempenhada por qualquer servidor de uma das três categorias 

(professor, assistente social ou psicólogo), mas não há previsão de gratificação para a função 

ocupada, sendo este profissional responsável pela equipe do programa em uma CRE.  



90 
 

 

Como fatores inovadores no PROINAPE, destaco os seguintes:  

• desligamento provisório dos assistentes sociais da SMAS (que passam a ser pagos 

pela Secretaria Municipal de Educação e a ela responder);  

• afastamento dos psicólogos do IHA; 

• constituição de uma equipe gestora única para o programa; 

• instituição de um novo papel para as CREs, que no meu entender, passam a ser 

responsáveis pelas equipes regionalmente. 

Neste capítulo, considero ainda relevante o esforço realizado em relatar o histórico 

do programa, o que favorece o acesso a algumas informações que normalmente eram 

repassadas oralmente pelos próprios membros. 

No segundo capítulo (onde construí uma narrativa sobre o estudo de caso das duas 

equipes), me surpreendi com a quantidade de ações desenvolvidas pelos profissionais, a 

dinâmica e organização do trabalho, assim como a criatividade na localização de estratégias 

para lidar com as demandas originadas pela escola.  

Também destaco a implicação dos profissionais em buscar capacitações, informações 

e conhecimentos que ajudem a enfrentar os impasses cotidianos. Como exemplo, citei o caso 

dos dois membros da equipe da E. M. Figueiredo Pimentel que cursaram uma pós-graduação 

em Minas Gerais, visando transferir o conhecimento adquirido para a ação profissional.  

As entrevistas com os diretores trouxeram elementos novos que me fizeram refletir 

sobre o tempo de permanência na escola, o desligamento da equipe da unidade escolar e a 

influência que as reflexões proporcionadas pela equipe do programa provocam na equipe 

gestora da escola.  

Outro ponto significativo é referente ao alcance do “dispositivo”, que se mostrou 

mais amplo e útil do que eu avaliava, como pode ser percebido na entrevista da ex-diretora da 

E. M. Figueiredo Pimentel.  

Caso fosse possível realizar entrevistas com os professores e alunos, o trabalho seria 

muito enriquecido, mas infelizmente não houve oportunidade de efetivá-las, como foi citado 

na introdução. Considerando que esta dissertação é um esforço inicial em estudar a atuação 

profissional no PROINAPE, os futuros estudos poderão complementá-lo abordando os 

docentes, discentes e familiares. 

Como impasse encontrado em todo o meu processo de pesquisa, reconheço a minha 

insistência em desviar a minha atenção para as possíveis tensões e conflitos que parecem 

existir no programa – fato que foi sinalizado pelo meu orientador, infinitas vezes. O estudo 
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dos possíveis conflitos e tensões que possam existir no interior do PROINAPE talvez possa 

constituir outro interessante tema de pesquisa. Outro obstáculo encontrado foi produzir, 

durante o desenvolvimento da pesquisa, o distanciamento necessário do objeto. 

No terceiro capítulo, o acesso à obra de João Castro (2009) me possibilitou construir 

um novo olhar sobre o programa, principalmente no que está relacionado aos argumentos que 

podem justificar a existência dele na SME. Alguns aspectos apresentados por ele na análise da 

formulação de políticas públicas para a juventude são muito semelhantes aos do programa que 

estudei. Dessa forma, seria necessário dispor de mais tempo para aprofundar este conteúdo 

adequadamente. 

Tendo tomado como ponto de partida as orientações obtidas por ocasião do meu 

exame de qualificação, realizei um histórico do PROINAPE, demonstrando na introdução o 

envolvimento profissional que construí com o meu objeto de estudo, representado pelo estudo 

de caso de duas equipes em duas unidades escolares.  

Nele, pude narrar como as ações que compõem o programa vêm sendo executadas, 

apresentar o histórico das duas equipes, a seleção das unidades para atendimento e os detalhes 

referentes ao ingresso e desligamento das escolas, mas foi possível citar os objetivos 

almejados, os métodos e técnicas utilizadas durante a ação profissional e, ainda, contemplar 

duas atuações em uma mesma coordenadoria, através de frentes distintas: a primeira ocorreu 

em “escola prioritária”, e outra utilizou o “dispositivo”. 

Esta pesquisa me possibilitou concluir, a partir dos dois casos analisados, que as 

ações profissionais no PROINAPE se mostraram críticas e transformadoras ao fomentar, com 

público-alvo reflexões que promovessem modificações no olhar tradicional da comunidade 

escolar. Embora o programa esteja inserido no contexto histórico e político da Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (que se mostra extremamente complexo e difícil de 

ser compreendido) e da observação de inúmeras demandas que são instituídas pela SME, as 

equipes profissionais estudadas desenvolveram suas ações com competência, pautaram suas 

atuações nas diretrizes difundidas pelo núcleo, elaboraram os planos de trabalho em 

consonância com a escola, fomentaram a organização política dos alunos através das ações 

desenvolvidas com o grêmio e os representantes de turma, além do diálogo com os gestores 

visando a gestão participativa. 
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