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INTRODUÇÃO 

 

O estudo se desenvolve a partir da sistematização do Regimento Escolar 

(RE) das escolas da rede municipal de São Gabriel/RS, visto que duas escolas da 

referida rede, a partir de outubro deste ano, passaram a ser escolas-campo do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 

Biologia, Núcleo Ciências, da Universidade Federal do Pampa, Campus São 

Gabriel, e como uma das atividades de estudo da realidade escolar nos foi dada a 

oportunidade de ler, refletir e fazer apontamentos sobre o regimento escolar, na 

perspectiva da inovação pedagógica. Cabe salientar que toda a rede de escolas 

do município tem um RE padronizado pela Secretaria Municipal de Educação 

(SEME), sendo modificada apenas a capa para cada instituição. 

Na nossa legislação educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN nº 9.394/96 apresenta o Regimento Escolar, que deve ser um 

documento resultante de uma construção coletiva, e nele deve constar/refletir o 

Projeto Político-Pedagógico da escola e a normatização e organização 

administrativa, didático-pedagógica e disciplinar da instituição de ensino (BRASIL, 
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1996), já apresentando aqui uma contradição na construção do RE das escolas 

do município de São Gabriel. 

Para começarmos os apontamentos, trazemos Freire (1997) no que se 

refere a própria prática educativa em si como um exercício constante em favor da 

produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, que 

neste caso foi comprometida. Por razão da polarização do discurso político entre 

o que se entende por “direita” e “esquerda” no Brasil e pelo Regimento Escolar 

ser fiscalizado e regulado pela SEME, não entraremos nos méritos do que o Poder 

Público Municipal pode ou deveria fazer, mas trabalharemos, no percorrer desta 

escrita, ideias inovadoras de gestão e participação na escola, que de certo modo 

são indissociáveis à perfis tanto conservadores quanto progressistas, buscando 

assim chamar atenção para o real papel do RE e da importância de ser construído 

de forma coletiva. 

A escola pensada de forma coletiva ultrapassa o papel do que organiza, 

comanda, controla e dos que executam, para uma ideia mais humana e menos 

fabril, e podemos apontar isso nos objetivos específicos quando se fala no 

protagonismo do aluno, na formação do cidadão consciente dos direitos e 

deveres, integração escola-comunidade e inclusão social, o que na mesma 

perspectiva do Grupo de Trabalho (GT) do Ministério da Educação (MEC), 

responsável pela Iniciativa para Inovação e Criatividade na Educação Básica 

(BRASIL, 2015), entendemos como processos de inovação educacional, pois 

primam pelo coletivo e buscam a transformação socioeducacional das 

comunidades onde as escolas estão inseridas (MELLO; SALOMÃO DE 

FREITAS, 2017). 

Desta forma, objetivamos com este trabalho analisar o RE das escolas da 

rede municipal de São Gabriel/RS, realizando reflexões e apontamentos no viés 

da inovação pedagógica. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Esse estudo foi desenvolvido em nível exploratório (GIL, 2008), com 

abordagem qualitativa, sem preocupação com representatividade numérica, mas 

sim com aspectos da realidade que não podem ser quantificados (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). Para tanto desenvolvemos uma análise documental 
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(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) do RE das escolas municipais de São Gabriel/RS 

e uma entrevista não estruturada (GIL, 2008), utilizando apenas os tópicos que 

constam no RE como guia da conversa, com as professoras supervisoras do 

PIBID, Subprojeto Biologia, Núcleo Ciências, da Universidade Federal do Pampa, 

UNIPAMPA - Campus São Gabriel. 

Para realizar a análise no viés da inovação pedagógica o grupo de pibidianos 

recebeu uma formação anterior,  realizada por uma das professoras supervisoras 

do Programa, que é pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Inovação 

Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educação 

(GRUPI) e que também forneceu um roteiro confeccionado pelo referido grupo para 

utilizarmos como guia, observando as 5 dimensões elencadas pelo GT do MEC: 

gestão, metodologia, currículo, ambiente e inter relações (BRASIL, 2015). 

Cabe ressaltar que em virtude da Pandemia causada pela COVID-19, as 

atividades de pesquisa foram realizadas de forma remota, por meio de plataformas 

digitais como Google Docs e Google Meet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Não podemos falar do RE sem falar da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) um documento normativo que entrou em vigor em 2019 e é citado em 

diversas etapas do RE. O principal objetivo da Base como consta no próprio 

texto da política é “ser a balizadora da qualidade da educação no País por meio 

do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que 

todos os alunos têm direito” (BRASIL, 2018, p 8.).  

Nos objetivos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que constam 

na redação do RE, existem palavras que se não bem trabalhadas e 

interpretadas, se dão mais ao conservadorismo tradicional da educação, do que 

há uma proposta inovadora pedagógica. Quando lemos que o aluno deve 

adquirir conhecimento de acordo com os objetivos, trazemos para análise essa 

concepção bancária de educação. 

Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido traz a seguinte posição: 

 

[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” 
da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 
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educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. 
Margem para serem colecionadores ou fixadores de coisas que 
arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, 
nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da 
educação . Arquivados, porque, fora da busca fora da práxis, os homens 
não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na reinvenção, na busca 
inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, 
com o mundo e com os outros.Busca esperançosa também. (FREIRE, 
1998, p. 33). 

 

 Sempre vai ser muito difícil estabelecer relação entre as palavras 

“autonomia” e “Base”, pois a autonomia está para desenvolver o ser individual 

para o coletivo e a Base coletiviza o conhecimento não levando em conta o ser 

individual, as diferenças estruturais nas regiões do Brasil, o ser inacabado, 

histórico social. Não existe o coletivo sem antes existir o ser indivíduo. Chico 

Science em “Monólogo ao pé do ouvido” uma das músicas do álbum “Da lama 

ao Caos” (1994)  diz que o homem coletivo sente a necessidade de lutar.  

Essa necessidade de lutar se faz não no sentido de digladiação, mas no 

sentido de, o que está posto e como esta, do momento que eu enxergo como 

cidadão social e reflexivo, não está bom e a domesticação do conhecimento 

nesse sentido também só serve para a manutenção dos que estão nos Três 

Poderes permanecerem. A educação no viés de aquisição de conhecimento só 

serve a domesticação do que a adquire. 

É importante ressaltar que a escola se constrói com todos os atores 

envolvidos, na ação permanente, e assim ela consegue desenvolver a 

comunidade, pois a escola sem seus alunos, seus professores, sem seu 

Conselho de Pais e Mestres (CPM), comunidade em torno e direção, é só uma 

construção civil. Dentro das paredes da construção civil se faz necessária a 

construção social. Ideia que é reforçada na fala das professoras supervisoras, 

durante nosso diálogo.. 

Seguindo o RE da constituição da gestão escolar por “membros da direção, 

corpo docente, técnico-pedagógico, administrativo e os alunos regularmente 

matriculados na escola, bem como seus pais ou responsáveis” atestamos que é 

assegurado na escrita e também constatado na fala das professoras 

supervisoras do PIBID que essa participação acontece nas escolas-campo do 

Programa.  

 Ao que se refere às posições ocupadas dentro do âmbito escolar, 
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considerou-se a importância do preenchimento dos cargos, como no momento 

em que a biblioteca é citada no RE como auxílio no desenvolvimento do 

currículo, assim como dos programas específicos e das atividades em geral. É 

esperada a participação e zelo do acervo, na escola, preservado assim como o 

compromisso com a manutenção deste espaço por um bibliotecário. Visto que, 

geralmente estão encarregados para esta posição professores com carga 

horária a ser cumprida ou ainda aqueles mais próximos da aposentadoria, 

inferimos que o trabalho do bibliotecário se concentra na busca dos valores 

sociais e humanos, constituindo-se de uma prática política. Segundo Campello 

(2003), podemos perceber a importância do responsável pelo acervo escolar se 

preocupar com as complexidades a serem enfrentadas por uma biblioteca, assim 

como a compreensão do contexto político a qual a escola se insere. Os 

profissionais envolvidos precisam abranger práticas educativas 

conscientizadoras, transformadoras e criadoras não se responsabilizando  

apenas superficialmente por um espaço muito rico de uma escola.  

Como já comentado, a leitura e o diálogo sobre o RE fornecido trouxeram-

nos uma visão mais questionadora quanto a forma de cumprimento dado pelas 

escolas estudadas. A concepção de escola para todos é composta por 

reformulações na atuação docente que deve atendimento às demandas de 

maneira adaptativa as particularidades de cada aluno (MACHADO; MARTINS, 

2019). Ao que se refere o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

ofertado em turno inverso ao ensino regular não substituindo a escolarização 

para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, é esperado que aconteça em salas de recursos 

multifuncionais, assegurando condições de acesso, participação e 

aprendizagem, de forma complementar ou suplementar. Para a efetiva atuação 

no AEE, é requisitada a formação conforme previsto em legislação vigente para 

que se busque uma nova perspectiva quantos aos entraves elencados por 

Machado e Martins (2019) como materiais disponíveis, a operacionalização do 

planejamento e avaliação e a transição de alunos para outra escola. 

Quanto ao currículo apresentado no RE, apesar de haver diversificação no 

atendimento de acordo com as possibilidades e peculiaridades locais, é trazida 

a BNCC como obrigatória, levantando questionamentos quanto ao tempo para 

trabalhar essa diversidade. Podendo destacar essa preocupação dos autores ao 
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que se refere a avaliação e seus procedimentos descritos  como processo 

contínuo, participativo, cumulativo e interativo, considerando as dimensões de 

aprendizagem e os aspectos atitudinais dos alunos. Esses aspectos, segundo o 

RE, qualitativos preponderarão aos quantitativos. Para Freire (1997), a avaliação 

da aprendizagem deve promover a consciência crítica por meio do diálogo livre, 

permanente e democrático, e na redação do RE, encontramos algo nesse 

sentido. Observamos que uma concepção classificatória tem por finalidade 

selecionar, comparar, classificar, de certa forma excludente. É interessante se 

atentar a observação e ao acompanhamento promovendo melhorias de 

aprendizagem (HOFFMANN, 2015). Mesmo assim as médias aritméticas são 

presentes para a expressão numérica dos conhecimentos adquiridos por cada 

aluno. 

 Para Fernandes (2000, p. 48) “se toda inovação transporta consigo uma 

intenção de mudança, nem toda mudança introduz necessariamente inovação”, 

com isso não podemos vir aqui apontar a inovação apenas por ser diferente. 

Existem alguns processos sociais que se acentuaram nas últimas décadas que 

implicam necessidade de mudanças significativas no campo da educação, a 

escola precisa ser conversada. 

No documentário “Quando sinto que já sei” (LIMA et al., 2014) a fala da 

Coordenadora de Educação do Instituto Ayrton Senna, Simone André, traz a 

síntese de porque conversar sobre inovação: 

 

Se um médico do Século XX entrar numa sala de cirurgia do Século XXI, 
ele consegue operar? Não. Ele não consegue operar. Ele mal consegue 
entender o que é que tem ali. Onde é que está o paciente? Agora, se 
um professor do Século XIX entrar na sala de aula do Século XXI, ele 
vai achar muito diferente? Não vai. Ele vai ver ali a lousa, o giz, as 
carteiras enfileiradas, a lista de chamadas, tudo conforme era no Século 
XIX. A única coisa que ele não contava era com a cabeça dos alunos do 
Século XXI. É aí que está o conflito, pois a sala de aula do Século XXI 
não é mais aquele quadrado, é praticamente um planeta, porque, com 
as novas tecnologias, o planeta é o espaço de aprendizado das pessoas 
agora. (ANDRÉ apud LIMA et al., 2014, s.p.) 

  

   O documentário “Quando sinto que já sei” (LIMA et al., 2014) registra as 

práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo Brasil, para além do 

artigo e para o leitor é uma documentário curto que conversa sobre perspectivas 

e depoimentos de pais, alunos, educadores e profissionais de diversas áreas 

sobre a necessidade de mudança da concepção de escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A escola é fundamental no serviço da construção social, portanto caminhamos 

a conclusão mirando ao novo. Refletir concepções a partir de um RE como ele é 

dado é muito importante, para que não se aceite de forma acrítica o engessamento 

proposto via BNCC.  

Inovar, por que é preciso inovar, inovar concepções de espaço, escola, 

currículo, por que é necessário repensar que a escola não pode ser um ambiente 

que se fechem sonhos e ideias. A escola precisa dialogar, para além da formação 

cognitiva, porque sabemos que o ser humano tem várias outras dimensões, e para 

isso trabalharemos nesse sentido, para que aprender seja cada vez mais 

interessante e divertido para todos. 
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