Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal do Natal | Palácio Padre Miguelinho
GABINETE DA VEREADORA PROFESSORA ELEIKA BEZERRA GUERREIRO

Projeto de Decreto Legislativo nº62/2016

Institui o Troféu Paulo Freire no Munícipio de Natal e
dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Natal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Natal, o Troféu Paulo Freire, que
tem como objetivo homenagear e valorizar as escolas públicas, estaduais ou
municipais, localizadas no município de Natal, que apresentarem as cinco melhores
médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Trata-se de um
exame de competência do Governo Federal em que é calculada a média com base no
aprendizado dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (Prova
Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação).

Art. 2º - O Troféu, referido no artigo anterior, observará as seguintes exigências:
I – Será produzido em metal dourado e/ou acrílico;
II – Terá a altura de 40 centímetros;
III – Conterá na frente a efígie do Educador Paulo Freire e, na base, o nome ‘Troféu
Paulo Freire’, colocação da escola, Natal/RN e respectivo ano da outorga;
IV – A efígie terá um diâmetro de 09(nove) centímetros.
Art. 3° – A outorga deste Troféu será realizada em ato solene do Poder Legislativo, no
mês de setembro, mês em que se comemora o Dia Mundial da Alfabetização, ou em

outro mês, dependendo da data da publicação dos resultados deste exame pelo
Governo Federal.

Art. 4º- O Troféu Paulo Freire será entregue aos gestores das respectivas escolas e,
em caso de impossibilidade destes, do seu representante devidamente qualificado.

Art. 5º - O Poder Legislativo regulamentará este Decreto, nos aspectos de execução e
cumprimento da mesma, no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Art. 6º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias e suplementadas oportunamente, se necessário.

Art. 7º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, Plenário “Vereador ERICO
HACKRDT” Palácio Padre Miguelino.

Natal, 10 de outubro de 2016
________________________________
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora | PSL
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 62 /2016

Como educadora, entendo que o Troféu é o reconhecimento da dedicação
dos gestores públicos e professores que contribuem para uma educação de
qualidade, visando identificar e apoiar experiências de ensino-aprendizagem
passíveis de mobilizar ações de produção de conhecimentos significativas, de
alicerçar transformações comportamentais e atitudinais, capazes de alavancar as
mudanças qualitativas da Educação formal e que gerem envolvimento permanente da
comunidade escolar, como requer a prática educacional de qualidade.
A premiação decorrente desse trabalho será de dois em dois anos e destinarse-á às escolas públicas, municipais e estaduais, localizadas no Município de Natal.
Acredito que este Troféu contribuirá para reconhecer e valorizar todas e
quaisquer atuações das escolas públicas de Natal, bem como as suas práticas
educativas que visam disseminar atitudes positivas para a efetivação de uma
educação de qualidade, inclusiva e cidadã.
Paulo Reglus Neves Freire, ou somente Paulo Freire, nasceu em 19 de
setembro de 1921, em Recife/PE. Foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É
considerado um dos pensadores mais notáveis na história da Pedagogia Mundial,
tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o Patrono da
Educação Brasileira.
Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para
a escolarização como para a formação da consciência política. Autor de ‘Pedagogia
do Oprimido’, livro que propõe um método de alfabetização dialético, se diferenciou do
"vanguardismo" dos intelectuais tradicionais da educação, sempre defendeu o diálogo
com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo de ser realmente
democrático. Desta maneira todos teriam acesso à capacitação. Freire foi influenciado

pelo personalismo, marxismo e catolicismo. Inicialmente ele adota um pensamento
personalista até uma proposição que dialoga com o marxismo.
Freire acredita que "a educação faz sentido porque as mulheres e homens
aprendem que através da aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se, porque
mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos
como seres capazes de conhecerem." (Freire, 2004, p. 15).
Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria
o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em
contraposição à por ele denominada ''educação bancária'', tecnicista e alienante: o
educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não
seguindo um já previamente construído; libertando-se de chavões alienantes, o
educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado, mas conhecido como ‘Método
Paulo Freire’, que aproxima o aluno do conteúdo, pela utilização de palavras
conhecidas pelo mesmo. Inicialmente o método só era usado na alfabetização, mas
logo se estendeu para outras áreas. Avalia-se que o método Paulo Freire exprimia
ideais cristãos.
Foi o brasileiro mais homenageado da história: ganhou 29 títulos de
Doutor Honoris Causa de universidades da Europa e América; e recebeu diversos
galardões como o prêmio da UNESCO de Educação para a Paz em 1986.
Em 13 de abril de 2012 foi sancionada a lei 12.612 que declara o educador Paulo
Freire como Patrono da Educação Brasileira.
Ante o exposto, estamos propondo a criação do Troféu Paulo Freire como
uma das maiores Honraria para escolas do município de Natal. Razão pela qual,
esperamos que os Edis, ao apreciar este Decreto Legislativo, votem favoravelmente à
sua aprovação.

Natal, 10 de outubro de 2016

______________________________
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora | PSL

