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Apresentação

Entre os dias 20 e 22 de agosto de 2019 ocorreu na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), o XI Seminário Nacional do HISTEDBR, o IV Seminário Interna-
cional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI e o I Seminário Internacional do 
HISTEDBR. O evento deste ano teve como tema “Educação e Mundo do Trabalho: em 
defesa da escola pública”. Em tempos de mudanças estruturais do capitalismo brasileiro 
e mundial, sob a égide do neoliberalismo, evidencia-se a necessidade de problematização 
sobre os limites e desafios da educação pública. 

A proposta da realização do Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI 
em interface com I Seminário Internacional do HISTEDBR e XI Seminário Nacional 
do HISTEDBR teve como centralidade a continuidade e ampliação das atividades de-
senvolvidas coletivamente, corroborando uma estreita interface, de longa data, entre os 
Grupos de Pesquisa “Trabalho, Educação e Sociedade” (GPTES), “Estado, Democracia 
e Educação” (GPEDE), “Trabalho, Educação e Formação Humana” (GPTEFH) e “Expe-
riências e Processos Sociais” (GPEPS), vinculados, respectivamente aos Programas de 
Pós-Graduação em “Ciências Sociais” (PPGCS), em “Educação” (PPGED) e em “His-
tória”, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Grupo de Pesquisa “Trabalho, 
Educação e Transformações Sociais Globais” (GEPTESG), no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Educação: formação docente para educação básica da Universidade 
de Uberaba (UNIUBE) e o Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educa-
ção no Brasil”, da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas (HISTEDBR/
FE/UNICAMP).

A organização do evento envolve ainda o Laboratório de Ensino de Sociologia 
(LESOC/INCIS/UFU) e o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidá-
rios, vinculado à Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia (CIEPS/
PROEX/UFU).

O objetivo do evento foi Wpropiciar espaço para um amplo e rigoroso debate 
acerca das novas configurações que assumem o trabalho e a educação no mundo con-
temporâneo, pautando-se pelo rigor científico e pela atuação crítica de forma a propiciar 
um ambiente profícuo para o desenvolvimento de novos pressupostos teóricos e meto-
dológicos, com especial atenção à América Latina. Almejou-se assim, através da troca 
de experiências e conhecimentos entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, latino-
-americanos e europeus, estudantes de pós-graduação e de graduação, profissionais da 
educação básica a produção de conhecimentos socialmente referenciados, bem como a 
internacionalização das pesquisas brasileiras.
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MAGISTÉRIO, MATERNIDADE E SACERDÓCIO: CONCEPÇÕES DE 
DOCÊNCIA NA VIDA DA EDUCADORA NELLIE ERNESTINE HORNE 
(1908-1983).

Adriana Oliveira Urban1

Maria Lúcia da Silva Nunes2

Resumo

Este artigo tem como objetivo abordar as concepções de docência evidenciadas ao longo da trajetó-
ria de vida da educadora canadense radicada na Paraíba Nellie Ernestine Horne, nascida em Toron-
to em 22 de dezembro 1908 e falecida em 10 de abril de 1983, em João Pessoa. O trabalho está refe-
renciado no aporte teórico-metodológico da Nova História Cultural e se identifica com a ementa no 
Grupo de Trabalho História e Historiografia da Educação. O artigo é um desdobramento do estudo 
biográfico desta educadora, que surgiu a partir de um dos eixos do Grupo de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR-GT/PB), e com tal projeto se identifica. 
Como referencial teórico, este trabalho se espelha no texto de Jane Soares de Almeida “Mulheres 
na Educação: missão, vocação e destino? A feminização do magistério ao longo do século XX”, de 
Jane Soares de Almeida (SAVIANI et al, 2014), no qual a autora versa o processo através do qual 
as mulheres passam a ocupar a imensa maioria dos postos professorais do decorrer do século que se 
passou. O texto aqui desenvolvido se relaciona intimamente com os conceitos e processo aborda-
dos por Almeida (2014) e visa trazer o registro das concepções de docência evidenciadas pela edu-
cadora Nellie Ernestine Horne em seus registros pessoais, bem como da percepção que tinham suas 
alunas sobre a mestra e a vida professoral da mesma, percepções estas registradas num álbum de 
lembranças, datados no ano de 1965, após trinta anos de trabalho dela na Paraíba. Este álbum pes-
soal faz parte do acervo de propriedade do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, ao qual a educadora 
protestante era vinculada, na capital paraibana. Além desta fonte, será utilizada uma entrevista com 
a educadora, realizada em 1969 e publicada parcialmente em português só em 2013. Esses registros 
mostram com clareza a forte identificação da profissão docente com a maternidade e o sacerdócio, 
tanto nos escritos da professora como naquilo que expressam suas ex-alunas, como se afirma no 
referencial teórico aqui apontado, e confirmando nesta vivência professoral particular, que pode ser 
considerada uma evidenciação e concretização dos conceitos trabalhados pela autora acima citada.

Palavras-chave: História da educação. Feminização. Profissão docente.

1  Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graducação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. olivei-
raurban@gmail.com
2  Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora do Programa de Pós-graduação 
em Educação da UFPB. mlsnunesml@gmail.com
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HISTORIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO EM CACERES - MT: O 
GRUPO ESCOLAR ESPERIDIÃO MARQUES, CENAS OLHARES E 
VIVÊNCIAS.

Adriane Cristine Silva3

Resumo

Este trabalho envolve a temática acerca da História da educação, nas instituições escolares em 
Mato Grosso como cenário e o Grupo Escolar Esperidião Marques  (GEEM) como base de aná-
lises e vivências, esta Instituição  de ensino do município de Cáceres. Modelo de Instituição  na 
área de fronteira   que se  desenvolveu em São Paulo, Rio de Janeiro,  seguido de Minas Gerais e 
outros estados brasileiros e foi levada a outros estados, num período de modernização educacional, 
no período republicano aqui no Brasil. Para a análise da instituição escolar em questão,  apre-
sentamos detalhes de uma instituição no interior do estado de Mato Grosso,  tendo como cenário 
a cidade de Cáceres.  Perceber então  seu processo de desenvolvimento ao longo do tempo, seu 
significado,  enquanto lugar da memória. Destacaremos este espaço como lugar de realização da 
educação ao se deslocar das igrejas e ambientes domésticos para um local adequado às condições 
de ensino no período republicano. Como material empírico as leis, artigos, decretos, relatórios, 
editais, listas e solicitações. Recorremos a memorialistas e discursos da imprensa regional. Ainda 
assim destacamos a necessidade de como o pesquisador deve analisar as fontes disponíveis nos 
arquivos e cuidarmos com as armadilhas do olhar ideológico. Usamos aqui o recorte temporal da 
dissertação de mestrado defendida em 2011. Em destaque, uma fase de grandes transformações 
na cultura escolar  deste estado trazida pela proclamação da república. Para a análise da insti-
tuição escolar em questão,tomamos como referências Bencostta (2002); Camargo (2000); Faria 
Filho (2004); Leite (1970); Forquin (1993); Sá (1998); Souza (1998);  Vidal (2004); Os dados 
obtidos sobre a relação entre o grupo Escolar e a cidade de Cáceres foram analisados, conside-
rando o quadro econômico, social, cultural e político do país.  Esta pesquisa reforça a necessidade 
de se estimular as pesquisas referentes à cultura escolar mato-grossense e perceber melhor seu 
processo de desenvolvimento ao longo do tempo, seu significado,  enquanto lugar da memória.

Palavras-chave: Instrução Pública. Jornais.Leis.

3  Mestre em Educação ,  Escola Estadual 13 de Maio  e FCARP, adrianecristine2011@gmail.com
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COMPANHIA DE JESUS EM PARANAGUÁ: DA CASA ESCOLAR AO 
PRÉDIO DO COLÉGIO, UM RESGATE DA HISTÓRIA DA EDUCA-
ÇÃO LOCAL.

Alexandre Chiarelli 4

Jennifer Hibari Matsuzaki 5

Resumo

O presente trabalho objetiva desenvolver uma pesquisa referente ao desenvolvimento educacional 
realizado na cidade de Paranaguá, estado do Paraná, durante os séculos XVII e XVIII, através do 
processo de instalação e trabalho realizado pela Companhia de Jesus. Dentro do referencial teórico 
utilizado trabalha-se no primeiro momento com autores da história do Paraná possibilitando apre-
sentar o panorama local abordado no trabalho, com destaque para David Carneiro (1972), Romário 
Martins (1995) e Ruy Wachowicz (1995), dialogando com o período de instalação da Companhia 
de Jesus através de Representações feitas pela Câmara Municipal de Paranaguá no século XVIII. 
No momento seguinte com o panorama apresentado possibilita-se discutir o foco da localidade 
abordada, utilizando em especial de Viana (1976), Freitas (1999), Leão (2000) e Vieira dos Santos 
(2000). Por fim na abordagem do contexto educacional utiliza-se da análise de Romanelli (2012) 
e Aranha (2006). O processo de coleta de dados ocorre fundamentado em autores que possibilitem 
construir a compreensão do cenário local, devido a isso a opção descrita do referencial teórico, 
enquanto o processo de análise dos dados encontrados ocorre através de confronto e interpretação 
do material escrito mais próximo ao período abordado, visto que a obra de Vieira dos Santos ori-
ginalmente data do século XIX, e o material de Leão no início do século XX, para então dialogar 
com os dados de pesquisadores contemporâneos, possibilitando uma analise qualitativa dos dados 
pesquisados. Dentro os resultados identificados pela metodologia de análise compreende-se no pri-
meiro momento uma relação de interesse mutuo entre a Câmara Municipal e a Companhia de Jesus, 
o que resulta no processo de estabelecimento de uma Casa Escolar e o inicio da obra de construção 
do Colégio, sendo que através disso torna-se possível constatar que a Vila de Nossa Senhora do 
Rosário, antiga nomenclatura da cidade de Paranaguá, caracteriza-se enquanto epicentro do desen-
volvimento educacional do sul da colônia portuguesa. Considerando que somente em 1750 com 
o Tratado de Madri, o território brasileiro expandiu formalmente em direção a oeste. Pela organi-
zação e temática proposta no trabalho ocorre importância fundamental no resgate e disseminação 
do conteúdo relacionado à história da educação no litoral paranaense, temática carente de mate-
riais que registrem o percurso de construção social que resultou nos atuais arranjos sociais locais.

Palavras-chave: Formação Social em Paranaguá. Colégio dos Jesuítas Paranaguá. Arranjos 
Sociais Locais.
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5  Graduada em História, Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR). jenni.matsuzaki@gmail.com
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HISTÓRIA DAS MULHERES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UM OLHAR SOBRE A 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

Alinne Gomes Marques6

Resumo

Alvo de diversos estudos, a participação das mulheres na educação é um objeto desafiador, prin-
cipalmente pela relação entre os indicadores trabalho e educação no Brasil. Assume papel chave 
para a compreensão dessa realidade a análise de como a Educação Brasileira foi estruturada his-
toricamente no século XX. Considerando as temáticas propostas pelo Grupo de Trabalho História 
e Historiografia da Educação, este artigo se vale especificamente dos indicadores sociais e das 
pesquisas que demonstram que a presença das mulheres assume contornos específicos nas esferas 
da educação no Brasil no período histórico analisado, ancorando-se nos dados de participação 
escolar e do mercado de trabalho das mulheres, especialmente na segunda metade do século XX. 
Este artigo trabalha com a concepção de gênero de Joan Scott enquanto “categoria útil de analise 
histórica” para analisar os dados de relação entre trabalho, gênero e educação no Brasil. Segun-
do Daniele Kergoat (2010), as condições de vida de mulheres e homens resultam de construções 
sociais Dessa forma, a participação das mulheres na educação e no trabalho pode ser observada 
a partir de seu papel na História, considerando especialmente os dados das ultimas décadas do 
século XX que revelam os índices de escolarização e as escolhas das profissões, principalmente 
de fontes como o IBGE. A segmentação de mulheres e homens em carreiras específicas mostra 
que as trajetórias profissionais e escolares estão vinculadas à dinâmica de estabelecimento das 
práticas e relações sociais. Dessa forma, a presença de mulheres e homens nas instituições es-
colares e no mercado de trabalho estão amplamente vinculadas à reestruturação dos processos 
de trabalho ocorrida no último século e às demandas de qualificação e escolarização do período. 
Nesse sentido, analisar as formas como homens e mulheres participam dos setores da educação 
e do trabalho é extremamente relevante para compreender a dinâmica de estruturação da socie-
dade brasileira atual. A responsabilização das mulheres pelo cuidado com a família e as ativi-
dades domésticas é outro prisma pelo qual as teorias atuais observam essa dinâmica. Por isso, 
serão observados indicadores e pesquisas que tratam também das diferentes formas de presença de 
mulheres no mercado de trabalho e possibilitam extrair dos indicadores sociais um entendimento 
historiográfico sobre as mulheres na educação, principalmente na segunda metade do século XX. 

Palavras-chave: História. Mulheres. Educação
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A HISTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO MILITAR NO CAMPO EDUCA-
CIONAL BRASILEIRO: DO BRASIL COLÔNIA À DITADURA CIVIL-
-MILITAR

Ana Célia Privado dos Santos Bezerra7

Carlos Henrique dos Santos Bezerra8

Resumo

Este estudo é uma pesquisa historiográfica a respeito da participação militar na educação escolar 
brasileira, a influência de sua filosofia, o papel de seus princípios e sua posição frente a supera-
ção da opressão e exploração capitalista, assim, seus reflexos na educação. Seu principal obje-
tivo é compreender o papel exercido pelos militares na educação brasileira. Especificamente, o 
trabalho almeja interpretar historicamente as interferências militares no campo da educação, do 
Brasil-Colônia à Ditadura civil-militar para entender o pensamento educacional militar durante 
a história do Brasil. Para esta compreensão, o artigo apoia-se no materialismo histórico-dialético 
de Marx e Engels, enquanto método de pesquisa, embasados em suas categorias: totalidade, con-
tradição e ideologia. As informações desta pesquisa foram obtidas por meio de análise de um 
referencial teórico crítico e apoiado na metodologia utilizada para formação do estudo. Busca-
-se compreender os caminhos históricos onde os militares exerceram direta influência no campo 
educacional, participando, inclusive, da área política brasileira, movimentando-se e articulando-
-se, historicamente, defendendo a propriedade privada dos meios de produção, assim defenden-
do os ideais da burguesia brasileira, quando, não protegendo os interesses do imperialismo. Em 
um primeiro momento, o artigo expõe a estrutura militar da Companhia de Jesus, em seguida, a 
formação civil-militar almejada por Marquês de Pombal, a efetivação do ensino militar na Fase 
Joanina, o positivismo de Rui Barbosa e sua influência na educação e no exército, a participa-
ção militar na primeira República e, por fim, a escancarada influência militar durante a ditadura 
efetivada de 1964-1985. O estudo desvela as contradições da gestão militar, que impossibilita a 
efetivação de um ensino democrático, plural e de qualidade nas unidades escolares durante todo 
o processo histórico brasileiro. Por fim, compreende-se que o ensino militar se associa a múlti-
plos interesses frente modelo socioeconômico capitalista e faz parte da intervenção militar bur-
guesa, como efetivação da segurança do status quo, pois atesta-se o papel da filosofia militar, 
enquanto positivista, para a manutenção do modo de produção capitalista e da luta de classes. 

Palavras-chave: Colégio Militar. Exército. Autoritarismo. Disciplina.
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ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA EM UBERABA-MG NO 
CONTEXTO DA REPÚBLICA VELHA (1895 - 1917)

Bruno Bernardes Carvalho9

Resumo

Trata-se de investigação historiográfica inserida no campo dos estudos sobre a História da Edu-
cação no Brasil. Em linhas gerais, versa sobre o processo de organização da instrução pública 
no contexto da República Velha no Brasil (1895-1917), focalizando especificamente, o município 
de Uberaba-MG. Mediante a análise das características locais, busca promover a ampliação da 
compreensão acerca do processo de organização da instrução pública ocorrido no alvorecer da 
República. Foram utilizados como fontes os seguintes documentos: Atas da Câmara Municipal; 
livros de registros produzidos pelo poder público municipal; e Relatórios de Inspeção de Ensino. 
De um modo geral, o presente trabalho procurou tratar do processo de organização da educação 
pública ocorrido no alvorecer do período republicano, procurando demonstrar de que modo espe-
cífico o município de Uberaba-MG participou do processo de organização da instrução pública nos 
primeiros anos republicanos. Nesse sentido, o estudo da realidade local contribui para a apreensão 
do referido processo, levando a repensar a questão, direcionando o olhar para o papel exercido 
pelos municípios na organização da instrução pública durante os primeiros anos republicanos, con-
firmado pela a existência de formas próprias de escolarização pública em cada municipalidade. 
Ao final das reflexões, acreditamos ter ficado demonstrado que, nos primeiros anos republicanos, 
num cenário de relativa autonomia municipal e de descentralização educacional, ocorreu em Ube-
raba, uma mobilização educativa: um envolvimento do município para com os assuntos relativos 
à instrução. No período analisado, num contexto de crescente de racionalização social, tem-se um 
reconhecido processo de organização da escolarização municipal, com o poder local assumindo 
parte da responsabilidade para a instrução pública em seus domínios. Nesse sentido, o municí-
pio de Uberaba, constituiu-se àquele tempo, não somente como entidade político-administrativa, 
mas também enquanto instância pedagógica, como “município pedagógico”.  No entanto, pro-
curamos demonstrar também que, a instrução municipal, ao início do período republicano, ain-
da era marcada por carências de diversas ordens e por um estado de desorganização e precarie-
dade. No qual, teve destaque e predominância a forma escolar das chamadas escolas isoladas.

Palavras-chave: Município pedagógico. Câmaras Municipais. Descentralização educacional.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EDUCACIONAL: A TRAJETÓRIA DO INSTI-
TUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES DE ARRAIAS-TO

César Evangelista Fernandes Bressanin10

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida 11

Resumo

O presente texto é um estrato da pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós Graduação 
em Educação, nível de doutorado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que tem como 
objeto a educação dominicana-anastasiana ofertada pelo Instituto Nossa Senhora de Lourdes de 
Arraias no período de 1958 a 1982. Justifica a inserção deste no Grupo de Trabalho 1 História 
e Historiografia da Educação tendo em vista que a pesquisa alvitra estudos sobre história e me-
mória educacional (LE GOFF, 1996; GATTI JUNIOR, 1997; ALMEIDA, 2014; CASTANHO, 
2016; GATTI; 2017) e insere-se nas intenções de pesquisa da história das instituições escolares 
(GATTI JUNIOR, 2000; NOSELLA & BUFFA, 1996, 2005, 2006, 2008; MAGALHÃES, 2005; 
SAVIANI, 2005; LOMBARDI, 2006 2007; NASCIMENTO, 2007; SOUZA, 2009; NOGUEIRA, 
2012). De cunho bibliográfico e qualitativo, seu corpus documental aporta-se sobre os pressupostos 
teóricos e metodológicos da História Cultural (VAINFAS, 1997; HUNT, 2001; FALCON, 2002; 
PESAVENTO, 2008; BURKE, 2008; RAMOS, COSTA E PATRIOTA, 2012) e objetiva contribuir 
para a historiografia da educação, de maneira especial da região norte do Brasil. O conceito de 
educação dominicana-anastasiana está embasado nos princípios filosóficos e educacionais da Or-
dem dos Pregadores (Dominicana) e da Congregação das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora 
do Rosário de Monteils. A primeira, uma ordem religiosa, fundada em 1216 pelo clérigo católico 
Domingos de Gusmão, no sul da França, que tem como principal carisma o estudo e o ensino a 
partir de uma educação que é “abarcada não só pela mente, mas também pela pessoa como um 
todo”, uma educação “dirigida ao ser integral” (SMITH, 2015, p. 30). A segunda, uma congre-
gação religiosa católica fundada por Madre Anastasie em 1850, em Bor, no Sul da França, que 
nasceu da necessidade em transmitir a juventude da região a inteligência e a fé (MOUNIER, 1992), 
sempre sensível às realidades encontradas. Tanto a Ordem Dominicana como a Congregação de 
Monteils, filiada à Ordem, estão no Brasil desde a década de 1880. As religiosas dominicanas 
foram pioneiras na abertura de colégios na região do triângulo Mineiro, em Goiás e no sul do Pará 
(LOPES, 1996). Em Arraias-TO, antigo norte de Goiás, mantiveram por vinte e cinco anos uma 
instituição escolar que, como apontam os primeiros resultados da pesquisa, tornou-se referencial 
para a educação primária, secundária e formação de professoras normalistas da região. A investiga-
ção em andamento problematiza, na perspectiva da história e da memória, a trajetória do Instituto 
Nossa Senhora de Lourdes, a partir de sua cultura escolar (VIÑAO, 1996) e as contribuições da 
educação dominicana-anastasiana para a consolidação e expansão do ensino na cidade e na região. 

Palavras-chave: Educação dominicana-anastasiana. Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Memó-
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A INSTALAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR UBERABA, A EDUCAÇÃO E 
O PROGRESSO NA VISÃO DO JORNAL LAVOURA E COMÉRCIO: 
INSTRUÇÃO ESCOLAR UBERABENSE NA REPÚBLICA VELHA 
(1906-1909)

Cláudia Aparecida da Costa Vicente12

Resumo

Este artigo insere-se no GT1 “História e Historiografia da Educação”, por tratar-se de tema relacio-
nado aos estudos sobre a história e memória educacional, das instituições escolares e da imprensa 
ao abordar a instalação do Grupo Escolar Uberaba, durante a Primeira República, nos anos de 1906 
a 1909. O objetivo foi apresentar alguns dos debates acontecidos na cidade de Uberaba, pela ótica 
do principal jornal do município, o Lavoura e Comércio. Optou-se como fonte de pesquisa, publi-
cações realizadas no período relativo à promulgação da Lei nº 439, de 29 de setembro de 1906, até 
a inauguração do Grupo Escolar Uberaba, em 3 de outubro de 1909. Segundo Oliveira (1990), na 
memória coletiva social, a imagem deixada pela Primeira República foi de um regime lento e ine-
ficaz, todavia, neste mesmo período, houve várias mudanças, entre elas, as reformas educacionais 
(LIMA, 2014; ROSSI, 2009; 2017), até porque, a educação do homem moderno exigia uma vasta 
gama de conhecimentos diversos (CARVALHO, 2005). Minas Gerais, acompanhando às tendên-
cias republicanas de modernização e escolarização, de acordo com Lima (2014), efetuou esforços 
no sentido de conciliar a sua escola pública com os ideais liberais e positivistas. Ao tentar promo-
ver os ideais republicanos, sobretudo, relativos à educação, Minas Gerais ocupou-se de reformas 
estruturais, consideradas básicas para consolidação da ordem republicana no Estado. No que se 
refere à educação, Uberaba estruturava-se, segundo Oliveira (2015), como referência na formação 
de elites locais, com a existência de colégios particulares e escolas públicas mantidas e dirigidas 
pelo Estado ou pelo Município. Os debates sobre a instalação de um grupo escolar na cidade de 
Uberaba, começaram a ser discutidos em vários veículos, entre eles, o Jornal Lavoura e Comér-
cio, que mantinha viva a chama do debate, uma chama uma prática social repleta de ideologia e 
significações (CAMPOS, 2012). Neste contexto, o Lavoura e Comércio constitui-se em como uma 
discursividade sobre a cidade, um falar marcado por interpretações e estratégias (Bolognesi, 2004), 
atuando como forma de produção de sentidos sobre a cidade, a vida cotidiana e as relações. Até a 
inauguração do Grupo Escolar Uberaba, foram travados entre os agentes sociais e políticos, vários 
embates, alguns dos quais comentamos nas linhas do Jornal Lavoura e Comércio. Por fim, tem-se 
que nas folhas dos jornais, como indica Campos (2012), não são buscadas apenas questões educa-
cionais, mas também, os sentidos conferidos pelo homem ao mundo por meio de notícias, imagens, 
entrevistas e propagandas, explicitando um horizonte com um movimento histórico mais amplo.
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FONTES COMO POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO: UMA ANÁLISE DA ATA DE 
(RE)INAUGURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA RICARDA, 1950 - CAM-
POS BELOS, GO

Cristiele Pereira Campos Fernandes13

Willian Douglas Guilherme 14

Magalis Bésser Dorneles Schneider 15

Sônia Maria dos Santos 16

Resumo

O tema desta pesquisa encontra-se relacionado a História da Instituições Escolares e aponta o 
caminho da preservação documental como possibilidade de publicação dentro do campo da His-
tória da Educação Brasileira. Deste modo, o objeto desta pesquisa foi a Ata de Inauguração do 
Grupo Escolar Professora Ricarda, (re)inaugurado em 1950, no distrito ainda ligado ao recente 
emancipado município de Chapéu, hoje, Monte Alegre de Goiás, estado de Goiás. O objetivo do 
artigo, portanto, foi o de demonstrar a importância de resgatar documentos e fontes para a Histó-
ria da Educação Brasileira e para tal, apresentamos um breve histórico da emancipação política 
de da cidade de Campos Belos/GO, ocorrida em 1953 após constantes reivindicações da popu-
lação e políticos locais. Paralelo, procuramos trazer os primórdios da educação nesta localidade, 
sobretudo, pela análise da Ata de Inauguração do Grupo Escolar Professora Ricarda, onde en-
contramos informações sobre esta instituição que constituem fontes importantes para a história 
da educação brasileira, assim como a publicação deste documento na íntegra. O Grupo Escolar, 
hoje, Colégio Estadual Professora Ricarda, é uma instituição escolar respeitada e conhecida não 
somente no município de Campos Belos, maior município da região, mas também nas cidades 
do entorno. A metodologia desse estudo foi a pesquisa bibliográfica e documental e teve como 
principal subsídio autores como Cordeiro (1998) e Silva e Xavier (2004). Como resultado, este 
artigo aponta dois caminhos. O primeiro, para a importância da publicação de fontes para a His-
tória da Educação como uma possibilidade a ser ainda explorada e melhorada, ao mesmo tem-
po que demonstra a importância do Grupo Escolar Professora Ricarda para o contexto local do 
norte do Estado de Goiás e cidade de Arraias/TO. Este artigo é fruto do resultado das ativida-
des do Grupo de Pesquisa Educação e História da Educação Brasileira: Práticas, Fontes e His-
toriografia, cadastrado no CNPq, que também resultou em um Trabalho de Conclusão de Curso.
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OS PRINCÍPIOS CONSTITUTIVOS DA ESCOLA PÚBLICA NO BRASIL: NA LEGIS-
LAÇÃO EDUCACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO DE 1890 A 1900

Daniely Pereira Naves Rota17

Fernanda Barros18

Resumo

O texto refere-se ao projeto de pesquisa em andamento no curso de mestrado em educação da Uni-
versidade Federal de Goiás - Regional Catalão UFG/RC, com o tema: Os princípios constitutivos 
da escola pública no Brasil: na legislação educacional do ensino secundário de 1890 a 1900. O tra-
balho se encaixa no , pois é uma pesquisa voltada para a o campo da História da Educação, que tem 
como objeto de estudo a escola pública. Para tanto, elencamos como problema de pesquisa: Como 
os princípios constitutivos: universalização, estatização, gratuidade, laicidade e obrigatoriedade 
estabelecem-se na organização do ensino secundário no Decreto n. 981 de 8/11/1890, conhecido 
como Reforma Benjamin Constant? Como objetivo geral, a pesquisa se propõe a compreender 
como os princípios constitutivos da escola pública foram estabelecidos nessa legislação educa-
cional do Ensino Secundário no período da Primeira República, de 1890 a 1900. Como objetivos 
específicos foram elencados: compreender o conceito de Estado, de República e o conceito dos 
princípios constitutivos: universalização, estatização, laicidade, gratuidade e obrigatoriedade; com-
preender como se organizou a república brasileira no final do século XIX; e, analisar a Reforma 
Benjamin Constant a fim de identificar como e se os princípios da educação republicana foram 
estabelecidos, e se foram pensados para a escola pública secundária. Para desenvolvimento da pes-
quisa, no campo metodológico fundamentamo-nos na pesquisa em História da Educação e na pes-
quisa histórico documental e bibliográfica. O suporte teórico que ampara este trabalho é a pesquisa 
em historiografia da educação, utilizamo-nos dos conceitos de Estado e República, bem como dos 
Princípios Constitutivos da Educação Pública dos pensadores modernos como Hobbes, Rousseau, 
Hegel e Marx. Ademais, nos assentamos na historiografia brasileira para compreensão da organi-
zação do Estado e da República brasileiros a fim de que possamos compreender como a educação 
secundária foi organizada na primeira década do regime republicano brasileiro. Os resultados até 
agora alcançados nos permitem afirmar que o Estado moderno pensou uma educação com princí-
pios democráticos, contudo, nem todos eles podem ter sido adotados na legislação educacional do 
ensino secundário brasileiro, porém, apenas a análise profunda da legislação nos possibilitará afir-
mar que e como os princípios constitutivos foram estabelecidos no Decreto elencado nesse estudo. 
Entretanto, como ações preliminares da pesquisa estamos na etapa de escrita da dissertação, com 
a definição dos conceitos de Estado, República e dos Princípios Constitutivos da escola pública.
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IRMANDADES NEGRAS E ESCOLARIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Edna Braga Pereira19

Resumo

A comunicação proposta é parte da pesquisa de mestrado em andamento que tem como objeti-
vos conhecer os motivos da criação de uma escola fundada pela Irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito dos Homens Pretos no Rio de Janeiro; e identificar sua organização e os 
sujeitos nela envolvidos. Com isso estamos contribuindo com os estudos do campo da História 
e da Historiografia da Educação. De abordagem histórico-documental, o trabalho tem como me-
todologia a pesquisa e análise documental e bibliográfica. Os acervos da Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional para consulta em periódicos da época, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), do Arquivo Nacional e do Instituto de Arqueologia Brasileira estão 
sendo consultados. Os estudos de Antonia Aparecida Quintão (2002) e Perses Maria Canellas da 
Cunha (2004) são algumas das referências utilizadas. Irmandades são instituições religiosas forma-
das por leigos com o objetivo de auxiliar seus membros tanto material quanto espiritualmente. A 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos nasceu da fusão entre 
a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e a Confraria de São Benedito, no século XVII. Ambas 
compartilhavam a mesma igreja, a Igreja de São Sebastião no morro do Castelo, região central do 
Rio de Janeiro. No início de século XVIII a Irmandade “desceu o morro” e se fixou na rua da Vala, 
atual rua Uruguaiana, através da doação de um terreno. Na época de sua construção a igreja de 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito era o maior prédio da região, até então pouco ocupada. 
No documento “Compromisso”, de 1831, está registrado o desejo da Irmandade do Rosário de criar 
uma escola para educar os filhos de seus membros. Nas pesquisas bibliográficas e em periódicos 
foram encontrados indícios e notícias da abertura e funcionamento da Escola de São Benedicto, 
fundada de mantida pela Irmandade do Rosário. Sua inauguração data de 15 de agosto de 1900. 
No acervo do IPHAN encontramos o projeto apresentado pelo capelão Padre Luiz Pinto de Almei-
da, para regulamentar a criação de uma escola também na Irmandade do Rosário. No documento 
“Regulamento da Escola da Nossa Senhora do Rosário”, datado de 11 de julho de 1887, o padre 
discorre em seis páginas, dividido em sete seções, a forma como a escola deveria se organizar. 
Ainda é objeto desta pesquisa a identificação das relações estabelecidas e da possível sobrepo-
sição destas duas instituições - Escola de São Benedicto e Escola de Nossa Senhora do Rosário.
  
Palavras-chave: Escolarização do negro. Escola de São Benedicto. Escola de Nossa Senhora do 
Rosário. 
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ESCOLA NOVA VERSUS ESCOLA TRADICIONAL: A ESCOLA DO 
TRABALHO PROFISSIONAL.

Elias Terêncio da Silva20 
Armindo Quillici Neto21 

Resumo

O presente artigo desenvolve uma reflexão sobre o conflito entre a Escola Nova e a Escola Tra-
dicional, dentro da história da educação brasileira, a partir da década de 1920.  Nosso objetivo é 
apresentar os pontos divergentes entre as duas escolas e, ainda, mostrar como as ideias renovadoras 
das década de 20 e 30 puderam ter grande influência na educação durante o Regime Militar (1964-
1985). Nessa análise empregamos a metodologia de cunho bibliográfica e documental, visando 
uma análise qualitativa e crítica. Como referencial teórico compilamos os textos de cunho histórico 
educacional dos autores: Azevedo (et al., 2011), Cunha (2002), Cury (1988) e (2010), Hobsbawm 
(1995) e Saviani (2005). De acordo com Cury (1988) os renovadores de maior destaque foram: 
Anísio Teixeira (influenciado por John Dewey), Fernando de Azevedo (influenciado por Émile 
Durkheim), Lourenço Filho e outros (influenciados por Kilpatrick, Decroly e Kerschensteiner). Os 
signatários no Manifesto reivindicaram uma reforma profunda na educação e colocaram em eviden-
cia alguns direitos educacionais, tais como: educação pública, escola única, laica, gratuita, obriga-
tória e coeducação. A escola laica era a reivindicação que mais confrontava com os ideais católicos. 
Demonstramos no pensamento escolanovista, conforme Cunha (2002), os traços de uma educação 
baseada na eficiência, na noção de progresso e na racionalização das relações sociais com base no 
modelo fabril, tudo isso, em prol da modernização e da industrialização. Uma escola secundária 
profissional sobre uma base comum de três anos voltada para atender as necessidades do mercado 
de trabalho. Assim, a escola do trabalho profissional começou a ganhar força a partir da década de 
1930 e conforme Saviani (2005), a articulação entre educação e trabalho foi se solidificando nas dé-
cadas posteriores. Já o Manifesto dos Educadores de 1959 reforça os traços de uma educação capaz 
de criar nas escolas as condições de uma disciplina consciente, fortalecimento do amor à pátria e do 
sentimento democrático, bem como, da consciência de responsabilidade profissional e cívica. Esses 
traços se consolidaram nas disciplinas: Educação Moral e Cívica - EMC (instituída por Gustavo Ca-
panema em 1940) e Organização Social e Política do Brasil - OSPB (proposta por Anísio Teixeira e 
instituída em 1962). As ideias renovadoras tinham como base uma educação voltada para  o ensino 
profissional, para o emprego das técnicas, para o fortalecimento do amor à pátria e do sentimento 
do dever. E ainda, uma educação sob uma base geral comum, elevando o “método de aquisição” das 
matérias em detrimento da quantidade e da qualidade e que, ao mesmo tempo, faça o elo de ligação 
entre todos os níveis do ensino. Portanto, essas ideias educacionais renovadas vieram ganhando 
força nas décadas posteriores e encontraram  no contexto sociopolítico das décadas de 60 e 70, o 
terreno fértil para influenciar, de modo muito forte, a educação tecnicista durante o Regime Militar.
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O PROFESSOR DA ESCOLA RURAL SEGUNDO A REVISTA DA CAM-
PANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL (1954– 1962)

Ester Figueira Costa 22

Sandra Cristina Fagundes de Lima 23

Resumo

O presente trabalho apresenta como temática o papel atribuído ao professor rural na Campanha Na-
cional de Educação Rural (CNER) conforme consta das páginas da Revista da Campanha Nacional 
de Educação Rural (RCNER). Este evidencia os primeiros resultados da pesquisa realizada no 
PIBIC (Projeto: 800005/2018-0, vigência: 2018-2019). A Revista, publicada no período de 1954 a 
1962 era uma publicação do Ministério da Educação e Cultura e tinha como propósito fundamentar 
as ações da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) - deflagrada em 1952 com o objetivo 
de disseminar o ensino primário, além de civilizar e moralizar as populações rurais - como também 
divulgar o trabalho realizado pelos seus agentes. Os objetivos dessa pesquisa foram: compreender 
a estrutura de organização e funcionamento da campanha, suas principais finalidades; analisar a 
representação dos professores rurais e retratar alguns dados sobre a RCNER. Para alcançar tais 
objetivos, foram analisados os primeiros três números publicados da referida revista no período de 
1954 a 1956; recorremos também a referenciais teóricos que abordam a campanha. Até o momento 
foi possível evidenciar que o professor rural era representado como leigo e culpado pela defasa-
gem do ensino rural, pois além de ensinar o que não sabia, ensinava frente ao modelo das escolas 
urbanas, o que incentivava o êxodo rural e tornava o ensino desinteressante (já que não estava 
de acordo com a realidade dos alunos); sendo assim, era essencial o trabalho da campanha pelo 
fato de oferecer treinamento a esses professores. Ademais, foi possível distinguir três diferentes 
categorias acerca do professorado rural: Os titulados por escolas normais ou cursos pedagógicos 
oficiais (formados e bem quistos); leigos e remunerados pelo estado (professoras atuantes nas es-
colas rurais, que necessitavam dos cursos desenvolvidos pela campanha) e por fim os regentes 
do ensino municipal (moças das áreas rurais com potencial para substituir as regentes antigas e 
assumir cargos novos que surgiam). Dessa forma, além de necessitar do preparo básico esses pro-
fessores precisariam ter incutido em si, um amor ao meio rural e uma vocação para o magistério. 
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MUSEU DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL UM TERRITÓRIO 
DE MEMÓRIA EDUCATIVA

Eva Waisros Pereira24 
Maria Paula Vasconcelos Taunay25 

Resumo 

O Museu de Educação do Distrito Federal salvaguarda a memória educativa do território planeja-
do para sediar a capital da República, de modo a preservar o patrimônio documental constituído 
desde os primórdios da fundação de Brasília, para buscar, nesse ambiente humanizado, a formação 
de uma cidadania fortalecida. A iniciativa de criação do Museu, originada por meio de pesquisas 
vinculadas à Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, concretiza-se no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  A reconstrução da primeira escola pública, 
Escola Júlia Kubitschek, para sediar o Museu da Educação, constituir-se-á um polo de defesa da 
escola pública, laica e gratuita, nos moldes propostos pelo educador Anísio Teixeira para a cidade. 
Nesse espaço museal apresenta-se um panorama histórico, que abrange produções de natureza 
material, imaterial, cultural e simbólica, caracterizando-se como um centro de referência de con-
teúdos educativos, a serem expostos com tecnologias atualizadas e abastecidas por documentos 
textuais e iconográficos, em especial, um acervo de história oral, contendo relatos de professo-
res, gestores e estudantes. Na área externa, haverá o “Módulo Geodésico” arquitetado como local 
propício a criar oportunidades de socialização, experimentação e aprendizagem por meio de ati-
vidades destinadas aos estudantes, professores e outros segmentos da comunidade. Haverá ainda 
o “Parque das Invenções”, concebido para a contemplação, reflexão e lazer do público visitante. 
Prevê-se, nesse local, a construção de uma “mini-cidade”, para instalar oficinas de arte-educação, 
inspiradas na orientação pragmática do plano educacional de Anísio Teixeira para as escolas de 
Brasília. Considera-se, sobretudo, o compromisso institucional de contribuir para a valorização 
e a qualificação continuada dos docentes, por meio de iniciativas que permitam revisitar o seu 
passado educativo e realizar cursos, encontros, exposições e debates envolvendo suas produções 
atuais. As atividades diversificadas e programas educativos favorecem os vínculos entre a escola 
e a sociedade e reafirmam o propósito de recuperar a utopia de uma escola pública de qualidade. 
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Distrito Federal.
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AS PUBLICAÇÕES DO CEDES (CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SO-
CIEDADE), ANDE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) E ANPED 
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDU-
CAÇÃO) NO DEBATE SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA NA NOVA CONSTI-
TUIÇÃO NOS ANOS DE 1980.

Fabiana de Cássia Rodrigues26

Bruna Calzavara Oliveira27

Caroline Andressa Arruda28

Camila Martins Posso 29

Renata de Cássia Jacinto Araújo30

Resumo

Pode-se afirmar que ao final dos anos de 1970 abre-se um ciclo de engajamento na defesa da 
educação pública marcado pelo surgimento das entidades (CEDES) Associação Nacional de Pes-
quisa em Educação (ANPED) e Associação Nacional de Educação (ANDE) que se articularam 
e promoveram as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), espaços amplos de debate que 
contaram com centenas de participantes em cada uma das suas seis edições, ocorridas em diferen-
tes universidades brasileiras, entre 1980 e 1991. Num primeiro momento é a oposição à ditadura 
o principal fator da mobilização, nos anos subsequentes o debate em torno da Constituinte foi o 
motivo que congregou e direcionou o engajamento. As Revistas aqui estudadas compõem esse 
quadro, estas publicações repercutem, animam e interagem vivamente com as CBEs. Vinculado a 
este contexto histórico, o artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa coletiva realizada 
a partir das publicações das entidades em luta pela educação pública, divulgadas entre 1978 e 
1988. Trata-se de uma investigação que se insere nos estudos da história da luta pela educação 
pública no período de redemocratização do país, desse modo, pertence ao GT-1 História e histo-
riografia da educação.  São apresentados os principais autores, temas e propostas para educação 
pública que emergem nas fontes analisadas: nas edições da Revista Educação & Sociedade, da 
Revista da ANDE e nos Boletins da ANPED, produzidos pelas entidades mencionadas. Por meio 
de fichas de análise, inspiradas na metodologia desenvolvida por Nóvoa, apresentam-se as pecu-
liaridades do engajamento das três entidades, bem como são colocados em destaque os debates 
teóricos que embasaram e justificaram a pertinência da luta pela escola pública em seus diferen-
tes níveis na edificação da “Nova República”. São apresentados os pontos de convergência, bem 
como os embates ocorridos em torno das propostas para elaboração do tema da educação na nova 
Constituição. As três entidades foram responsáveis pela organização da IV CBE que foi dedicada 
ao tema da educação na constituinte, assim, expõe-se de que maneira os temas pautados pelas 
entidades em suas publicações se desdobraram nos simpósios da IV CBE e no documento que 
dela decorreu, a Carta de Goiânia - proposta dos educadores para a Constituição a ser elaborada. 
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O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS: UMA 
ESTRATÉGIA PARA SE INSTITUIR UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO 
DO MAGISTÉRIO

Fabrícia Lopes Pinheiro31

Resumo

O presente trabalho busca refletir sobre a experiência do Centro Brasileiro de Pesquisas Educa-
cionais (CBPE), no Rio de Janeiro, na década de 1950. A fim de entender o contexto histórico que 
contribuiu para a experiência desenvolvida na escola, o trabalho abordará as políticas públicas do 
MEC que envolveram o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) na década estudada, 
assim como as estratégias desenvolvidas por essa agência de modo a intervir nos sistemas de en-
sino do país. Em particular, o foco estará direcionado às ações da Divisão de Aperfeiçoamento do 
Magistério (DAM), órgão vinculado ao INEP/CBPE e dirigido por Lúcia Marques Pinheiro, que 
produziram impactos significativos no tocante a formação docente. Visto que desenvolvia projetos 
que visavam à formação e aperfeiçoamento dos profissionais de educação. Além dos cursos, essa 
divisão tinha o objetivo de criar escolas e classes que pudessem vir a proporcionar um espaço 
de pesquisa e experimentação, pois por intermédio destas instituições poderiam testar os novos 
métodos pedagógicos e desenvolver pesquisas científicas sobre questões escolares. Deste modo, a 
DAM era a divisão responsável pelo desenvolvimento de projetos ligados a formação de professo-
res, especialistas em educação (orientadores, administradores escolares) e professores de escolas 
normais com cursos de aperfeiçoamento do magistério. Também era a DAM que supervisionava 
as atividades das Escolas Experimentais existentes, sendo responsável pela implantação de novas 
metodologias. Acrescido a isso, a DAM também realizava estudos, inquéritos e levantamentos 
relativos a temas específicos da educação no sentido de subsidiar suas ações de intervenção no 
tocante aperfeiçoamento do magistério, seja no âmbito dos cursos oferecidos, seja no âmbito da 
intervenção pedagógica direta através de escolas experimentais. As ações da DAM tinham papel 
central no projeto do CBPE, à medida que as ações ali desenvolvidas se constituíam como o pri-
meiro passo para a formação do que Anísio chamava de espírito científico nos professores. Por ser 
um trabalho que aborda a temática da formação de professores, o presente texto relaciona-se com 
o GT1, do intitulado História e Historiografia da Educação, visto que o referido GT visa divulgar 
estudos produzidos sobre história da profissão docente. Tratando-se de uma pesquisa histórica, 
o estudo envolve a articulação entre a base documental e bibliográfica referidas ao tema. Assim, 
será privilegiada documentação relativa ao CBPE/DAM, encontrada no Arquivo Pessoal de Aní-
sio Teixeira, depositado no CPDOC - FGV, e na Biblioteca Anísio Teixeira (UFRJ) e trabalhada 
em diálogo com estudos que foram produzidos sobre o tema. Cabe ressaltar que utilizaremos o 
conceito de estratégia, de Michel Certeau, pois nos auxilia no entendimento de como o CBPE 
funcionou como estratégia de disseminação de um projeto educacional mais amplo. Consideran-
do que o referido Centro serviu como base para a idealização do projeto anisiano de educação.
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 MONITORIA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO/CE/UFPB: MEMÓRIAS, 
EXPERIÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA A ESCRITA DA HISTÓ-
RIA DA FORMAÇÃO DOCENTE NA PARAÍBA (2013-2016)

Felipe Cavalcanti Ivo32

Maria Elizete Guimarães de Carvalho33

Resumo

O presente trabalho apresenta as memórias e as experiências de um aluno-monitor sobre as práticas 
vivenciadas no projeto de monitoria “Os fundamentos da educação e sua relevância para as licen-
ciaturas”, com ênfase nas disciplinas de História da Educação I e II - DFE/CE/UFPB, vinculado ao 
Programa de Monitoria da UFPB, realizado entre os anos de 2013 a 2016, e que contemplou a His-
tória do tempo presente, contribuindo para a escrita da  História da formação docente na Paraíba. 
Nessa perspectiva, temos como objetivo refletir sobre a relevância e as contribuições do projeto de 
monitoria para a formação docente, assim como sua importância para as primeiras práticas profes-
sorais. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa utilizando-se de fontes escritas, como 
bibliográficas, legais e documentais; de fontes orais, como conversas informais com outros colegas 
monitores; e também, apropriamo-nos das memórias de um aluno-monitor em História da Edu-
cação, ou seja, de nossas próprias memórias. Destacamos, dentre temáticas e autores estudados, 
para embasar nossa análise na produção desenvolvida: a importância de programas monitoriais e 
de saberes adquiridos para a formação docente (DANTAS, 2014); alguns aspectos do Programa 
de Monitoria da UFPB (MEDEIROS, 2015) e as contribuições de projetos de monitoria anteriores 
em História da Educação/CE/UFPB (CARVALHO, 2011). Entre os documentos legais estudados 
que configuram o Programa de Monitoria da UFPB, ressaltamos: o Regimento Geral da UFPB 
(2017), a Resolução Nº02/96 e a Resolução Nº74/11. Salientamos que, durante essa produção, 
também discutiremos o projeto de ensino desenvolvido pelo Departamento de Fundamentos da 
Educação (DFE), nas disciplinas de História da Educação, para assim fundamentarmos a análise. 
Por último, e assumindo o protagonismo da pesquisa, evidenciamos a memória como principal 
fundamento desse trabalho, contemplando as concepções de Le Goff (1994), de Nora (1993), entre 
outros, e as ideias de Burke (1992) sobre a Nova História. Nesse sentido, tomando as memórias 
como objeto de estudo, foi possível perceber as contribuições e resultados do projeto de monitoria 
proposto, abordando as memórias de um aluno-monitor das disciplinas de História da Educação I e 
II, suas práticas e de seus colegas monitores nas mesmas disciplinas. O projeto monitorial alcançou 
importantes resultados para a formação docente, favorecendo aos alunos-monitores o desenvol-
vendo de saberes e posturas professorais que os orientaram em suas práticas profissionais, também 
proporcionando aos alunos das disciplinas de História da Educação/CE/UFPB um melhor acom-
panhamento no ensino-aprendizagem e a diminuição do índice de evasão escolar e absenteísmo.  
Por fim, salientamos, que o trabalho monitorial desenvolvido, em sua prática, buscou contribuir 
com a formação docente no curso de Pedagogia da UFPB, desde a preparação e encorajamento dos 
monitores para entrarem em sala de aula ao longo do projeto, até a formação continuada, orientada 
pela professora responsável, colaborando para o exercício da prática docentes no tempo presente.
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A ESCOLARIZAÇÃO EM CONTEXTOS DE SEGREGAÇÃO: MEMÓ-
RIAS E RESISTÊNCIAS

Ghislaine Dias da Costa34

Resumo

O presente trabalho é resultado da pesquisa concluída no curso de Doutorado em Educação e está 
articulado ao eixo História e Historiografia da Educação. O texto objetiva problematizar a expe-
riência de escolarização de ex-Hansenianos da antiga colônia de Marituba no Estado do Pará no 
século XX. Toma como corpus de estudo as narrativas da experiência de escolarização de cinco 
ex-Hansenianos para analisar pela tríade poder-saber-sujeito aquela experiência como prática de 
resistências e contra condutas. Os aportes teóricos da pesquisa partem das contribuições de auto-
res que transitam pelo Pós-estruturalismo, especialmente o pensamento de Michel Foucault. As 
ideias-força ancoram-se no diálogo sobre memória como escrita de si, escolarização, transgressão e 
práticas de contra condutas. A crítica genealógica de inspiração foucaultiana é tomada como proce-
dimento analítico que permitiu olhar as narrativas da experiência de escolarização de Hansenianos 
no Estado do Pará no período de 1944 a 1982.  Através desse procedimento foi possível pensar que 
o Hanseniano, no contexto de vivências no isolamento institucional compulsório, passou por um 
processo de subjetivação estigmatizante no qual a escola funcionou como mecanismo de saber-
-poder-sujeição, mas, também, como espaço potencializador de resistência e de experimentação 
de outras formas de existência. As memórias entendidas como Escrita de si permitem a captura 
dos momentos de rupturas e experiências que nos levam a nos tornar o que somos. As análises 
da pesquisa apontam que a experiência da escolarização de ex-hansenianos não apenas apresenta 
algumas especificidades quanto aos modos e ao contexto em que ela se efetivou, mas, também, 
quanto ao significado singular e existencial que adquiriu para os Hansenianos que inseriram a es-
cola em suas vidas, e com isso abriram margens para processos transgressores tanto da experiência 
de si como no convívio coletivo social da colônia ao diminuir a força do dispositivo de subjetiva-
ção; possibilitam pensar que as práticas de resistência e contra condutas no campo da educação, 
assumem um papel importante na Escolarização ao possibilitar a criação de passagens para novas 
configurações de sentidos, novos modos de existência como espaço para o reconhecimento da 
multiplicidade do existir, da constituição de subjetividades resistentes, transgressoras, criadoras. 
Finalmente esse movimento permitiu pensar a escolarização como passagem para um exercício 
radical do desejo e afirmação da vida, como força criadora e transgressora capaz de se manifestar 
na criação de outra estética da existência e de ajudar a romper com os discursos dogmáticos e 
homogeneizantes e criar/ativar modos singulares de existência como professores e alunos tanto 
como corpo individual quanto social. Conclui-se ainda que aquela foi uma experiência singular de 
escolarização que contribuir para (re) problematizar saberes e práticas educativas ética e politica-
mente comprometidas com as diferenças e resgatar certas imagens por vezes esquecidas, histórias 
menores, vidas de homens infames, vozes negadas e silenciadas em contextos de escolarização. 
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ENTRE DOCUMENTOS ESCRITOS E ORAIS: RECORTES DA HISTÓ-
RIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA DURANTE OS PERÍO-
DOS AUTORITÁRIOS NO BRASIL

Gilneide Oliveira Padre Lima35

Ataíla Oliveira Carneiro 36

Davi Brito Melo 37

Lívia Diana Rocha Magalhães 38

Tatiane Malheiros Alves 39

Resumo

Tendo como eixo temático os processos ditatoriais no Brasil e sua incidência sobre professores(as), 
estudantes e sobre as políticas educacionais na Bahia, o Grupo de Pesquisa História e Memória 
das Políticas Educacionais e Trajetórias sócio-geracionais do Museu pedagógico/UESB vem reali-
zando levantamento sistemático de uma base documental escrita e oral que permite investigações, 
análises e estudos sobre os sujeitos, as políticas e os materiais que conformam memórias sociais 
e coletivas, mas, sobretudo educacionais; principalmente  no curso do Estado Novo e durante a 
ditadura civil militar que desaguam no tempo presente. Para isso, referenciamo-nos nos estudos 
sobre memória social, coletiva e individual propostos por Halbwachs. Neste texto, apresentamos 
os materiais e as discussões realizadas em torno da  memória cívica e nacionalista revelada sobre-
tudo pela pesquisa realizada na escola Getúlio Vargas localizada na região do Alto Sertão Baiano, 
na cidade de Guanambi, cujos marcos de referência ancoram-se durante o Estado Novo, período 
em que a instituição foi inaugurada, comportando um forte apelo de memória por representar um 
nicho da história dos munícipes e do local; soma-se, também, a investigação sobre estudantes 
baianos desaparecidos políticos durante a ditadura militar, suas militâncias em movimentos es-
tudantis e partidários, bem como, a luta armada e o enfrentamento em prol da democracia, que 
resultou em seus desaparecimentos, entre os quais, o caso de Dinaelza Coqueiro, estudante baiana 
desaparecida na Guerrilha do Araguaia, que tem a sua memória ainda viva por meio dos seus 
familiares que, diuturnamente, travam a luta por memória, verdade e justiça no Brasil, em busca 
do seu corpo insepulto. Abordamos também a memória da Igreja Católica e o seu protagonismo 
por meio das comunidades Eclesiais de Base que realizou importantes projetos educacionais du-
rante a ditadura. O nosso intuito, portanto, é apresentar, por meio desses recortes de pesquisa, 
que os materiais rastreados e estudados guardam processos comuns de revelações, ocultamen-
to e continuidades, mas que, todavia, ainda foram pouco tratados pela histografia da educação.
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OS JORNAIS ESTUDANTIS TIJUCANOS NOS ANOS DE 1960

Isaura Melo Franco 40

Sauloéber Tarsio de Souza41

Resumo

Este estudo faz parte das discussões realizadas em pesquisa de mestrado que foi concluída e em 
doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia-MG na linha de História e Historiografia da Educação. O objetivo principal deste con-
sistiu em desvendar importantes princípios educacionais veiculados pelos impressos discentes que 
circularam entre os secundaristas do município de Ituiutaba, localizado na microrregião do Triân-
gulo Mineiro durante a década de 1960. Tal recorte temporal foi delimitado a partir do entendimen-
to de que esses foram anos marcados por um contexto nacional de grande efervescência política e 
social, além de crescente circulação de jornais no meio estudantil em geral. Foram utilizados como 
fonte de pesquisa exemplares dos impressos discentes “Sentinela do Estudante” e “O Vencedor”, 
além dos periódicos “Correio do Pontal”, “Cidade de Ituiutaba” e “Folha de Ituiutaba”, pertencen-
tes à imprensa local do referido cenário. Buscou-se analisar estes a partir de suas intencionalidades, 
parcialidades e subjetividades (CAPELATO, 1988). Para o desvendamento de tal problemática 
recorreu-se a autores capazes de fornecer uma base teórica especializada sobre a referida temática, 
assim como: Amaral (2013), Campos (2009), Rabelo (2013), Souza (2008), dentre outros de grande 
relevância nesse texto. Por meio deste estudo, constatou-se que parte da imprensa estudantil do re-
ferido contexto fez circular por meio de artigos, poesias, crônicas e colunas entre os estudantes, ide-
ais condizentes com os princípios educativos propagados em suas escolas de origem. Já que se cor-
robora com a perspectiva defendida por Campos (2009) de que os jornais são instrumentos eficazes 
na transmissão e formação de valores, funcionando como importantes meios educativos. De modo 
geral, foram observadas afinidades entre os jornais analisados, em relação à elaboração do conteú-
do e aos ideais difundidos. Ressalta-se também que tais impressos incentivaram significativamente 
a produção artística literária dos secundaristas desse contexto. Em suma foi possível perceber a vei-
culação de princípios educacionais morais, cristãos e patrióticos, além de uma concepção de edu-
cação para a mulher favorável a formação de mães e esposas, própria de uma sociedade patriarcal.
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VIRTUOSAS E CRISTÃS: ASPECTOS DA FORMAÇÃO DE PROFES-
SORAS NO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO DE TUPACIGUA-
RA, MG. (1961 - 1971)

Izabel Rozetti42

Resumo

A proposta deste estudo é analisar as práticas de formação de professoras, matriculadas no curso 
normal do Colégio Imaculada Conceição, uma instituição confessional católica, situada no muni-
cípio de Tupaciguara, em Minas Gerais. O recorte da investigação vai de 1961, quando se iniciam 
as atividades do curso normal, até 1971, ano da promulgação da Lei nº 5.692 que o substituiu pela 
Habilitação Específica para o Magistério. Dentro desse recorte, o estudo se propõe observar as for-
mas pelas quais o Colégio não apenas formou professoras para a atuação na educação infantil, mas 
também formou mulheres que, além de tementes a Deus, estariam aptas ao casamento, às lidas do-
mésticas e à obediência a seus maridos. Metodologicamente, utilizamos a pesquisa qualitativa, de 
cunho bibliográfico documental, a leitura de uma literatura pertinente aos objetivos e os estudos da 
documentação arrolada, além das análises de parte do material pedagógico utilizado pela referida 
Instituição Educacional. Dentro dessa última, destacam-se os escritos produzidos pela burocracia 
escolar, notadamente provas e matrizes curriculares, bem como o material pedagógico utilizado nas 
disciplinas de Ensino Religioso, Canto Orfeônico, Psicologia e Filosofia. No caso das duas últimas 
disciplinas, elegemos para análise os manuais Theobaldo Miranda Santos, de ensino obrigatório. 
Além do material pedagógico, faz parte da documentação uma série de registros escritos produzi-
dos e preservados pelas alunas, dentre os quais se inserem: caderno de economia doméstica, cader-
no de canto, cadernos de pensamentos, caderno de receitas e livros de orações. Os referenciais teó-
ricos que deram sustentação a essa tese foram ancorados, dentre outros, nos estudos de Vinão Frago 
e Dominique Júlia a respeito de cultura escolar; Vinão Frago e Augustín Escolano sobre tempo e 
Espaços Escolares; Magda Chamon e Guacira Louro sobre gênero e magistério; Moura e Nagle so-
bre educação católica. Outros autores como Almeida, Buffa, Inácio Filho, Leonardi, Nóvoa, Rago, 
Saviani, Tanuri e Villela, foram fundamentais para a construção da presente tese.  Como resulta-
dos, a pesquisa permitiu observar quo o curso normal do Colégio Imaculada Conceição dialogava 
intimamente com o modelo de pedagogia católico, que tanto procurava responder às necessidades 
de renovação impostas pelo século XX, e expressas através do II Concílio do Vaticano, quanto rea-
firmar os dogmas católicos, cultivando a civilização cristã católica. Foi por meio da oferta de uma 
educação feminina que a Igreja Católica conseguiu reafirmar seus comportamentos e valores, for-
mando professoras mães e esposas, virtuosas e cristãs. Assim, alicerçou a formação das normalistas 
nos chamados pilares da civilização cristã católica, quais sejam a família patriarcal e o matrimônio. 
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OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO AGRÍCOLA NO ESTADO DE 
SÃO PAULO NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940

Jaqueline Daniela Basso43

Luiz Bezerra Neto 44

Resumo

As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas pela disputa entre aqueles que defendiam a urbani-
zação e a industrialização do Brasil, e os que desejavam a manutenção da economia agrária e do 
poder oligárquico, os ruralistas. O movimento ruralista deu origem a uma vertente educacional de-
nominada Ruralismo Pedagógico, que estava alicerçada na defesa de uma educação específica para 
o meio rural e na credulidade de que ela seria capaz de conter o processo migratório do campo para 
as cidades. A principal ferramenta para aquela empreitada era o professor, que para Sud Mennucci 
(1946) deveria colaborar com a reabilitação da afinidade da população com o meio rural e suas 
ocupações laborais. Assim, apresentamos parte dos resultados da pesquisa de doutoramento que 
objetivou compreender como o Ruralismo Pedagógico se materializou no Estado de São Paulo, nas 
décadas de 1930 e 1940, sobretudo nas iniciativas voltadas à formação docente, daí o eixo temático 
“História e Historiografia da Educação”. Embasamo-nos no método materialista histórico dialético, 
que nos permitiu analisar criticamente as iniciativas educacionais do Ruralismo Pedagógico, perce-
bendo os interesses de classe nelas contidos, sobremaneira a partir das categorias contradição e to-
talidade. Marx (2009) explica que as categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações das 
relações de produção, que se engendram, encadeiam-se e entrelaçam-se umas às outras devido ao 
movimento dialético. Nessa perspectiva, lançamos mão revisão bibliográfica e estudo documental 
com base na legislação e documentos oficiais do período estudado, tais como anuários de ensino, 
publicações oficiais e jornais da época. Dentre as iniciativas educacionais ruralistas, estavam os 
cursos de Especialização Agrícola que foram oferecidos com o intuito de qualificar os professores 
para o trabalho nas escolas rurais. O Anuário de Ensino do Estado de São Paulo dos anos de 1936- 
1937 registrou a ocorrência do Curso de Especialização Agrícola na Escola Normal de São Carlos 
no ano de 1936 e dos cursos de férias destinados a orientar professores das áreas rurais nas regiões 
de Casa Branca e Guaratinguetá. Além destes, na década seguinte foram realizados similares nos 
Municípios de Espírito Santo do Pinhal e São Manoel. Os registros analisados evidenciaram a 
orientação ruralista destes cursos, uma vez que, acreditava-se que os professores neles formados 
seriam o centro irradiador da afeição pelo meio rural, do movimento de permanência nele e de 
questões de ordem sanitária (CORREIO DE SÃO CARLOS, 30 de agosto de 1936). Entretanto, 
os cursos basicamente se resumiam a discussão de questões pertinentes ao campo (mais ligadas à 
saúde e economia dos que à educação) e aos princípios de higiene e do trabalho rural. (CORREIO 
DE SÃO CARLOS, 04 de outubro de 2019; GUELLI, 1937). Deste modo, concluímos por meio 
do exemplo dos Cursos de Especialização Agrícola que, na prática, o Ruralismo Pedagógico se 
resumia à inclusão de noções de higiene e trabalho agrícola nos currículos, o que consideramos não 
ser suficiente para a formação do professor almejado pelos ruralistas, tampouco oferecia subsídios 
para a contenção do êxodo rural, movimento engendrado por determinantes econômicos e sociais. 
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RUPTURAS E PERMANÊNCIAS DO ENSINO SECUNDÁRIO: UM ES-
TUDO DA LEGISLAÇÃO (1901/1942)

Joana D’Arc Germano Hollerbach45 
Rayane Oliveira da Silva46

Resumo

Este artigo trata da legislação educacional para o ensino secundário, especialmente aquela pro-
mulgada entre 1901 e 1942. Constata-se ainda que na situação atual da política educacional dis-
pomos de muitas similaridades com a legislação do período estudado. Nota-se permanências ao 
longo do século XX e também nas primeiras décadas do século XXI, sendo algumas delas: os 
itinerários formativos, a profissionalização compulsória, expulsão dos jovens pobres da escola, 
a educação dual. A proposta se insere na temática do GT 01 - História e Historiografia da Educa-
ção por abordar aspectos da história da organização da instrução pública no Brasil. Este trabalho 
tem como objetivo identificar e analisar as mudanças ocorridas ao longo dos anos 1901-1942. 
Os dados apresentados são os resultados parciais do projeto de iniciação científica intitulado: “A 
reforma do ensino médio de 2017 e o Banco Mundial: permanências e rupturas nas sugestões para 
o ensino secundário”. A pesquisa é baseada no   materialismo histórico dialético e na análise do 
discurso. A pesquisa tem por base especialmente os estudos de Romanelli (2001), Saviani (2013) 
e Carvalho (2000). Romanelli faz uma análise das reformas educacionais no início do período 
republicano, e identifica a defasagem na oferta de vagas e a exclusão de grande parte de crianças 
e jovens dos processos formativos formais. Para Saviani, tais reformas têm relação direta com a 
organização econômica do país e as transformações ocorridas no início do século XX. Em Car-
valho (2000), encontramos a preocupação dos governantes paulistas em implementar reformas 
que pudessem consolidar o regime republicano no país. A autora discute também como  a crise 
entre as oligarquias interfere na organização dos sistemas educacionais. O presente trabalho é, 
por fim, a consolidação de uma pesquisa em andamento. Em um trabalho anterior apresentado 
no Seminário Nacional: A atualidade de Marx e as Lutas Sociais no século XXI, na Universidade 
Federal de Alfenas - MG, foram analisadas as leis: Decreto nº. 981, de 1890; a primeira LDB, 
Lei nº. 4.024/1961; a Lei nº. 5.692/1971; a Ementa Constitucional 59, de 2009 e a nova Reforma 
do Ensino Médio, Lei  nº. 13.415, de 2017. Aqui iremos explorar de forma complementar a Re-
forma Epitácio Pessoa, de 1901, Reforma Rivadávia Corrêa, de 1911 e Reforma Capanema, de 
1942, buscando compreender as principais alterações bem como identificar possíveis traços de 
semelhança com as reformas atuais. Tivemos como questões que orientaram o trabalho: as leis 
estudadas refletem que concepção de educação? As mudanças de uma lei para outra alteram o 
comprometimento do Estado para com a educação pública?  A classe trabalhadora é prejudicada 
ou beneficiada com essas leis? Que permanências são identificadas? De uma legislação para outra, 
quais são as alterações? Identificamos que a seletividade marca a legislação brasileira ao longo do 
tempo, fato do qual resulta o imenso contingente de trabalhadores sem escolarização adequada.
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CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (1979-1996)

Jorismary Lescano Severino47

Margarita Victoria Rodríguez48

Resumo

O artigo tem por objetivo analisar o curso de Pedagogia na Universidade de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), campus de Campo Grande, especificamente a implantação e trajetória histórica do curso 
no período de 1979 a 1996. O recorte temporal foi definido em decorrência da divisão do Estado 
de Mato Grosso e das reformulações nas políticas de formação inicial de professores ocorridas na 
área da Pedagogia em nível nacional, durante a ditadura cívico-militar, e a posterior democrati-
zação do país e as mudanças ocorridas na educação superior pública brasileira. Cumpre destacar 
que o estudo das políticas educacionais é um dos objetos de investigação do grupo de pesquisa 
“Sociedade História e Educação - GEPSE/HISTEDBR-MS, da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul”, vinculado à Linha de Pesquisa “História, Políticas e Educação, do Programa de 
Pós-graduação em Educação mestrado e doutorado da UFMS. Como referência metodológica 
optou-se pelo enfoque do materialismo histórico dialético, por considerá-lo mais apropriado, pois 
contribui para o desenvolvimento de pesquisas neste campo de investigação. Os procedimentos 
metodológicos utilizados compreendem a investigação bibliográfica e documental (leis, decretos, 
resoluções e pareceres), também foram consultadas e sistematizadas fontes institucionais dos anos 
de 1970, 1980 e 1990, tais como: resoluções, pareceres, estatutos, atas de reunião e relatório anual. 
Os resultados da pesquisa visam, principalmente, registrar a história e trajetória do curso e sua 
contribuição para a formação dos quadros docentes que atuavam na educação básica estadual. 
Verificou-se que o curso de Pedagogia foi implantado num momento histórico caraterizado pelo 
modelo tecnicista, que privilegiava a formação de especialistas, porém a escolha da Comissão 
Organizadora foi diferente porque propôs que o curso de Pedagogia em Campo Grande fosse orien-
tado para a formação de professores com habilitação para atuar na pré-escola e nos primeiros anos 
do ensino fundamental ampliando os espaços de atuação do pedagogo que predominava em formar 
profissionais que atuavam fora da sala de aula nas áreas de orientação pedagógica e gestão escolar. 
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ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE ECONO-
MIA DOMÉSTICA NO BRASIL: UM “NOVO” PROJETO? 

José Carlos do Amaral Junior49

Ana Elizabeth Santos Alves50

Resumo

O curso superior de Economia Doméstica foi implantado no Brasil em 1952, como parte de um 
contexto político que preconizava a extensão rural enquanto política pública e demandava um 
profissional específico para gerar mudanças de comportamento no ambiente doméstico do campo. 
Implantando inicialmente pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas 
Gerais (ESAV), o curso rapidamente difundiu-se pelo país, sobretudo em instituições de ensino 
superior com tradição nas ciências agrárias. No entanto, a Economia Doméstica foi inicialmente 
trazida para o país por volta de 1909, a partir de quando foi efetivada por meio de uma série de 
instrumentais diferentes. Este trabalho buscou compreender como a implantação do curso supe-
rior se distanciou ou aproximou dos elementos presentes na Economia Doméstica do início do 
século XX, considerada mais difusa e menos capilarizada. Por meio de um estudo bibliográfico-
-documental, a pesquisa foi desenvolvida buscando compreender as diferenças mais marcantes no 
curso de Ciências Domésticas implantado em 1952, e os conteúdos descritos como integrantes da 
Economia Doméstica difundida entre 1909 e 1950. Foi possível perceber alguns distanciamen-
tos entre a proposta do curso superior e a Economia Doméstica desse início de século, a saber: 
em primeiro lugar, o curso superior buscava romper com as tradições, tendo caráter marcante de 
difusor de mudanças comportamentais, em oposição ao caráter reprodutor das tradições dessa úl-
tima;  outra marca relevante percebida foi a estreita relação da proposta de formação profissional 
com um movimento de “cientificação” dos saberes domésticos, pouco percebido na Economia 
Doméstica inicialmente difundida no país; em terceiro, percebeu-se uma inclinação maior para a 
mulher do campo na Economia Doméstica pós-1952, influência direta da simbiose entre forma-
ção profissional e extensão rural. No entanto, algumas semelhanças também puderam ser verifica-
das: a naturalização das “vocações” femininas, por exemplo, manteve-se relativamente inalterada 
nas duas propostas, demarcando uma divisão sexual do trabalho clara em ambas as propostas; o 
núcleo duro estruturado dos conhecimentos também manteve-se constante, dando continuidade à 
sistemática dos componentes curriculares em torno do alimentar, vestir, morar, cuidar e adminis-
trar; por último, ambos os projetos, embora diferentes em alguns pontos, buscavam efetivar uma 
“pedagogia do doméstico”. Percebeu-se que não é possível considerar a Economia Doméstica do 
início e meados do século XX como homogênea, sobretudo porque representam projetos educa-
cionais diferenciados. Nisso, averigua-se que semelhanças aparentes entre instrumentos educacio-
nais podem revelar diferenças substanciais, com demarcações ideológicos e históricas importantes. 
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O ENSINO SUPERIOR PELAS LENTES DO JORNAL CORREIO DE 
UBERLÂNDIA (1950 - 1970)

José Lito Salustriano da Silva 51

Sauloéber Tarsio de Souza52

Resumo

O texto é fruto de pesquisas desenvolvidas no projeto “Representações de Imprensa: O Universo 
Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo Mineiro (1950-1970)”. Os dados apresentados decor-
rem da catalogação e digitalização das notícias sobre a educação coletadas no Jornal Correio de 
Uberlândia que circulava no munícipio. Desde os anos de 1980, os jornais têm sido amplamente 
utilizados como fonte de pesquisa em História e História da Educação, mesmo que tenham sido 
considerados até então, como fontes suspeitas para esse tipo de pesquisa, pois se entendia que 
estes veículos carregam alto grau de subjetividade, contudo, suas informações se revelam rico 
manancial portador de diversas representações imagéticas que nos ajudam a compreender o con-
texto investigado (LUCA, 2006). Nesse trabalho em específico, abordamos as representações em 
torno do processo de criação e expansão do ensino superior no Triângulo Mineiro, veiculadas 
no jornal Correio de Uberlândia, buscando identificar principais fatos e personagens destacados 
nessa ação, articulando as dimensões micro e macro, relativas a esse nível de ensino na região. 
Esse jornal foi fundado em 1938, sob a responsabilidade de Osório José Junqueira, a partir de 
1950, circulava quase todos os dias em 04 páginas (02 folhas) e seu redator chefe era João Edi-
son de Mello. Já nos anos de 1960, a circulação acontecia em dias alternados, mas as edições 
foram ampliadas para 08 páginas (04 folhas) exceto em dias em datas comemorativas, todavia, em 
2016, o Correio de Uberlândia teve seu encerramento. Do total de notícias catalogadas (1495), 
598 (40%) delas se relacionavam ao ensino superior. Observamos que a partir do final da dé-
cada de 1950, o número de notícias sobre ensino superior cresce exponencialmente, decorren-
te da criação e estruturação da Escola de Engenharia e as Faculdades de Direito, de Filosofia e 
também a de Ciências Econômicas. Neste ínterim, foi articulada uma corrida para a criação da 
Fundação Universitária (Universidade de Uberlândia). Nos anos finais da década de 1960 sur-
gem como protagonistas das páginas do jornal, as Faculdades de Medicina e Odontologia que 
se somando as outras instituições, faziam parte do projeto desenvolvimentista local, reflexo do 
nacional, revelando o desejo de grupo social privilegiado cujo ideal de progresso passava pela 
criação de oportunidades na educação superior. Portanto, a criação destas instituições no municí-
pio visava a consolidar a ideia de metrópole regional projetando o município mineiro no cenário 
nacional, em especial, no centro-oeste brasileiro, motivando os investimentos estatais, articulados 
ao incentivo privado, atraindo fluxo migratório e consolidando sua posição de liderança na região.
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RELIGIÃO, POLÍTICA E PODER NOS MANUAIS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA OITOCENTISTAS: ESTUDOS COMPARATIVOS

José Petrúcio de Farias Junior53

Resumo

Esse estudo situa-se no campo da história da disciplina História no Brasil imperial, no interior do 
qual pretendemos investigar, no âmbito da produção dos manuais de ensino de História oitocen-
tistas de Justiniano José da Rocha (1860), Victor Duruy (1865) e Pedro Parley (1869), a relação 
entre cristianismo, política e poder na escrita da história escolar. Tendo em vista a natureza do ob-
jeto de investigação, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 
Quanto à análise documental, consideramos as diretrizes propostas por André Cellard (2012), por 
meio das quais demonstramos que a alusão ao cristianismo foi objeto de utilizações justificadoras 
e legitimadoras de projetos de nação que se forjaram, a partir de 1850, porquanto as narrativas 
escolares, a nosso ver, estavam comumente impregnadas de questões políticas dos Estados. Para 
a compreensão do livro didático como fonte histórica e os usos do passado na escrita da histó-
ria escolar, utilizamos as diretrizes teórico-metodológicas de Alain Choppin (2004) e Jörn Rüsen 
(2001). Dessa forma, esse estudo se justifica pela necessidade de compreendermos as implicações 
sociais da narrativa história escolar no século XIX bem como os usos da literatura greco-romana 
em manuais de ensino. Busca-se, com isso, mostrar em que medida as configurações da narrativa 
escolar tornam-se úteis à fundamentação de uma ordem social e à integração do Império do Brasil 
aos padrões de civilização europeia. Dito de outro modo, as ‘formas históricas’ da História ensi-
nada será analisada, considerando-se suas implicações para a construção de novas representações 
da memória nacional e para a formação de uma elite intelectual que em geral se preparava para 
assumir cargos públicos civis e militares. Nesse sentido, deduzimos que o fortalecimento do pro-
cesso de escolarização e o fomento à produção de materiais didáticos, a partir de 1850, sobretudo 
no tocante ao ensino de História, voltado às escolas secundárias, cumprem o papel de disseminar 
um ideal de nação e de cidadão na medida em que fomenta, por meio da escrita histórica escolar, 
um conjunto de formas de agir e pensar que estimulam a cooperação dos indivíduos e a sensação 
de pertencimento a uma comunidade política, ainda que inspirada na ideia de nação europeia. 
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PENSAMENTO EDUCACIONAL E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL

José Ricardo Skolmovski da Silva54

Resumo

Este artigo tem como temática o pensamento educacional e a História da Educação no Brasil. A 
pesquisa situa-se no campo da história e historiografia da educação e se justifica por abranger um 
contexto educacional que permite refletir sobre a educação e seu papel na contemporaneidade, 
bem como sobre os legados historicamente construídos e presentes na atualidade. É resultado dos 
estudos realizados em torno da disciplina de História da Educação no Brasil, pelo Programa de Pós-
-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá - UEM. O recorte utilizado para o 
trabalho foi o Brasil de 1500 a 1990. Utilizou-se como fontes diferentes obras como artigos, livros, 
leis e regulamentos que pudessem evidenciar os discursos e os anseios do capitalismo em torno da 
educação. Tem por objetivo evidenciar os diferentes contextos sociais no qual a educação se desen-
volveu, verificando assim que formatos ela assumiu em cada um em atendimento as necessidades 
impostas pelo desenvolvimento da sociedade. A metodologia utilizada é de pesquisa bibliográfica e 
documental, com aporte teórico no materialismo histórico. É possível perceber que, em cada dado 
momento da história da sociedade, a educação tomou formas e objetivos diferenciados (ora como 
ferramenta para converter e doutrinar pessoas, ora como forma de conformá-las, ora com função de 
formar um cidadão patriota e ora com intuito de prepará-lo para o mercado de trabalho), atendendo 
aos interesses daquilo que quem dirige a sociedade (burguesia) emanava e emana inclusive atual-
mente. Cabe a cada um, adquirir, por meio da história, a consciência e a percepção sobre sua realida-
de, para que assim, possa construir a sua história do tempo presente, sendo protagonista da mesma, 
e não apenas espectador. Compreender as nuances da História da Educação por sua vez, permite 
que entendamos sua construção, para percebermos os legados desta história e a importância e signi-
ficado que a educação assume nos dias de hoje como elemento alienador ou gerador de consciência.
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O MÉTODO INTUITIVO NA REVISTA O ENSINO (PARANÁ, 1922-
1924)

José Ricardo Skolmovski da Silva55
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Resumo

Este artigo tem como temática o método intuitivo e sua presença na imprensa educacional. A 
pesquisa situa-se no campo da história e historiografia da educação por investigar uma proposta 
educativa inserida no contexto paranaense entre 1922-1924 e corrobora os esforços empreendi-
dos pelos integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação, Intelectuais e 
Instituições Escolares. A principal fonte utilizada é a revista O Ensino e referências historiográ-
ficas que versam sobre o recorte em destaque. Tem por objetivo apresentar o que é o método 
intuitivo e como ele se apresenta em O Ensino - espaço destinado à formação dos professores 
do Paraná. A metodologia utilizada é de pesquisa bibliográfica e documental, com aporte teórico 
no materialismo histórico. Pode-se afirmar que os artigos de O Ensino que versam sobre o méto-
do de ensino intuitivo o evidenciam o preceito pedagógico moderno e eficaz a ser disseminado 
entre os professores. Como resultados destacamos os artigos que apresentam modos de ensinar, 
tais como: aulas modelo; propostas de aulas; sugestões de recursos didáticos e procedimentos 
para a prática docente. Estes por sua vez expressam um modelo pedagógico: o método intuiti-
vo. Destaca-se a presença do referido método no Brasil em fins do século XIX, que se mantém 
como referência durante a Primeira República e impulsiona diferentes reformas na instrução pú-
blica. Esta proposta pedagógica, alinhada com as necessidades do mercado de trabalho, é adotada 
com a intenção de resolver a questão da ineficiência do ensino. No estado do Paraná o méto-
do intuitivo figura dentre as proposições de reforma na busca pela maior eficiência do aparelho 
educacional. No período analisado um dos espaços de formação é a revista O Ensino, elemen-
to da reforma educacional de César Prieto Martinez, inspetor da instrução pública entre 1920-
1924 e a presença de artigos com ênfase no método intuitivo evidencia esta intenção formativa.
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VIDA DE GALILEU E O CONHECIMENTO HISTORICAMENTE NE-
GADO

Juliana Gonçalves Gobbe58

Resumo

O teatro político de Bertolt Brecht tem sido temática constante nos mais diversos debates, inclusi-
ve, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos da obra do teatrólogo alemão. Brecht historicizou 
o teatro moderno e nele fez seu discurso pedagógico, não somente através das chamadas peças 
didáticas, mas na sua obra como um todo. Segundo alguns críticos, a peça A Vida de Galileu seria 
uma espécie de “testamento filosófico” do autor. Nela, Brecht narra os caminhos percorridos pelo 
físico e astrônomo italiano Galileu Galilei (fundador da ciência moderna) no questionamento das 
implicações das descobertas científicas quando apartadas das demandas sociais nas quais emergem, 
bem como abortadas pelas “inquisições” de cada época. O presente artigo objetiva problematizar 
por meio de novas reflexões a atualidade da crítica brechtiana através do percurso histórico tan-
genciado pelas perseguições sofridas por Galileu em sua obstinação em comprovar suas pesquisas 
no que diz respeito ao heliocentrismo. A investigação encerrada no artigo procura analisar, através 
da peça biográfica escrita por Brecht como o conhecimento sempre foi historicamente negado na 
tentativa de não alcançar a classe trabalhadora. E, como ainda hoje os ataques conservadores dos 
chamados “terraplanistas”, ou seja, os negadores da ciência juntamente com os governos despóti-
cos ainda deixam a população à margem do que fora pleiteado pelo ideário da Revolução Francesa: 
universalidade da educação e direito a todos. Nesse sentido, articulamos estes pressupostos atra-
vés do materialismo histórico dialético com contribuições dos campos da história e historiografia 
da educação. Como resultados, pretendemos apontar algumas dimensões articuladas pela peça de 
Brecht problematizando-as diante de nossa época. Dentre elas, destacam-se os questionamentos re-
lacionados ao conhecimento servidor da burguesia e, muitas vezes por esta negado ao proletariado.
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A RELEVÂNCIA DAS FONTES NA MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO IN-
FANTIL DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Kelli Teixeira Penello59

 Dra. Nailda Marinho da Costa60

Resumo

Este trabalho faz parte de um exercício de escrita, valorizando os vestígios da pincelada, os to-
ques e os retoques (BORDIEU, 1989), que decorrem de uma pesquisa de doutorado que se en-
contra em fase inicial. O estudo de abordagem qualitativa, histórico-documental busca pistas e 
vestígios históricos para analisar a trajetória da Educação Infantil no Instituto Benjamin Constant, 
localizado no município do Rio de Janeiro. Para tanto, o arcabouço metodológico tem como pro-
cedimentos a pesquisa bibliográfica, o mapeamento de acervos, admitindo a grande diversidade 
que compõe o acervo institucional (BONATO, 2000) e também entrevistas semi-estruturadas com 
professores (as) da Educação Infantil no Instituto. O secular Instituto Benjamin Constant apre-
senta grande relevância histórica para a educação brasileira, reconhecido como o marco inicial 
da educação das pessoas com deficiência visual em nosso país. Atualmente o Instituto Benjamin 
Constant configura-se como uma instituição multifacetada, que atende pessoas com deficiência 
visual (cegas e com baixa visão), surdocegas e também um expressivo número de pessoas com 
outras condições associadas à deficiência visual. Na interdependência das ações de ensino, pes-
quisa e extensão o Instituto Benjamin Constant oferece todas as etapas da educação básica, cursos 
técnicos em nível médio, reabilita pessoas que perderam a visão na idade adulta, oferta cursos de 
capacitação profissional, assessora instituições de ensino, produz e adapta material didático, edita 
e imprimi materiais em Braille e possui residência médica em oftalmologia, com atendimento ao 
público em geral. Nesse contexto, analisar o acervo institucional do Instituto Benjamin Constant 
na perspectiva da memória da trajetória da Educação Infantil é um dos objetivos desse trabalho, 
de maneira ainda preliminar, podemos dizer que algumas pistas históricas encontradas em placas 
comemorativas apontam para a imprecisão sobre a data de sua fundação da Educação Infantil no 
Instituto e indicam a necessidade da ampliação de fontes durante o desenvolvimento da pesquisa.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO RIO GRANDE 
DO SUL: HISTORICIDADE E DESAFIOS

Liliana Soares Ferreira61

Vicente Cabrera Calheiros 62

Silvia de Siqueira63

Ana Lutz64

Brenda Caroline de Almeida Bolson65

Resumo

O artigo sistematiza atividades de pesquisa desenvolvidas a partir de Projeto em desenvolvimento, 
que objetiva investigar a historicidade das políticas públicas, do trabalho pedagógico e da imple-
mentação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na rede pública do Estado do Rio Grande 
do Sul (RS). Destaca-se, para este texto, a sistematização dos dados produzidos com o objetivo de 
discutir a respeito da implementação da EPT no RS, na esfera estadual e federal. Para tanto, o texto 
está dividido em três momentos. Inicialmente, expõe-se dados referentes aos desdobramentos na 
esfera estadual, a partir da oferta de cursos nas escolas pertencentes às trinta e nove Coordenadorias 
Regionais de Educação (CRE´s). Articula-se os dados produzidos ao levantamento e mapeamento 
de escolas e cursos, à divisão realizada pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), 
que divide o RS em nove Regiões Funcionais. Tal articulação é fecunda, pois permite aprofundar a 
compreensão das demandas e possibilidades do conjunto das regiões do Estado, possibilitando re-
fletir sobre a demanda de cada região cotejando-a com a oferta de cursos. Na sequência, trata-se da 
historicidade da EPT em âmbito federal, destacando dois momentos históricos: 1. De 1909 a 2002, 
no qual foram construídas cento e quarenta unidades de EPT e; 2. a publicação da Lei 11.195/2005, 
a qual dá início a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de EPT. Os dados da esfera 
federal também estão em relação com o mapeamento exposto pelo COREDE. Por fim, expõe-se 
a articulação entre os dados produzidos, possibilitando uma visão de conjunto, conforme entende 
Saviani (2004). Neste processo, realiza-se considerações a respeito da (des)articulação entre as de-
mandas e possibilidades das Regiões Funcionais estabelecidas pelo COREDE, com a oferta de cur-
sos nas esferas estadual e federal, pondo em evidência os desafios tidos neste percurso histórico. A 
investigação tem como abordagem a pesquisa histórica de cunho dialético e, como procedimento, 
um amplo estudo dos contextos, das dimensões sociais, políticas, pedagógicas, econômicas e cultu-
rais. As técnicas de produção de dados têm por base a pesquisa bibliográfica e a análise documen-
tal. Os resultados iniciais da pesquisa, a partir da produção de dados referentes a historicidade da 
Educação Profissional no RS, até o momento, colaboraram para uma análise do entendimento sobre 
o tema, possibilitando maior conhecimento do campo de estudos, contribuindo com o conjunto da 
área. Do mesmo modo, dá visibilidade aos processos que desencadearam no desenvolvimento da 
EPT, assim como, elementos para o aprofundamento de pesquisas que privilegiem analisar o RS.
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O DEBATE SOBRE A ESCOLA PÚBLICA NOS EDITORIAIS DA RE-
VISTA ANDE NA REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA (1981-1985)

Lívia Rodrigues de Castro66

Resumo

A Associação Nacional de Educação (ANDE) foi uma entidade criada no Brasil em 1979 com o 
objetivo de reunir profissionais de todos os níveis de ensino em torno das questões educacionais. 
Junto a outras associações, a ANDE organizou as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) e 
criou um periódico de divulgação de suas ideias, a Revista da ANDE. O trabalho que se apresenta 
tem como objetivo analisar o debate sobre a escola pública idealizada pela Revista da ANDE entre 
os anos de 1981 e 1995, período que cobre desde sua primeira publicação até o último número que 
foi possível identificar (21º). Assume-se que as ideias sobre o ensino público divulgado pela revista 
e pela entidade podem ser depreendidas da análise dos seus editoriais, que, na maioria dos números, 
recebe o nome de “Carta aos Educadores”. Nessa perspectiva, este elemento da revista oferece as 
principais preocupações político-sociais e educacionais dos integrantes de sua Coordenação e do 
Conselho Editorial, em maioria professores universitários do Estado de São Paulo, além de sinteti-
zar os assuntos abordados em cada número. Os editoriais da Revista da ANDE evidenciam também 
sua proposta de denunciar os problemas educacionais decorrentes do ensino tecnicista do regime 
militar e, consequentemente, estimular a ação orgânica dos docentes e funcionários das escolas na 
administração pública. O pano de fundo da discussão foi, entre 1981 e 1985, a transição da dita-
dura civil-militar à Nova República, as mobilizações nacionais em torno da redemocratização, a 
Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e 1988 e, no mais tardar, a Nova Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação Nacional de 1996. Neste contexto, a revista se comprometeu, desde o primeiro 
número, com a democratização de toda a sociedade e defendeu que tal democracia só poderia se 
efetivar a partir de atitudes realizadas no “chão” da escola pública e da ação de seus integrantes nos 
meios de representação. Para a revista e a entidade, essa democratização passava, necessariamente, 
por mecanismos de ampliação do acesso ao ensino, luta contra a evasão escolar e o analfabetismo, 
implantação da gestão democrática e do ensino noturno para os alunos-trabalhadores, entre outras 
medidas. O trabalho em tela está fundamentado no materialismo histórico formulado por Marx 
e Engels; e toma o conceito de intelectual orgânico tal com concebido nos escritos de Gramsci. 
Esta proposta está inserida na História da Imprensa Educacional das décadas de 1980 e 1990.
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O OLHAR FEMININO E INFANTIL EM MARX: IMPLICAÇÕES EDU-
CACIONAIS MARXIANAS SOBRE A CONDIÇÃO DAS MULHERES E 
DAS CRIANÇAS NAS FÁBRICAS

Luciana Nair Moretto67

Maria Isabel Moura Nascimento 68

Resumo

A pesquisa bibliográfica presente mostrará a realidade do trabalho das mulheres e crianças, nas 
fábricas inglesas, no início do capitalismo, analisada por meio das principais obras de Marx e En-
gels para a análise e compreensão do surgimento da escola pública. A entrada do trabalho infantil 
e feminino no sistema capitalista, pelas maquinarias e divisão do trabalho, modificou a estrutura 
de família, moldando a nova sociedade burguesa e a necessidade de um espaço onde se propa-
gasse as suas ideias e as suas práticas - surge a escola pública, como “cuidadora” dos filhos das 
operárias e educação doutrinária das crianças para a consolidação do sistema capitalista. Aponta-
-se a exploração e deploração das condições de trabalho e degradação das mulheres e crianças 
provocada por essa nova forma de trabalho. Em oposição a uma educação atrelada aos interesses 
capitalista, o trabalho visa mostrar as propostas de uma educação pública de viés marxiana, na 
defesa entre educação e trabalho produtivo como superação da ordem capital para uma socie-
dade socialista. Antes de ser um trabalho feminista ou, genericamente objetivado por um movi-
mento de gênero, a condição da mulher neste trabalho é analisada como processo de construção 
histórica, materialmente constituída pelas determinações do tempo, resultante de uma totalidade 
concreta de múltiplas e variadas relações e contextos. Portanto, o objetivo aqui não é uma análise 
feminista positiva e linear da história da situação da mulher e da criança, mas analisar as críticas 
de Marx sobre essa categoria excluída da sociedade (mulheres e crianças) e a luta por uma edu-
cação politizada e transformadora social que dê igualdade de condições e equidade de direitos.
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A RELEITURA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM AFRÂNIO PEIXO-
TO 

Luiz Antonio de Oliveira69

Resumo

Elegemos “Noções de História da Educação” (1933), do Julio Afrânio Peixoto, como objeto de pes-
quisa, à luz de categorias marxianas de análise: totalidade, a mediação e a contradição (MARX, 
2013, 2003, 1983).  A fonte veiculou determinada perspectiva histórica e forma de pensar a his-
tória da educação no contexto da formação de professores a partir dos anos 1930, como suporte na 
construção da modernidade conservadora brasileira. Assim, solidificou concepções nos programas 
de ensino das escolas normais, ao se constituir em instrumento dos mais usados a partir dos anos 
1937. (VIDAL, 2001). Depreende-se que Afrânio escreveu em perspectiva positivista, conforme 
Gondra (1996), quanto método de investigação e análise histórica. Afrânio indica simpatia pela 
perspectiva histórica de Jacques Bainville. Desde essa consideração, no presente estudo procurou-
-se manter certa independência da influência de outras análises de manuais de história da educação 
e afins, com o intuito de identificar especificidades no manual quanto ao projeto de sociedade, de 
formação do homem, e o impacto da representação que Afrânio realizou dos fatos e personagens 
históricos, considerando sua intencionalidade em tratar a história da educação como evolução das 
ideias pedagógicas.  O estudo evidencia que em Afrânio as ideias constituem elemento realizador 
das realidades históricas ao longo da história humana, o que não impediu de situar a história da 
educação como inerente às especificidades da história da civilização, bem como da necessida-
de de releitura devido às condições de percepção de diferentes tempos. (PEIXOTO, 1942, p.9).
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O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A 
EXPANSÃO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS (1909-1929)

Marcelly Kathleen Pereira Lucas70

Nara Lidiana Silva Dias Carlos 71

Olívia Morais de Medeiros Neta 72

Resumo

Este trabalho insere-se no campo da história da educação profissional, portanto está relaciona-
do ao Grupo de Trabalho número 1, História e Historiografia da Educação, e tem como objetivo 
analisar a expansão das escolas profissionais mantidas pelo Ministério da Agricultura, Indústria 
e Comércio no Brasil no período de 1909 a 1929. O recorte temporal foi atribuído levando em 
consideração a organização do Ministério. Em 1909 o ministério passou de Ministério da Indús-
tria, Viação e Obras Públicas para Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e em 1929 foi 
desmembrado dando origem a dois ministérios distintos, o Ministério da Agricultura e o Minis-
tério da Indústria e Comércio. A pesquisa documental foi realizada nos relatórios anuais apre-
sentados pelos ministros aos presidentes da república. A partir do mapeamento e da análise das 
fontes buscamos as questões como: Como as escolas profissionais estavam distribuídas pelo ter-
ritório brasileiro? Que tipo de escolas eram criadas com maior frequência? Qual tipo de escola 
era mais comum em cada região? O que influenciava a criação dessas escolas? Para responder 
tais questões realizamos o mapeamento e a análise das fontes no período supracitado. O refe-
rencial teórico baseia-se na concepção de educação profissional de Manfredi (2003), na concep-
ção de escrita de estado de Chartier (1990) e insere-se na dimensão da história política segundo 
Rémond (2003) e Barros (2010). Através da análise das fontes podemos perceber que o minis-
tério criou e também financiou escolas agrícolas, industriais e comerciais, sendo mais comuns 
as escolas agrícolas, havia escolas médias, teórico-práticas, escolas superiores, aprendizados e 
patronatos. As escolas estavam distribuídas por todo o país, mas observamos uma concentração 
na região central do Brasil. Observamos também duas escolas que serviam como modelo para a 
organização do ensino e merecem destaque, a saber: no ensino agrícola a Escola de Agricultura e 
Medicina Veterinária e no ensino industrial a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. 
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES PIONEIRAS EM DUQUE DE CAXIAS: BRE-
VES CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
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Resumo

O trabalho de tratamento e guarda do acervo da Subsecretaria de Administração e Gestão de Pessoal 
(SAGP), que pertence à Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias (SME-DC), realizado 
pelo Centro de Pesquisa Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada 
Fluminense (CEPEMHEd) foi iniciado em 2010. O acervo contém informações referentes as cento 
e setenta e nove instituições escolares de Duque de Caxias. Debruçamo-nos sobre os documentos de 
quatro instituições educativas criadas quando Caxias ainda pertencia ao município de Iguassú.  São 
elas: Creche e Escola Municipal Doutor Álvaro Alberto (1921), Escola Municipal Nossa Senhora do 
Pilar (1933), Escola Municipal Hilda do Carmo Siqueira (1937) e Escola Municipal Lions (1940). 
Procuramos compreender o processo de constituição dessas instituições educativas a partir do levanta-
mento dos dados contidos nos documentos do acervo da SAGP entrecruzados ao contexto histórico lo-
cal e nacional, no período de 1921 a 1943. Buscamos identificar alguns elementos sobre a estruturação 
dessas escolas: origem dos nomes, o lugar onde se situam, os gestores, o público que as escolas aten-
diam e as disputas em torno das políticas públicas implementadas à época em interface com as ações 
institucionais.  Para isso, utilizamo-nos do materialismo histórico como referencial teórico-metodoló-
gico, entendendo a relação dialética entre o universal e o singular numa análise pautada na totalidade 
histórica. Como fontes de pesquisa, recorremos aos documentos presentes no acervo da SAGP como 
os Boletins Oficiais do período em estudo, Históricos redigidos pelos dirigentes escolares, Fichas de 
Informações sobre as Unidades Escolares e Mapas Estatísticos. Estabelecemos diálogo com Saviani 
(2006), na análise das ideias pedagógicas no Brasil e com Sanfelice (2016), na compreensão do sentido 
da investigação histórica das instituições escolares, Fernandes (1981), sobre a questão do desenvolvi-
mento desigual e combinado sob capitalismo dependente e Santos (2014) sobre a Baixada Fluminense. 
Procuramos com esse trabalho destacar alguns pontos quanto aos processos educativos desenvolvidos 
em Duque de Caxias, na tentativa de registrar o que essas escolas instituíram nessa localidade e qual o 
sentido do que foi instituído. Foi possível notar as seguintes características: a história de todas foi per-
meada de relações (inclusive de gestão) com instâncias confessionais, privadas ou com movimentos da 
sociedade civil, ora sendo ajudada em aspectos pontuais pelo poder público local, mas nunca como uma 
iniciativa do mesmo; ao analisar o quadro da gestão, percebemos que em cada uma delas, há gestoras 
que permaneceram por mais de uma década na função;  a preocupação da Escola Regional com a escri-
ta de sua prática;  há uma questão em investigação sobre o desenvolvimento desigual entre as escolas, 
em termos pedagógicos e estruturais, e o local periférico de “Baixada Fluminense”, onde se situam.
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A PRECEPTORIA EM JOHN LOCKE

Marco Antonio de Santana77

Rômulo Sousa de Azevedo78

Resumo

O século XVII foi marcado pela transição de um modelo de feudalismo para uma sociedade bur-
guesa, que enfrentou diversos desafios decorrentes dos embates travados entre ambas socieda-
des, embora esta última tenha conquistado seu espaço por ser a mais atinente aos interesses da 
burguesia da época. Este artigo tem como objetivo analisar a concepção de preceptoria na pers-
pectiva do inglês John Locke, no século XVII, tendo em vista que o referido teórico, também 
reconhecido como percursor do liberalismo clássico, indica como solução para a formação do 
sujeito, a educação privada por meio da contratação de um preceptor, já que eventual contato 
com amigos poderia possibilitar a aprendizagem de vícios da sociedade que poderiam desfocar 
o sujeito de sua formação. Nesse sentido, Locke, que além de pertencer à família protestante e 
burguesa e também ter tido como profissão a preceptoria, indica que a instrução deveria ser prio-
ritariamente aquela que evidenciasse a formação do homem para os negócios privados e desen-
volvesse qualidades centradas nas virtudes, boas maneiras e prudência. O método utilizado foi 
análise crítica de vestígios do passado, sintetizados em bibliografias produzidas tais como Locke 
(1986; 1988), Lago (2002) Yolton (1996), Teruya (2010) Machado (2008), Nascimento (2012, 
2014) e Cambi (1999), todas posteriormente transformadas em fonte, num mecanismo de ope-
ração historiográfica (CERTEAU, 1982). Conclui-se que para Locke era importante moldar o 
gentleman, o gentil homem moralmente correto, e que sua formação fosse realizada com eco-
nomia de tempo e com vistas à utilidade do que se aprendia, levando a compreender que sua 
concepção de educação estava totalmente sintonizada com as propostas que ele mesmo apresentou 
em suas ideias na concepção do liberalismo. Neste modelo, a existência de um estado mínimo, 
acionado apenas em situações geradas pelos homens sem virtude, também caberia uma forma-
ção doméstica pautada em preparar os homens para participar da política no seio da Inglaterra.
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JONATHAS SERRANO E AS REDES DE SOCIABILIDADE EM FOCO 

Maria Helena Cicci Romero 79

Resumo

Esta comunicação tem como objetivo apresentar e discutir as redes de sociabilidade que Jonathas 
Serrano se inseriu no início do século XX. Sua trajetória e produção são significativas de um 
intelectual que participou do processo de construção da escrita da história nacional, bem como 
da formação de professores do ensino secundário brasileiro, e serão analisadas à luz dos aportes 
teóricos oriundos das áreas da História dos Intelectuais e da História da Educação. Assim sendo, 
intelectuais como Jonathas Serrano, foram os principais protagonistas e alvos da reação católica 
com o fim da Monarquia e o início da República que acarretou a dissolução do regime do padroado 
e os avanços das ideias laicas. Nesse período, as ações da Igreja, estavam voltadas para a formação 
da elite. Para isso, influenciou e buscou apoio nos intelectuais, enquanto organizadores, editores e 
escritores do Centro Dom Vital, da Revista A Ordem e de inúmeras outras publicações e associa-
ções católicas. Ademais, eram alvos na medida que eles trabalhassem a favor de sensibilizassem os 
intelectuais exteriores ao campo católico, aqueles que eram formadores multiplicadores de opinião 
e tivessem inseridos em cargos de poder junto ao aparelho do Estado. Nesse sentido, Serrano ini-
ciou sua participação no meio católico em 1901 no Círculo da Mocidade Católica (CMCA), logo 
depois, em 1908 criou a União Católica Brasileira (UCB), foi editor e escritor da Revista Social, 
que era um órgão oficial da UCB. Ademais, publicou vários artigos na revista A Ordem, Jornal A 
Cruz, e foi membro do Centro Dom Vital, dentre outras revistas e instituições católicas. Além disso, 
foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), professor do Colégio Pedro II, 
da Escola Normal e do Instituto de Educação. É autor de várias obras relacionadas à disciplina de 
História no ensino secundário. Também se destacou como um dos pioneiros no uso de novas mídias 
para o ensino de História, como o cinema e rádio. Dentro do campo da Historiografia Brasileira no 
início do século XX, Serrano se situa como um intelectual produtor e mediador de um imaginário 
cívico, republicano e católico. Para isso, foi realizada uma prévia coleta de fontes no Arquivo Nacio-
nal do Rio de Janeiro e foram localizadas uma variedade de fontes: recortes de jornais e revistas, 
livros, discursos, dentre outros. No que concerne a História dos Intelectuais, a revisão bibliográfica 
referente ao autor Jonathas Serrano é realizada a partir da proposta de Sirinelli (2003) que indica 
três chaves de análise para o estudo dos intelectuais: itinerários, redes de sociabilidade e geração. 
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HISTÓRIAS DE ADESÕES, ACOMODAÇÕES E RESISTÊNCIAS EM 
TEMPOS DE DITADURA: MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO DE PROFES-
SORAS/ES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (1964-1985)

Maria José Aviz do Rosário80

Resumo

Em tempos em que a discussão sobre a ditadura civil militar, parece querer minimizar as consequ-
ências à história político/social/educacional brasileira desse período (1964 -1985), é necessário a 
reflexão para que a história do referido período, não seja vã. “Controlando com mão de ferro, pelo 
exercício do poder político, o conjunto da sociedade brasileira ao longo de duas décadas, o regime 
militar deixou um oneroso legado cujos efeitos continuam afetando a situação social do país nos dias 
de hoje” (SAVIANI, 2008, p. 294). No exercício do poder, a ditadura civil militar, fez uso da força 
física e ideológica, controlando a sociedade por meio de instrumentos legais, Atos Institucionais. 
Deste modo, este artigo pretende, por meio da metodologia da História Oral, analisar a formação 
de professoras no Instituto de Educação do Pará (IEP) de 1964 a 1985, a partir do questionamento: 
Como as/os professoras/es e alunas/os egressas/os do IEP compreenderam e viveram a formação 
de professores em um tempo de ditadura? Com o intuito de compreender a construção de adesões, 
acomodações e resistências ao projeto do Estado ditatorial brasileiro. Os resultados dão conta de 
que no IEP, no período de (1964-1982) apresenta um processo formativo quase que descolado das 
injunções do Estado ditatorial brasileiro, as marcas de adesões e acomodações se expressavam por 
meio de vigilância, comportamentos, presença dos representantes do regime no espaço escolar e 
por disciplinas meramente instrumentais; a história da resistência às práticas da ditadura só aparece 
no período (1983-1985), na redemocratização, com um movimento de resistência bastante signifi-
cativo, organização e movimentação estudantil, formação do Grêmio Estudantil e a postura de pro-
fessoras/es de combate às práticas ditatoriais em que não faltaram embates político-ideológico en-
tre o campo ligado às esquerdas e as/os ditos “representantes” do Estado. Conclui-se, formação de 
professoras/es no IEP foi permeada por estes processos, associada à proposta de educação promo-
vida pelo Estado ditatorial brasileiro. Nos primeiros anos, sem questionamentos, onde se observa as 
adesões e acomodações usadas como ferramenta dos processos de formação e, nos últimos, a resis-
tência, sendo levada de fora para dentro da instituição, promovendo outra concepção de formação.
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PÁGINA DA CRIANÇA: UMA LEITURA DAS REPRESENTAÇÕES SO-
BRE A INFÂNCIA NOS ANOS DE 1930

Mariana Batista do Nascimento Silva81

Resumo

Este trabalho inscreve-se no campo da História da Educação e tem como referência teórica a Nova 
História Cultural. Objetivamos discutir as representações sobre a infância nos anos de 1930 por 
meio das publicações na “Página da Criança”, seção organizada pela poeta Cecília Meireles e pu-
blicada no jornal carioca “Diário de Notícias” no ano de 1930. São nove publicações que ocorreram 
semanalmente e foram destinadas às crianças; primeira para esse público em jornais cariocas. Entre 
as temáticas abordadas nesta Página podemos destacar o meio ambiente, alimentação, leitura e lite-
ratura, dentre outras questões que foram associadas à infância; focarem as publicações relacionadas 
ao meio ambiente e alimentação. A “Página da Criança” foi um projeto paralelo a “Pagina de Educa-
ção”, seção também gerida por Meireles no mesmo jornal; a primeira teve apenas 9 publicações aos 
domingos e a segunda permaneceu ativa por 3 anos com publicações diárias. Na seção especial para 
crianças encontra-se textos jornalísticos publicados pela poeta que se aproximam do gênero crônica 
à medida que tenta se aproximar do leitor. Tópicos como desenho de crianças, trabalho para me-
ninas, Jardim Zoológico, Poemas, fábulas, buscam apresentar elementos culturais ao leitor, assim 
como revelam as representações sobre infância e sobre a crianças neste período. Assim, buscaremos 
neste trabalho discutir estas representações tento como aporte teórico os escritos de Roger Chartier 
sobre representações coletivas.  Para Chartier, a História Cultural se constitui como um estudo dos 
processos e práticas pelas quais se constrói um sentido e se forjam os significantes do mundo social; 
busca-se identificar como a realidade social é construída, pensada e lida. Neste prisma, os fatos são 
registrados a partir do olhar do historiador, que faz uma seleção; sendo uma versão e não o real in-
teiramente captado.  Nesta perspectiva, buscaremos destacar “um olhar” sobre a infância no início 
dos anos de 1930, tendo em vista a escrita e seleção temática e semântica da poeta Cecília Meireles 
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IN (VISIBILIDADE) E EDUCAÇÃO: A INEXISTÊNCIA DA ESCOLA 
ESPECIAL PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ESPÍRI-
TO SANTO E O PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA (1960 - 2010)

Mariana Saturnino de Paula82

Douglas Christian Ferrari de Melo83

Eliesér Toretta Zen84

Adriano Ramos de Souza85

Arneida Coutinho Carvalho Boniatti86

Resumo

A partir do século XX, os direitos das pessoas com deficiência passaram a constituir como elemento significa-
tivo das políticas sociais (MAZZOTTA, 2011). Foi a partir desse período, acompanhando o desenvolvimento 
social brasileiro, é que os interesses envolvidos, as necessidades prementes e o poder de pressão exercido 
ganharam um forte eco nas ações governamentais de forma mais sistemática. No caso da educação das pessoas 
com deficiência visual no Brasil, desde o início, tanto as instituições especializadas quanto as ações governa-
mentais dedicadas a esse público se destacaram nesse processo. Nesse sentido, objetiva-se com este trabalho 
apresentar a relevância social e histórica da inexistência de uma escola especial voltada para a educação das 
pessoas com de deficiência visual no estado do Espírito Santo. Para tanto, a metodologia da pesquisa constituiu-
-se da elaboração de entrevistas semiestruturadas, as quais se coadunam outras fontes, ou seja, nos objetos em 
que as respostas buscadas estariam real ou potencialmente inscritas (SAVIANI, 2006). Assim, optou-se por 
uma pesquisa de caráter historiográfico em triangulação com a história oral e a pesquisa documental. Vale 
dizer que a investigação do objeto de estudo toma por base a pesquisa documental em arquivos pessoais, bem 
como públicos, notadamente da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) e do Arquivo 
Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Orientados pelos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico 
Crítica e da Teoria Histórico-Cultural, ao focalizarem os sujeitos escolares como historicamente constituídos, 
buscamos, por meio da produção de fontes orais, dar visibilidade às trajetórias profissionais dos professores de 
alunos com deficiência visual nas escolas estaduais e/ou municipais na região metropolitana de Vitória - ES, 
entre a década de 1960 e 2010, e assim, entender os processos escolares por detrás dessas relações. Deste 
modo, pudemos observar que o objeto da pesquisa é construído pelo historiador/pesquisador, mas cabe-lhe 
também, destacar conhecimento do objeto, expressando a sua complexidade ao longo da história (SAVIANI, 
2013). Portanto, as entrevistas traduzem as experiências dos profissionais de magistério como próprios autores 
da produção histórica, onde essas entrevistas são integradas à documentação escrita. Desta feita, essa pes-
quisa atua na produção documental que, para além dos resultados dela decorrentes, permitirão que pesquisas 
futuras possam ser realizadas, na medida em que esses documentos serão disponibilizados para acesso livre.
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A CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA URSS (1917-1956) E 
NA CHINA SOCIALISTA DURANTE A GRANDE REVOLUÇÃO CUL-
TURAL PROLETÁRIA (1966-1976)

Marilsa Miranda de Souza87

José Luís Sanfelice 88

Resumo

Trata-se dos resultados de pesquisa com o objetivo de analisar a construção da educação integral 
nas experiências realizadas na URSS (1917-1956) e na China Socialista no período da Grande Re-
volução Cultural Proletária (1966-1976). Utilizou-se do método do materialismo histórico-dialéti-
co instrumentalizado na pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica centrou-se 
na literatura de obras publicadas por autores soviéticos e chineses sobre a educação no período, em 
estudos realizados por pesquisadores de outros países e nas obras clássicas do marxismo. A pesqui-
sa documental destacou os documentos do Partido Comunista da URSS e da China e suas diretivas 
para a educação. A pesquisa identificou que a concepção marxista de educação defende a educação 
integral formação (omnilateral), que ofereça uma completa capacidade, adquirida pela apropriação 
dos conhecimentos historicamente acumulados (educação intelectual), pela assimilação dos con-
ceitos tecnológicos modernos para a prática do trabalho e uma ampla educação física (MARX; EN-
GELS, 2011). A educação na URSS se alçou a um patamar nunca antes visto na sociedade humana. 
A educação foi democratizada em todos os níveis, partindo do princípio da união do ensino com 
o trabalho produtivo a fim de formar um novo homem com uma personalidade desenvolvida em 
todos os aspectos (KUZIN; KONDAROV, 1977 BARANOW; KOLICOWA; SLATENIN, 1987). 
Essa construção estava marcada por uma acirrada luta de classes, de debates entre as correntes libe-
rais e marxistas. Dentre as experiências nas Escolas Comunas, destaca-se o trabalho de Makarenko 
que, unindo o trabalho, o ensino e a vida de uma juventude antes marginalizada, criou uma das 
mais importantes referências de coletividade, de participação e formação humana, voltada aos inte-
resses mais amplos da Revolução e da construção do socialismo soviético (MAKARENKO, 1977; 
2010; 1975). Na China Socialista, especialmente no curso da Grande Revolução Cultural Proletária 
(GRCP) de 1966 a 1976 se construiu um processo educacional ainda mais avançado que a URSS 
com a chamada Revolução no Ensino, fundada nos princípios do Marxismo-Leninismo e do Pensa-
mento Mao Tsetung. A Revolução no Ensino durante a GRCP teve como pilar fundamental a vincu-
lação do ensino com o trabalho produtivo e contou com ampla participação das massas operárias e 
camponesas que tomaram em suas mãos a tarefa de defender o socialismo contra o processo de res-
tauração capitalista na China. A educação foi amplamente democratizada tornando-se um dos prin-
cipais instrumentos de luta do proletariado contra a ideologia burguesa. (RÍOS, 1973; BROYEL-
LE, 2005).  A análise da construção da educação integral nesses países durante o período estudado 
destaca a profunda luta de classes, que seguiu implacavelmente no socialismo após a tomada do 
poder pelo proletariado. A luta pela educação integral é parte da luta geral da revolução proletária 
mundial. Embora se tenha alcançado muitos avanços em relação à democratização da educação e 
aplicação dos princípios da educação integral, não foi possível sua efetivação na URSS e na China 
socialista, pois a educação integral, tal como foi proposta por Marx, só será possível no comunismo.
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A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICA E EDUCAÇÃO A PARTIR DO PEN-
SAMENTO DE HANNAH ARENDT 

Mauro Sérgio Santos da Silva89

Márcio Danelon 90

Resumo

O presente trabalho discorre acerca da relação entre as noções de história, política e educação a 
partir do pensamento de Hannah Arendt. Para tanto, discorre sobre as acepções de história da época 
moderna e do paradigma grego. Demonstra as críticas da filósofa aos pressupostos da noção moder-
na de história como processo linear passível de previsibilidade. E, outrossim, salienta a incompati-
bilidade dessa compreensão moderna da história, no escopo da reflexão arendtiana, com a própria 
condição humana da natalidade, da ação política e educativa.  Apoiado nas reflexões de Flores 
D’arcais expõe a crítica da autora às modernas filosofias da história, erguidas sob a influência de 
uma concepção de história como processo causal portador de leis e normas que se sobrepõem aos 
acontecimentos, aos indivíduos, às iniciativas, à ação e, em última instância, à liberdade. Aponta 
para as condições de possibilidade de uma ação política (livre) e, por conseguinte, da acepção de 
educação consentânea com tal ação. Evidencia que, para Hannah Arendt, a história é o espaço da 
contingência, do inesperado, da ação, do início, da espontaneidade, do novo, do milagre, da liber-
dade. E, nesta sorte, estabelece que tal percepção apresenta-se como referencial importante em face 
do resgate da dignidade da política no tempo presente, da crença na capacidade humana de agir e 
de, por meio da ação, empreender transformações significativas na realidade, de aferir e corroborar 
a razão de ser da educação. Trata-se de compreender a história como o palco da contingência, das 
ações humanas no espaço público e da ação educativa, em sua respectiva esfera como condição 
para que os recém-chegados a este mundo constituam seu próprio mundo. Destarte, amparado na 
recepção crítica da obra de Arendt, este estudo lança mão dos categóricos da pensadora de “tempos 
sombrios” com vistas a lançar luzes sobre a relação entre educação e política no tempo presente. 
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“LA INQUIETUD DEL ROSAL”91 : RESISTÊNCIAS FEMININAS À 
DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985)

Mércia Caroline Sousa de Oliveira92

Hugo Pires Júnior 93

Lívia Diana Rocha Magalhães94

Daniela Moura Rocha de Souza95

Resumo

Neste texto discutiremos os processos autoritários, ditatoriais que alcançam a mulher mais especi-
ficamente durante a ditadura civil-militar brasileira. Trata de duas pesquisas desenvolvidas a partir 
do grupo: História e memória das políticas educacionais e trajetórias sociogeracionais do Museu 
Pedagógico e do Programa de Pós-graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da UESB.  
Apresentaremos o recorte comum da pesquisa que trata da resistência feminina durante o processo 
de extremo autoritarismo de gênero, ocorrido durante a ditadura civil-militar. Da primeira pesqui-
sa, já concluída, recuperamos documentos da Comissão da Verdade que retratam a tortura contra 
mulheres militantes a partir de 1964 e da segunda, em desenvolvimento, como mulheres feministas 
acadêmicas militam, atuam debatendo a opressão de gênero, por meio da criação e atuação no jornal 
O Mulherio, que tinha como pauta denúncias do autoritarismo sobre a mulher em todas as dimen-
sões, seja no campo da  linguagem, da família, da religião, da classe. Situamos a partir das duas pes-
quisas,  mulheres que tinham em comum o fato de atuarem em movimentos sociais, utilizando sua 
formação profissional acadêmica, contra a opressão política, física e ideológica, sobretudo, durante 
o período ditatorial. Analisamos as narrativas de cinco  mulheres que militaram em organizações de 
esquerda e que  foram sequestradas/presas pela repressão, conduzidas “a casa da morte” onde fo-
ram submetidas a torturas de gênero e que passados cinquenta anos estas mulheres ainda encontram 
força para denunciar  esses abusos na Comissão Nacional da Verdade, e de mulheres que atuaram 
colocando em cheque as estruturas androcêntricas presentes na nossa sociedade, principalmente, 
numa sociedade capitalista que endurece a opressão durante uma ditadura. Trata-se de um grupo de 
mulheres intelectuais, aqui entendidas a partir da perspectiva de Gramsci (2000), á época que eram 
pesquisadoras foram integrantes da Fundação Carlos Chagas e propuseram analisar a condição femi-
nina brasileira, em todas as suas dimensões denunciando o machismo presente nas várias instâncias 
da sociedade e que formaram redes de debates para discutir a situação da mulher, em plena ditadura 
militar. O nosso propósito neste texto é apresentar a análise das narrativas que revelam a luta dessas 
mulheres que fizeram parte destes dois agrupamentos, tomando como base a discussão sobre me-
mória social e coletiva que demarcam as suas ações como militantes políticas e ou como feministas.

Palavras-chave: Ditadura civil-militar. Resistência feminina. Imprensa feminista.
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TAS, FOTOGRAFIAS E IMAGENS: UM OLHAR SOBRE A ESCOLA 
DOMÉSTICA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Micheli da Cruz Cardoso Tavares 96

Resumo

O trabalho objetiva recompor a história e a historiografia da Educação trazendo aspectos bio-
gráficos da vida do padre Siqueira, sobretudo, quanto da implementação da Escola Doméstica 
de Nossa Senhora do Amparo.  A escola em questão está localizada na cidade de Petrópolis, 
no estado do Rio de Janeiro. Seu fundador foi do padre Siqueira, um sacerdote diocesano que 
chegou na cidade, morou em casa de amigos e frequentou a casa de verão destes, situada em 
Petrópolis, mais precisamente em Corrêas, na fazenda da Olaria. Ele se encantou e se apaixo-
nou pelo lugar; e se destacou no tocante ao cuidado com a educação das crianças pobres. Seu 
perfil de padre e educador contribuiu para suas práticas pedagógicas e educativas produzidas na 
Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, que tinha como finalidade uma educação apro-
priada às meninas pobres, para servirem em casas de famílias como criadas, ficando, entretanto, 
sob a proteção da escola, até que se achassem em condições de serem dispensadas. O objeti-
vo central do estudo é apresentar o arquivo do Padre Siqueira que contém os documentos, 
cartas, fotografias, imagens, iconografia e egodocumentos que estão sob a guarda das Irmãs 
que velam pela escola e sua história e que, por conseguinte, constituem não só o patrimônio 
educativo da Escola do Amparo mas refletem, ainda, as representações da educação formal. 
Para o estudo sobre arquivos tomou-se os conceitos de Heymann (2012) e Nedel (2018). Em 
um plano mais específico buscou-se verificar de que maneira seu perfil de padre e educador 
contribuiu para suas práticas educativas uma vez que uma de suas finalidades era uma edu-
cação apropriadas às meninas pobres, visando servirem em casas de famílias como criadas 
ou até mesmo como professoras quando já estivessem concluídos seus estudos. Os procedi-
mentos metodológicos referem-se a um estudo baseado em fontes histórico-documentais e 
bibliográficas, com destaque para autores que já se debruçaram sobre acervos documentais. 
A investigação tem seu recorte temporal nos anos de 1864 a 1889, centrando exclusivamente nos 
documentos do acervo escolar, na análise das práticas educativas produzidas no interior da esco-
la caracterizada como locus de produção de cultura escolar, na segunda metade do século XIX. 

Palavras-chave: Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, história da educação, arquivos 
pessoais.
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O GRUPO ESCOLAR JÚLIO BUENO BRANDÃO COMO EXPRESSÃO 
REPUBLICANA NO MUNICÍPIO DE UBERABINHA, MG — 1915 A 
1930

Mileide Mateus dos Santos97

Monalisa de Andrade Martins Ferreira Borrezzi 98

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro99

Brenda Maria Dias Araujo100

Resumo

Este estudo tece sobre a historiografia da educação, no Brasil, especificamente, em Minas Gerais. 
A pesquisa objetivou entender como os ideais republicanos se expressaram em Uberabinha por 
meio do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão. Os Grupos Escolares eram destinados à educação 
pública primária, embora  toda sua organização e funcionamento, tenha acontecido com a partici-
pação do privado, por meio das Caixas Escolares, preenchendo as lacunas deixadas pelo Estado. 
Neste sentido esta pesquisa intenta compreender a relação entre o publico e o privado no grupo 
escolar,entendendo também que, os grupos escolares foram instituições educacionais modernas 
com ensino graduado, progressivo, utilizando o método de ensino intuitivo para crianças de 7 a 
12 anos de idade, onde os alunos eram divididos em classes, agrupados por grau de adiantamento. 
Neste sentido, objetivou-se mais especificamente compreender a instalação do Grupo Escolar, a 
manutenção, e a permanência desta instituição de ensino na cidade de Uberabinha. O período de 
análise delimitou-se inicialmente pelo ano de criação do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão em 1° 
de fevereiro de 1915, ao ano de 1920, pois refere-se a gestão do primeiro diretor desta instituição 
de ensino. As principais fontes documentais foram: diários de professores, cadernos de atividades 
de alunos, Atas de reuniões, fotografias e os jornais, documentos estes pertencentes ao acervo do 
Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão, e também do Arquivo Público do Estado de Minas Gerais e 
do Arquivo Público de Uberlândia. Para a compreensão e contextualização dessa instituição de 
ensino primário, buscou analisar as fontes à luz do referencial teórico-metodológico e dialético 
articulando o contexto local, estadual e nacional. Assim, o aporte documental, bibliográfico e a 
legislação educacional foram trabalhados dialeticamente com intenção de abarcar o processo his-
tórico do Grupo Escolar Júlio Bueno Brandão. Os principais referendados no tem proposto foram 
Araújo (2006), Carvalho & Carvalho (2003), Saviani (2005). Os resultados da pesquisa aponta-
ram, dentre outras constatações; a preocupação da escola com manutenção de sua estrutura e do 
seu funcionamento por meio da Caixa Escolar e o diretor Honório Guimarães, se apresentou o 
tempo todo, como sendo o guardião da escola, aquele que resolve todos os problemas da escola 
e sem ele a escola não possui significação. Assim, como figurara forte e centralizadora da/e na 
escola, a função de Honório Guimarães era, sobretudo, emoldurar os indivíduos a seguir os bons 
costumes da vida social apresentando o grupo escolar como sinônimo de civismo e modernidade.

Palavras-chave: Grupo Escolar. Instrução Pública. Uberabinha.
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O IMPRESSO PEDAGÓGICO COMO FONTE DE PESQUISA: O EN-
SINO PROFISSIONAL NA REVISTA DO ENSINO DE MINAS GERAIS 
(1925 - 1930)

 Monalisa Lopes dos Santos Coelho 101

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro 102

Resumo

Este trabalho se vincula à linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, o objeto de 
estudo discutido trata sobre o ensino profissional presente nas Revistas do Ensino de Minas Ge-
raes. O período estudado corresponde de 1925 até 1930, na Primeira República, recorte histó-
rico selecionado, embora, saiba-se que este impresso pedagógico circulou até 1971. O objetivo 
principal é analisar qual a intencionalidade dos conteúdos pedagógicos propostos na Revista do 
Ensino ao publicar artigos de opinião e discursos que tratavam do ensino profissional. Os obje-
tivos específicos são de: averiguar como eram as recomendações dirigidas aos professores nos 
enunciados desta imprensa pedagógica; verificar como o ensino profissional estava estruturado 
em Minas Gerais, a partir da Revista; e identificar o valor do trabalho nos textos deste impresso. 
O referencial teórico adotado baseou-se principalmente em Gonçalves e Chamon (2012), Morais 
(2015), Souza (2001), Ribeiro e Araújo (2017), e Biccas (2005, 2008, 2015), dentre outros. A 
metodologia envolveu a realização de leitura historiográfica, e posterior análise documental dos 
52 números da Revista publicados entre 1925 a 1930. Efetuou-se um levantamento bibliográfico 
sobre a temática, adotou-se uma abordagem qualitativa na análise do conteúdo da Revista e o 
procedimento teórico-metodológico utilizado foi a perspectiva histórico-dialética, considerando 
os contextos estadual e nacional. As análises das enunciações selecionadas se organizaram a par-
tir de dois eixos ou categorias de análises. Os resultados demonstraram que a intencionalidade 
das enunciações manifestas era a de aconselhar o público docente, tentando convencê-lo de que 
o ensino profissional era significativo para o fortalecimento da República recém-criada, sendo o 
mesmo, o primeiro fator de riqueza pública. Por meio deste ensino, o trabalho civilizaria os alu-
nos, tornando-os patrióticos, mas de fato, moldava-os por intermédio da disciplina. Sendo assim, 
identificou-se que a instrução profissional pretendida, almejava a disciplinarização de mestres, es-
tudantes e sociedade. Verificou-se no periódico a defesa do valor do trabalho, e da formação de 
trabalhadores; concluiu-se que provavelmente a ótica deste impresso, era a de que o ensino pro-
fissional significava formar cidadãos republicanos, patriotas, cívicos e ordeiros, pois a disciplina 
exercida através do trabalho conduziria o Brasil ao progresso nacional, na Primeira República.

Palavras-chave: Ensino profissional. Disciplinarização. Impresso Pedagógico.
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A ESCOLA DOMÉSTICA DE BRAZÓPOLIS - ANÁLISE DE UMA EDU-
CAÇÃO PROFISSIONAL FEMININA NO SÉC XX (1927-1965)

Palloma Victoria Nunes e Silva103

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro 104

Resumo

A pesquisa converge na História e Historiografia da Educação buscando compreender a gênese e 
a função social da escola para moças pobres no sul de Minas Gerais, envolvendo estudos sobre 
imprensa, história da instituição, gênero e educação. A pesquisa apresentada advém da questão: 
Qual a missão social da Escola Doméstica de Brazópolis e as influências do currículo na for-
mação das alunas? A premissa é que esse ensino se alinhou a uma classe social pobre — alunas 
que desenvolveram tardiamente um ofício, pois as obrigações no lar se impunham e as oportu-
nidades profissionais se destinavam a priori ao trabalhador masculino. O estudo faz parte de um 
projeto de pesquisa mais amplo: “Educação, pobreza, política e marginalização: formação da força 
de trabalho na nova capital de Minas Gerais”, 1909–27, aprovado pelas agências brasileiras de 
fomento à pesquisa acadêmica, FAPEMIG e CNPq. A metodologia seguiu referenciais teóricos 
do método histórico dialético, com a premissa da relação entre ensino profissional, juventude e 
pobreza, categorias derivadas de fontes diversas. As fontes de estudo incluem mensagens de go-
vernadores estaduais, discursos, legislação educacional, anuário de ensino, registro de visitas de 
inspetores e a imprensa. A análise dessas fontes seguiu o referencial acima citado com a preocu-
pação na inter-relação de ensino profissional e juventude entre os anos de 1927, data de criação 
da escola e 1965, quando a instituição encerra seus trabalhos. Os principais autores são Chamon 
(2012), Gomes e Chamon (2010) e Cunha (2000) que dão suporte teórico/metodológico para ana-
lisar o papel das mulheres e o ensino profissional, Faria Filho (2001) para analise de trabalho e 
educação. Os achados e as constatações da pesquisa apontam que a escola constituiu-se de um 
currículo cultural e social amplo proporcionando uma formação importante para a mulher Brazo-
polense. A escola conseguiu modificar um paradigma social, pressupõe-se ainda que as mulheres 
não ocupavam cargos no mercado de trabalho, estando sua atuação atrelada às tarefas domésticas 
e posteriormente tomando espaços sociais conseguindo visibilidade social e empregabilidade. Os 
resultados da pesquisa apontam que a Escola Doméstica de Brazópolis abrangia em seu currículo 
competências para ensino de tarefas domésticas e matérias técnicas destinadas para aprimoramen-
to moral e religioso das alunas, após alguns anos a instituição passou a oferecer também curso 
para habilitá-las para o exercício do magistério e como missão social visava a formação inte-
gral das moças como membros efetivos da sociedade. Conforme consta no Caderno de Registro 
de Visitas De Inspetores e do jornal A Noite esta foi a primeira instituição do Estado de Minas 
Gerais englobando a educação profissional feminina, matriz e modelar, conclui-se que por meio 
de suas práticas desenvolvidas, foi de exímia importância para o progresso da mulher suscitan-
do a autonomia feminina, abrindo espaços sociais, estabelecendo e os valores do seu intelecto.
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AS ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS CONSTRUÍDAS PELAS MULHE-
RES PARA INGRESSAREM COMO PROFESSORAS DE ENSINO SE-
CUNDÁRIO NO COLÉGIO PEDRO II
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Resumo

Para refletirmos sobre as condições e circunstâncias que fizeram com que as mulheres ocupassem 
o magistério secundário em uma instituição de ensino cujo quadro docente era composto exclusi-
vamente por professores do sexo masculino, como o Colégio Pedro II, não foi possível pensar o 
percurso profissional das primeiras professoras dissociadas da categoria de gênero que perpassa os 
atuais estudos sobre a História das Mulheres. A concepção de gênero proposta aqui é vista como 
relacional, pois, busca perceber as relações sociais entre os sujeitos e um modo de significar as rela-
ções de poder (SCOTT, 1990). A análise do percurso profissional das primeiras professoras do Co-
légio Pedro II não se pautou somente no trabalho que desenvolveram na instituição, mas também 
em elementos que ajudaram a configurar sua formação, bem como suas atuações em outros espaços 
públicos, tais como: associações, sociedades, instituições escolares, sindicatos, imprensa, etc. Por 
isso, buscamos também estabelecer possíveis aproximações dos percursos destas professoras com 
a nova acepção de “intelectual” trazida por Gomes e Hansen (2016), que se diferencia da perspec-
tiva tradicional da história política, que atribui esta categoria às pessoas que cultivam desinteres-
sadamente a universalidade do espírito. Desse modo, as professoras, tratadas aqui sob essa nova 
perspectiva, são percebidas como mediadoras culturais, ou seja, sujeitos da produção de conheci-
mentos e da comunicação de ideias, podendo estar direta ou indiretamente vinculadas à intervenção 
político-social. São também tratadas como sujeitos estratégicos nas áreas da cultura e da política, 
ocupando posição de reconhecimento na vida social. Desse modo, passam a integrar a categoria: 
as mulheres, que atuaram como escritoras, professoras, autoras, dentre outros, sendo necessário 
conhecer suas experiências, percursos e estratégias intelectuais. Nos primeiros levantamentos reali-
zados no arquivo do Colégio Pedro II - NUDOM, foram localizadas nas fontes além das três profes-
soras que atuaram no externato como suplentes de Português: Maria de Lourdes Nogueira; de Fran-
cês: Aimée Ruch; e de Química: Maria da Glória Ribeiro Moss, a professora Carmem Portinho, que 
trabalhou como auxiliar de Matemática, no internato a partir de 1927. Porém, outros estudos sobre 
a presença feminina no Colégio apontaram que o ingresso de mulheres na instituição se deu inicial-
mente no corpo discente (ALVES, 2009; COSTA, 2002). Dentre os aspectos constatados que via-
bilizaram o ingresso dessas mulheres no quadro docente do Colégio Pedro II podem ser citados: a 
expansão das turmas suplementares; o aumento do número de alunos, inclusive gratuitos; o ingres-
so de mulheres no corpo discente; a formação acadêmica das professoras vinculada à matéria lecio-
nada; a influência do então diretor da instituição, Euclides Roxo; o parentesco com os professores 
do CPII; e a nomeação pelos professores catedráticos das cadeiras de línguas e ciências modernas. 
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DIRETRIZES PARA ENSINO NORMAL EM CAMPINA GRANDE-PB 
(1950-1960)

Pâmella Tamires Avelino de Sousa107

Niédja Maria Ferreira de Lima108

Resumo

O estudo ora apresentado compreende parte da pesquisa do Mestrado Acadêmico: “Em Benefí-
cio da Juventude Feminina”: A Escola Normal Estadual de Campina Grande/PB (1955-1960) do 
Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Campina Grande (PPGEd/
UFCG). Objetiva investigar os determinantes sociais e políticos que fomentaram a criação da Es-
cola Normal Estadual de Campina Grande/PB (ENECG) na década de 1960. Compreendemos a 
pesquisa acerca de instituições escolares como temática relevante no âmbito da História da Educa-
ção, uma vez que a instituição escolar ocupa em nossa sociedade um cenário revelador de diversas 
nuances.  Isso porque no entorno de uma escola podemos observar os desdobramentos sociais 
permanentes e, atendo-se ao aspecto histórico, podemos levantar as contribuições desse espaço 
esboçando o papel significativo dessa instituição para o grupo social a qual pertence. Trata-se de 
uma investigação de cunho documental, em que realizamos a busca por dados em fontes impressas: 
periódicos, cartas, fotos, entre outros. Registramos em meio digital e catalogamos leis estaduais e 
nacionais que subsidiaram o regimento de criação da instituição. Nesse artigo, apresentamos, mais 
especificamente, as Leis Estaduais: n° 722, de 4 de janeiro de 1952 - Cria o cargo de superinten-
dente do Ensino Normal; n° 850, de 6 de dezembro de 1952 - Da organização do Ensino Normal do 
Estado da Paraíba; n° 1.635, de 14 de dezembro de 1956 - Cria a divisão do Ensino Normal e a Lei 
Orgânica do Ensino Normal (1946), como fontes que subsidiaram o estudo pertinente a criação da 
ENECG, bem como as diretrizes organizativas e pedagógicas. Esses documentos consultados an-
tecedem a criação da ENECG, mas teorizam a legalidade das práticas ocorridas no âmbito das ins-
tituições educativas desde a sua criação. Corroboramos com o posicionamento de Nosella e Buffa 
(2013) ao destacarem que no estudo acerca da criação de instituições escolares se faz necessário fo-
calizar, quando da criação da escola, a situação econômica e social da região (contexto), articulação 
políticas e justificativas apresentadas pelos seus propositores, documentação, jornais da época, dis-
cursos de inauguração e legislação. Respaldamos-nos, ainda, nos estudos de Araújo (2010), Saviani 
(2007), Vicentini e Lugli (2009), Tanuri (2000) etc. A análise desses documentos nos permitiu, a 
partir de um olhar criterioso, identificar uma dicotomia na titulação da ENECG, revelando algumas 
discordâncias em relação à nomenclatura da escola, ora denominada de Instituto de Educação e/ou 
Escola Normal para moças. Também percebemos um descompasso entre o conteúdo do documento 
que sancionou a criação da ENECG e as primeiras nomeações para compor o quadro de funcio-
nários, publicadas no Diário Oficial  do Estado da Paraíba (1960). Consideramos assim, a contri-
buição da análise dessa documentação, por serem os regedores legais da instituição em estudo.
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OS FRANCISCANOS ALEMÃES NO BAIXO AMAZONAS (1907 - 1934): 
O PROTAGONISMO POLÍTICO EDUCACIONAL DE DOM AMANDO 
BAHLMANN

Raimundo Jorge da Cruz Couto109

Anselmo Alencar Colares110

Resumo

A pesquisa trata da educação escolar efetivada pela Ordem Católica Franciscana na região do Bai-
xo Amazonas, abrangendo alguns municípios do Oeste do Pará, no período de 1907 a 1934. Tem 
como objetivo identificar as razões históricas para fundação de oito escolas confessionais no início 
do século XX por missionários franciscanos de origem germânica. Apresenta como pressupostos 
teóricos as análises da Pedagogia Histórico Crítica e metodologicamente caracteriza-se de cunho 
bibliográfico. A coleta de dados está sendo realizada diretamente nas escolas centenárias, nos ar-
quivos de museus e hemerotecas locais e virtuais. Alguns acontecimentos históricos, como a imi-
gração estrangeira para a região, a Guerra de Canudos, o processo de Romanização Católico, dentre 
outros, são correlacionados aos fatores políticos, econômicos e sociais do país com implicação 
direta na configuração educacional da região. Para dar apoio a temática histórica e educacional da 
pesquisa recorre-se às obras de Aquino (2012), Barros (2010), Sangenis (2004), Saviani (2005), 
Tabraj (2016) e principalmente ao livro póstumo de Dom Amando Bahlmann (1995) Memorias 
Inacabadas, onde relata suas atividades como bispo católico da  Prelazia de Santarém. Dom Aman-
do foi um dos principais expoentes do período da pesquisa, utilizando sua influência, formação 
intelectual e alinhamento à política republicana brasileira, para conseguir atrair religiosos e reli-
giosas com intuito de cuidar da educação dos filhos da elite regional, por meio da administração de 
escolas e do exercício do magistério. A pesquisa ainda encontra-se em andamento, mas já revela 
alguns resultados que podem assim ser expressos: sua presença foi tão marcante para o processo 
educacional da região que mesmo depois de 80 anos de sua morte ainda se vê, na congregação da 
Imaculada Conceição, e inúmeras escolas que ajudou a construir, resquícios de sua obstinação em 
cumprir com rigor suas obrigações sociais e políticas. Mesmo seguindo à risca as normas estipu-
ladas pelo governo central brasileiro, de controlar a elite pensante da região do Baixo Amazonas, 
pela via dos serviços de saúde e educação, é notória a contribuição da ordem franciscana para o 
desenvolvimento histórico educacional da região, com os desdobramentos que isso representa.

Palavras-chave: História da educação. Elite. Escolas centenárias

109  Mestrando em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). jorgeccouto@hotmail.com.
110 Doutor em Educação pela UNICAMP. Docente do Programa de Pós-graduação em Educação PPGE/UFOPA. anselmo.
colares@ufopa.edu.br



78

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

ENTRE TERÇOS, BANDEIRAS E CIVISMOS: O COLÉGIO DIOCESA-
NO PIO XI E OS INDÍCIOS DA AÇÃO SOCIAL DA IGREJA NA CAM-
PINA GRANDE DOS  ANOS 1930 E 1940

Ramsés Nunes e Silva 111

Resumo

As investigações que possuem como objeto os chamados colégios diocesanos, ainda precisam ser 
aprofundadas a partir de uma complexa teia de mediações simbólicas apresentadas na tessitura 
das agendas seculares, objeto de disputas acirradas e querelas discursivas na instrução dos anos 
1930. Seja pela reação negativa por parte da Igreja aos dispositivos laicizantes da instrução, no 
Brasil desde 1891, ou pela espécie de concordata verificável entre aquela instituição e o Estado 
Varguista, a partir de 1934. Nossa investigação vinculada ao GT 1, inquire os dispositivos teó-
ricos oriundos da Europa a darem lastro à montagem dos Colégios Diocesanos. Entre eles, os 
da “Ação Social da Igreja” (AZZI, 1994), que se apresentava no período a convergir princípios 
cristãos com os processos de valorização e sedimentação de símbolos republicanos (SILVA, 2006). 
Entre eles: o civismo e o patriotismo (KULESZA, 2004). Levando em consideração a implan-
tação do Colégio Diocesano Pio XI em Campina Grande, no início da década de 1930, nosso 
artigo tem como objetivo prescutar os indícios, signos e capitais simbólicos (BOURDIEU, 1996), 
dispostos naquela instituição. Parte significativa deles, a cristalizarem hibridismos (CANCLINI, 
1996), necessários à Igreja e ao Estado. Para tanto, a partir de uma investigação de tipo qualitativa 
nos lançamos a reflexão sobre discursos, práticas escolares e simbolismos que se apresentam na 
fundação de uma escola para meninos, numa cidade em processo de urbanização crescente. As 
fontes imagéticas impressas, atas de reuniões docentes, relatórios escolares, memórias docentes e 
demais alusões ao colégio na imprensa local do período, tem nos dado um cabedal suficiente de 
documentação para abrir outras frentes de discussão na história escolar local. Especialmente as 
que são permeadas pela dupla percepção que nos guia: 1) de que escolas católicas hibridizaram 
símbolos sagrados do catolicismo, e da instrução confessional para meninos, com os da educa-
ção republicana. Entre eles, o civismo e o nacionalismo positivista/militar; e 2) que era fulcral a 
necessidade de fixar uma ação social junto aos nichos de poder locais, matriculando rapazes nos 
diocesanos, para que a Igreja pudesse regular a influencia de outras setores sociais e cultuais junto 
a juventude. Atendendo para tanto, diretrizes da Santa Sé para a instrução dos anos 1930 e 1940.
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UMA CRÔNICA HAGIOGRÁFICA DE FERNANDO DE AZEVEDO

Raquel Discini de Campos112

Resumo

A presente comunicação, oriunda de pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisas His-
tória da Educação brasileira: estudos interdisciplinares (NEPHE-UFU), analisa a crônica A gra-
ça do amor e da fé (sobre um manuscrito de minha mãe), publicada pelo intelectual Fernando 
de Azevedo no jornal O Estado de S. Paulo, no ano de 1955. A crônica diz respeito à vida e à 
morte de Sara Lemos Almeida de Azevedo e foi compilada do acervo do autor, sob a guarda do 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. A partir da análise crítica desse 
escrito, e à luz da Retórica, de Aristóteles, discutimos o ethos de um filho amoroso e grato (cujo 
discurso é articulado pela visada de um “observador sensível”), bem como o ethos do intelectu-
al da educação, que problematiza práticas relacionadas ao campo educacional (cujo discurso é 
articulado pela visada de um “observador social” imprimida no relato feito sobre as ações peda-
gógicas da própria mãe). Assim se fundam nessa crônica os papéis sociais e os individuais des-
se sujeito: papéis concomitantes e entrecruzados na constituição do corpo discursivo da crônica. 
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DE POLIVALENTE A COLÉGIO CÍVICO MILITAR: A HISTÓRIA DE 
UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SUAS IDEIAS PEDAGÓGICAS

Renata Lopes Silva Ribeiro113

Juliana P. de Araújo 114

Resumo

O fenômeno da militarização das escolas ou militarização da educação que tem sido objeto de 
muitas pesquisas educacionais chega a Catalão, município goiano, em 2016 quando o Colégio 
Estadual da Polícia Militar Polivalente “Dr Tharsis Campos inicia suas atividades em prédio cons-
truído na década de 1970 para sediar naquele momento o Colégio Polivalente. Pela literatura sobre 
a temática vemos que para muitos pesquisadores a escolha do lugar para efetivação da militari-
zação pode atender a duas situações: por um lado a escolha pode estar direcionada para escolas 
consideradas como ruins, com baixo desempenho e histórico de ocorrências de violência, e ainda 
quando localizadas em áreas risco. Por outro lado, a escolha pode se orientar para escolas que já 
apresentem melhores condições como a estrutura física, a localização privilegiada e central e o 
público que valoriza o pensamento pedagógico de inspiração liberal que prima pela valorização 
da disciplina e do currículo formal. Neste artigo socializamos um recorte de pesquisa de mestrado 
concluída com o objetivo de demonstrar como a análise da trajetória da instituição que hoje com-
porta o Colégio da Polícia Militar manifesta a pré-existência de condições favoráveis para que 
a mesma se tornasse no Colégio Estadual da Polícia Militar Polivalente “Dr Tharsis Campos. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa documental do Projeto Político Pedagógico do colégio que 
buscou pistas sobre o público, a proposta e o funcionamento da instituição em suas diferentes 
fases. O referencial utilizado circunscreveu-se nos limites dados pelos aportes da história das ins-
tituições do qual evidenciamos Julia (2001) e da didática que teve em Mizukami (1986) principal 
colaboração. Os resultados reforçam o indicativo de que desde o início a instituição em ques-
tão englobava aspectos como a centralidade da localização, a diferenciação do público atendido 
(mais conservador e homogêneo) e da estrutura física e o apreço ao paradigma liberal de educação 
que mais tarde influenciaram sua escolha para a militarização não tendo sido, portanto, aleatória.
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ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA MENSURAÇÃO DA EFICI-
ÊNCIA TÉCNICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Roberto Elison Souza Maia115

Edilan de Sant’ana Quaresma 116

Resumo

Este trabalho trata da mensuração da eficiência técnica dos cursos de graduação da UFOPA. A 
pesquisa vincula-se ao Grupo de Estudos e Pesquisas HISTEDBR, tendo em vista os seus des-
dobramentos relacionados à gestão de sistemas e instituições educacionais. Objetiva-se a refle-
xão sobre a eficiência técnica dos cursos de graduação da UFOPA. Utilizar-se-á a metodologia 
da pesquisa quantitativa, combinando técnicas estatísticas com o emprego da Análise Envoltó-
ria de Dados. Serão avaliados 43 cursos através da coleta de dados existentes nos vários siste-
mas da Instituição em estudo. A Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma técnica usada para 
estimar as eficiências dos planos de operação executados por unidades produtivas homogêne-
as, que usam um mesmo conjunto de recursos para produzir um mesmo conjunto de resultados, 
através de processos tecnológicos similares. A DEA considera planos de operação observados 
para construir um espaço de possibilidades de produção, delimitado por uma fronteira de efi-
ciência definida a partir dos planos de operação de melhor desempenho (Belloni, 2000). O de-
sempenho organizacional está ligado aos critérios de produtividade, eficiência, eficácia e efeti-
vidade na aplicação dos recursos e aos resultados correspondentes às expectativas da sociedade 
(Lapa e Neiva, 1996). Pretende-se identificar os indicadores da eficiência técnica dos processos 
de ensino e aprendizagem a partir da informação da avaliação dos cursos da UFOPA. Além dis-
so, verificar a relevância da aplicação das técnicas da Análise Envoltória de Dados na produção 
de um exame fidedigno do desempenho de cursos de instituições federais de ensino superior.
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A EDUCAÇÃO E A PEDAGOGIA NA MODERNIDADE (XV-XVIII) 

Rodrigo Sarruge Molina117

Resumo

Este estudo objetiva compreender o crescimento e o desenvolvimento da educação e da pedagogia 
no contexto da História Moderna, período compreendido entre os séculos XV-XVIII. A teoria e o 
método de análise elencado foi o materialismo histórico dialético que nos auxiliou nos estudos das 
fontes históricas e da bibliografia. Comumente, a historiografia realiza este recorte cronológico por 
meio de marcos simbólicos, iniciando com a chegada de Colombo na América em 1492 (XV) e a 
finaliza com a Revolução Francesa em 1789 (XVIII). Apesar dos marcos simbólicos, esta divisão 
é compreensível à luz de transformações estruturais na sociedade, especialmente a Ocidental que 
foi alterada pela decadência do sistema produtivo feudal e o advento do Mercantilismo e do Esta-
do Moderno. No campo cultural e ideológico, as transformações também foram decisivas com o 
“Renascimento”, o “Humanismo” e o “Iluminismo” que fomentaram o crescimento das instituições 
escolares “laicas” ligadas ao Estado e uma série de atividades artísticas e também pedagógicas 
em benefício de suas classes dominantes e seus interesses estratégicos políticos e econômicos. 
Tratou-se de uma ruptura consciente onde o aprendizado tradicional, religioso e medieval perde 
espaço para a educação moderna, racional e laica que prepara um novo homem, sobretudo das 
elites, para uma nova era. Foi um processo contraditório de emancipação e conformação. Eman-
cipação do domínio da Igreja, das famílias, das aldeias e dos Senhores Feudais e conformação de 
um mundo urbano, unificado e calculado pela burocracia Real. O espaço privilegiado para essa 
educação foram as instituições escolares, como foi por exemplo o Real Colégio das Artes e Hu-
manidades construído em 1542 em Coimbra, Portugal, instituições voltadas para o conhecimento 
prático, didático e racional que foram fatores de propulsão do progresso e da organização das 
Monarquias Absolutistas e a gênese do capitalismo. Outro exemplo foi o reinado de Luís XIV na 
França, período de crescimento da escola de pensamento mercantil ao mesmo tempo que Rousse-
au publicava ”Emílio” em 1762 um importante livro para a área da pedagogia. Engessadas pela 
Igreja e a Religião, com a modernidade, a educação, a ciência e as técnicas passam a ser vis-
ta como estratégicas para a defesa, o poder, o desenvolvimento e a expansão das Monarquias. 
Esse processo histórico também obrigou o poder religioso se modernizar e se reformar, quando 
os jesuítas sintetizaram em 1599 o método de ensino Ratio Studiorum, que determinava um pro-
grama moderno e rígido de disciplina de estudos, dividindo os estudantes por séries de idades 
em internatos. Foi transportado para o Brasil para os colégios dedicados à elite colonial, fomen-
tando uma instrução racionalizadora voltada para a administração dos negócios coloniais e tam-
bém da religião “reformada”, enquanto os índios foram condenados a “domesticação” catequética. 
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MUSEU PEDAGÓGICO: UMA EXPRESSÃO DA HISTÓRIA DA EDU-
CAÇÃO

Roseli B. Klein118

Resumo

Esse trabalho expressa a importância da criação e manutenção de um Museu Pedagógico numa 
instituição universitária pública de ensino, cujo acervo resultou de doações de acadêmicos. Os 
materiais doados destacam-se por revelar as práticas educativas/pedagógicas no interior de escolas 
rurais isoladas e multisseriadas pertencentes a grupos étnicos, estabelecidos na região de abran-
gência da Instituição no final do século XIX e início do século XX. A pesquisa tem por objetivo 
demonstrar que o patrimônio preservado não consta apenas de um bem material, mas vai muito 
além: revela a cultura dos imigrantes e seus descendentes; resgata a história e memória educacio-
nal; aborda a história das instituições escolares organizadas por esses povos e aponta experiências 
cotidianas que levam a uma reapropriação do passado. Justifica-se o estudo pelo fato de um museu 
pedagógico constituir-se como espaço de produção, educação e divulgação do conhecimento, con-
tribuindo dessa forma, como fonte de pesquisa em produções de história e historiografia da educa-
ção. A investigação apresenta-se bibliográfica, descritiva, exploratória e com pesquisa de campo 
tendo por base o acervo constituído, e segue a linha teórica da história cultural. Fundamenta-se 
nos estudos sobre a imigração no estado do Paraná (WACHOWICZ, 2001), ensino e patrimônio 
(SALVADORI, 2008), leva em consideração as reflexões sobre história e memória (LE GOFF, 
2010). O Museu Pedagógico criado na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), campus 
de União da Vitória, na região sul do estado, vem sendo implementado desde o ano de 2013. A 
iniciativa surgiu a partir das aulas de História da Educação, no curso de pedagogia. Observou-se 
que a maioria dos estudantes da instituição provinham de regiões rurais próximas à área de abran-
gência da universidade, e, grande partes deles descendiam de imigrantes (poloneses, ucranianos, 
alemães, italianos e outros). A proposta da disciplina constituía em receber algum material para 
doação (livros, cadernos, documentos, fotos, objetos...) pertencentes aos antepassados e que foram 
utilizados durante a vida escolar desses. Desde então o acervo vem crescendo ano após ano, e 
muitas peças significativas compõe a coleção e expressam principalmente a organização da escola 
imigrante, oferecendo assim, suporte para pesquisas sobre instituições escolares étnicas, práticas 
educativas/pedagógicas, influência religiosa nas escolas rurais isoladas e multisseriadas organiza-
das por núcleos imigrantes. Ao doações constituem, na grande maioria, de documentos que perma-
neceram guardados em baús, escolas desativadas, comunidades religiosas, ou que estavam sob a 
tutela de antigos professores e de ex alunos dessas escolinhas; e chegam ao museu acompanhados 
de entrevistas aos atores participantes dessas instituições com o intuito de resgatar o significado 
histórico, e restaurar para além da materialidade, aquilo que representam para os sujeitos. Esse 
artigo utiliza dessas entrevistas, juntamente com o objeto doado, para reapropriar-se do passado e 
compreender os conhecimentos e significados historicamente consolidados. Como resultado des-
sas interpretações verifica-se a preservação da língua, da religiosidade, e a presença da Fé cristã 
no interior das escolas isoladas e multisseriadas do final do século XIX e início do século XX.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ: A CONS-
TITUIÇÃO DOS PRIMEIROS GRUPOS ESCOLARES DE MEDIANEI-
RA (1950-1970)

Sander Fernando de Paula119

João Carlos da Silva 120

Resumo

O artigo em questão examina a constituição dos primeiros Grupos Escolares na região oeste do 
Paraná, particularmente no município de Medianeira, PR. Esta investigação busca o resgate e a 
preservação da história e da memória da escola pública da região, a partir das atividades de pes-
quisa do grupo HISTEDOPR, História, sociedade e Educação no Brasil- GT Oeste do Paraná, no 
levantamento e catalogação de fontes primárias e secundárias das instituições de ensino. Nosso 
objetivo está em compreender os determinantes históricos, políticos e econômicos que influencia-
ram no surgimento dos grupos escolares na região. A metodologia baseia-se na análise bibliográfica 
pertinente e coleta de fontes documentais, levando em conta a produção social dos homens. A 
construção teórica de história e memória, tanto na historicidade quanto no ensino escolar traba-
lham, de forma objetiva, com as fontes e seus objetos de pesquisa. O historiador faz uso na análise 
da sociedade, trazendo em sua essência algo em comum: todas se veiculam às memórias. Em 
se tratando da pesquisa da história da educação, mais especificadamente dos grupos escolares, 
as fontes estão carregadas de memórias sociais. Elas abrangem toda a historicidade dessas insti-
tuições, primordiais na pesquisa em educação. O referencial teórico busca elementos em Bloch 
(2002), Souza (2003), Le Goff (2013) e Stephanou (2011). Na Região Oeste Paranaense, nosso 
referencial está em Sbardelotto (2010-2012) no qual estuda a constituição da escola pública de 
Foz do Iguaçu e o trabalho de Emer (1993) que investiga a formação da região oeste do Para-
ná e a criação da escola. Identificamos lacunas existentes na pesquisa dos grupos escolares no 
oeste parananese. Do mesmo modo, é preciso analisar que o processo de constituição da escola 
durante a colonização da região não foi homogêneo, mas como aponta Emer, possuiu traços ge-
rais, pois o invés de representar um salto qualitativo para a educação regional significou, grosso 
modo, a presença do poder do Estado e uma diluição da relação da sociedade com sua escola.  
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CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA LIBRAS E INSTITUIÇÕES DE 
ATENDIMENTO AOS SURDOS EM CAMPINA GRANDE-PB (1971-
1996): O DESPERTAR DE UMA COMUNIDADE SINALIZADORA

Sérgio Marinho da Silva121 
Shirley Barbosa das Neves Porto122

Niédja Maria Ferreira de Lima123

Resumo

No Brasil, poucos são os registros históricos na área da educação de surdos sobre a constituição 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o papel das instituições educativas de atendimento a 
esses sujeitos nesse processo. No município de Campina Grande-PB esses registros também são 
escassos, o que nos instigou a desenvolver essa pesquisa. Nosso objetivo principal foi investigar 
os primórdios da comunicação dos surdos em Campina Grande-PB, tentando construir, a partir de 
um referencial de tempo, espaço e relações sociais, os movimentos iniciais para a constituição da 
Libras a partir da emergência das primeiras instituições de atendimento aos surdos no município. A 
pesquisa adotou dois métodos para seu desenvolvimento: o documental e o narrativo. No de cunho 
documental (BACELLAR, 2015), referente à educação de surdos, foram levantados documentos 
das instituições no período de 1970 a 1996 (GIANINI & LIMA, 2017). No narrativo, buscamos re-
latos orais de surdos adultos a partir das Histórias de Vida (JOSSO, 2004; PINEAU & LE GRAND, 
2012; GIANINI, 2012, entre outros).  Analisamos essa história, no período investigado, a partir da 
perspectiva de educação Bilíngue para surdos (JANNUZZI, 2004; SKLIAR, 1998; SÁNCHEZ, 
2010; SLOMSKI, 2005) contemplando, também, o estudo sobre instituições escolares (NOSELLA 
E BUFFA, 2013). Baseando-nos nas fontes documentais, encontramos em Campina Grande, no 
período estudado (1970 a 1996), a criação de duas instituições particulares e filantrópicas para 
o atendimento de pessoas excepcionais, como tratadas naquele momento, e uma escola estadual 
especial para esse alunado. Nas histórias de vidas que nos foram narradas, pudemos identificar que 
a Libras foi se constituindo como toda e qualquer língua, a partir de encontros sociais dos sujeitos 
que a usam, nesse caso os surdos. Vimos que até meados da década de 1970 a Língua de Sinais 
(LS) não existia no município. Os primeiros movimentos para a constituição da LS no município 
ocorreram a partir do agrupamento dos sujeitos nas instituições assistenciais/educacionais possi-
bilitando, assim, a emergência de uma comunicação que efetivamente lhes servisse libertando-os 
do padrão ouvinte imposto pelo oralismo advindo do Congresso de Milão de 1880 (SÁNCHEZ, 
1990), e pela criação de instituições para atendimento reabilitacional dos mesmos. A pesquisa bus-
cou contribuir para a constituição do legado histórico dos surdos, de uma época que se traduziu 
no período de maior negação de sua língua e condição de sujeito político e social - o Oralismo 
- na cidade de Campina Grande, nos apresentaram os momentos iniciais da Libras no município. 
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ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL SECUNDARISTA 
PARANAENSE (1964-1985)

Silvana Lazzarotto Schmit124

Resumo

Este texto tem como objetivo socializar pesquisa sobre a forma como o Movimento Estudantil 
Secundarista do Paraná esteve organizado, no período de 1964 a 1985. A intenção é pôr em relevo 
a história da organização estudantil, bem como da educação escolar, haja vista que ao estudar 
documentos e depoimentos referentes à organização estudantil, é possível destacar características 
específicas do movimento estudantil, portanto da educação. Assim, dentre os objetivos da pesqui-
sa, destacamos a busca em compreender, no processo histórico, as peculiaridades da organização 
das entidades de representação estudantil, em especial os secundaristas; analisar o Movimento 
Estudantil paranaense como parte do processo de lutas mais amplo da sociedade brasileira, nos 
tempos de confronto com a ditadura civil-militar. Caracterizar o modus operandi da Delegacia de 
Ordem Política e Social (DOPS) em relação ao Movimento Estudantil durante o período ditatorial. 
Levantar, organizar, tornar pública e acessível a documentação aglutinada sobre o olhar da polícia 
política sobre os estudantes paranaenses no período em apreço, oriunda dos arquivos da DOPS e 
depoimentos com militantes estudantis do período. As fontes utilizadas para realização da pesquisa 
foram, especialmente, os documentos arquivados das Delegacias de Ordem Política e Social do 
Paraná, documentos arquivados nas entidades de representação estudantil, bem como, a análise de 
entrevistas com militantes estudantis do período, as quais estão disponibilizadas em meios eletrô-
nicos. Tendo em vista que nossa pesquisa está articulada a perspectiva da história e historiografia 
da educação, nosso referencial teórico estará pautado nos estudos de: Dermeval Saviani, José Luiz 
Sanfelice, José Claudinei Lombardi, entre outros. Dentre os estudiosos do período ditatorial po-
demos destacar: Otávio Ianni, José Wellington Germano, Maria Helena Moreira Alves, Marcelo 
Ridenti, Maria Aparecida de Aquino, Carlos Fico dentre outros. Dentre os resultados, destaque para 
a disponibilização de fontes históricas sobre o Movimento Estudantil Secundarista do Estado do 
Paraná, bem como a oferta de curso de extensão para alunos da rede federal e estadual de ensino 
do município de Irati e região, sobre a história da organização estudantil do Estado, com a inten-
ção de propiciar subsídios para os estudantes compreenderem as possibilidades de organização, 
por meio das entidades de representação estudantil, as quais tem uma longa trajetória de lutas.
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A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO NO COLÉGIO SÃO 
JOSÉ, EM ITUIUTABA-MG (1948 E 1959): ENTRE A LEI ORGÂNICA 
DE 1942 E A REALIDADE SÓCIO EDUCACIONAL DO PONTAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO.

Simone Beatriz Neves Pacheco125

Lúcia Helena Ferreira Lopes 126

Resumo

O Colégio São José foi uma instituição de ensino confessional masculino, fundada pelos padres 
Estigmatinos, em 1940 - sob a forma de pensionato patronato e, a partir de 08 de fevereiro de 1941, 
passou a funcionar como escola regular - e encerrou as atividades educacionais em Ituiutaba-MG, 
no ano de 1985. Nesse período, não somente contribuiu para a formação primária e secundária 
de filhos de fazendeiros e comerciante local, mas também imprimiu marcas do ensino confessio-
nal, ministrado pelos padres da Congregação Estigmatina, no Pontal do Triângulo Mineiro. Dian-
te de um contexto mais amplo no qual situa o Colégio São José e nele implicada a importância 
dessa instituição de ensino para o desenvolvimento educacional ituiutabano, foi feito um recorte 
que privilegiou tão somente a implantação do curso secundário - primeiro ciclo: curso ginasial 
de quatro anos, em 1948, e do segundo ciclo: curso científico, em 1959. Para o desenvolvimento 
da investigação foi realizada pesquisa teórica em Sacristán (1998), Nosella; Buffa (2009), Gatti 
Júnior (2011), Souza; Ribeiro (2012), Pacheco (2012), pesquisa documental, fontes iconográfi-
cas e entrevista oral com personagens que atuaram como protagonistas na construção da história 
do Colégio São José. Assim sendo, esta comunicação inscreve-se na temática do GT “História e 
Historiografia da Educação” e o objetivo foi compreender a política educacional que orientou a 
elaboração da matriz curricular do Ensino Secundário primeiro e segundo ciclos, implantados, no 
Colégio São José, respectivamente, nos anos de 1948 e 1959. Os resultados preliminares apontam 
para o fato de que os padres Estigmatinos - seguindo as determinações instituídas pela Lei Or-
gânica do Ensino Secundário, também conhecida como Reforma Capanema - buscaram adequar 
a matriz curricular do Colégio São José às prescrições inscritas no Decreto-Lei Nº4. 244, de 09 
de abril de 1942. Assim sendo, o conjunto das disciplinas visava a contribuir para a formação 
dos adolescentes, oferecendo-lhes “uma sólida cultura geral, marcada pelo cultivo a um tempo 
das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem assim, de neles acentuar e ele-
var a consciência patriótica e a consciência humanística” (BRASIL, 1942). O que se pode veri-
ficar é que interessava aos padres era atender às recomendações inscritas na Lei Orgânica, tanto 
no que se referia à matriz curricular do ginasial quanto aquele do científico e oferecer todas as 
disciplinas, embora não houvesse professores com formação específica. Assim sendo, os padres, 
que também eram professores, revezavam entre as funções eclesiásticas e pedagógicas, e minis-
travam várias disciplinas para uma mesma turma: uma prática não muito recomendada para as 
atividades docentes que se destinavam/destinam à construção do conhecimento dos aprendentes. 
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AS PRIMEIRAS ESCOLAS PRESBITERIANAS EM GOIÁS (1920-1960)
 

Tamiris Alves Muniz127

Sauloéber Tarsio de Souza 128

Resumo

O presente trabalho tem como objeto de estudo a história da educação protestante no estado de Goi-
ás, em particular, a experiência presbiteriana por meio da criação de escolas. Para tanto, o trabalho 
apresenta o processo histórico de inserção do protestantismo no estado e sua relação com o campo 
educacional e faz um levantamento das primeiras escolas presbiterianas criadas em Goiás. No cur-
so dessa investigação tomamos como referência o Instituto Presbiteriano Samuel Graham (IPSG), 
criado pelos presbiterianos na cidade de Jataí em 1942. O empreendimento presbiteriano em Goiás 
se iniciou no final do século XIX e início do século XX, por meio do trabalho da Missão Sul do 
Brasil, organização vinculada à Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, que motivada 
por um projeto de atuação no interior do país, enviou missionários para essa região, considerada 
atrasada, com vistas a civilizar a mesma e promover a fé e os ideais protestantes. Como resultado 
desse empreendimento inicial foram criados a Escola Evangélica de Planaltina, fundada em 1926 
pela missionária educadora Jean Porter Graham, que funcionou até 1948 numa fazenda, na zona 
rural do município e o Instituto Cristão Veadeirense em Veadeiros, atual município de Alto Paraíso 
de Goiás. Com o fechamento dessas escolas, o primeiro grande empreendimento presbiteriano na 
educação goiana se deu com a criação da Escola Evangélica de Jataí, registrada oficialmente, em 
1942, atual IPSG e objeto desse estudo. A criação desse instituto se deu a partir do trabalho da Mis-
são Central do Brasil que absorveu a Missão Sul e estruturou seu trabalho em Goiás entre os anos 
de 1920 a 1940, sobretudo, na região sudoeste do estado, nas cidades de Rio Verde e Jataí. O IPSG 
ofertou inicialmente o curso primário, passando depois a oferecer o curso normal e o curso ginasial, 
bem como o regime de internato masculino e feminino. A pesquisa se fundamenta no campo teórico 
da História das Instituições Escolares influenciada pelos pressupostos da Nova História, em particu-
lar, da História Cultural. Trata-se de uma pesquisa documental. Dentre as fontes selecionadas estão 
documentos escolares como regimentos, livros de atas, relatórios, prospectos, fotografias e progra-
mas de curso. Em linhas gerais, os resultados apontam que a criação das primeiras escolas presbite-
rianas em Goiás, em particular, o IPSG, acompanhou o trabalho missionário norte-americano, que 
manifestava preocupação com a educação, utilizando-a também, como uma estratégia missionária 
e ainda, um espaço de formação particular para os filhos das famílias evangélicas e das elites locais, 
com vistas a conseguir o apoio dessa última para os seus trabalhos. Esse aspecto, bem como seu 
regime particular e a cobrança de taxas, em muito aponta para o caráter elitista do instituto, que 
contrastava com a própria proposta reformada de uma educação para todos. Enfim, buscamos com 
esse estudo pensar a influência presbiteriana na educação goiana, em particular o trabalho desen-
volvido no IPSG nas primeiras décadas de sua criação e a associação entre religião e educação.
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A HISTÓRIA DA ESCOLA POPULAR EM RONDÔNIA E O SURGI-
MENTO DA ESCOLA FAMÍLIA CAMPONESA EM MACHADINHO 
D’OESTE NA DÉCADA DE 1990 E SUA EXPERIÊNCIA DE EDUCA-
ÇÃO INTEGRAL: LIMITES E PERSPECTIVAS

Tatiane Furtado Ricarte129

Marilsa Miranda de Souza130

Resumo

A Escola Popular surgiu em Rondônia na década de 1990 vinculada com a organização da luta 
pela terra no Estado. Sua finalidade era o desenvolvimento de uma educação integral fundamen-
tada no marxismo. Para isso, espelhou-se no modelo de educação comunista desenvolvido pela 
URSS e pela China socialista durante a GRCP (Grande Revolução Cultural Proletária) entre os 
anos de 1966 -1976. Como experiência, criaram a Escola Família Camponesa na região de Macha-
dinho d’Oeste - RO que foi autossustentada e organizada pelos camponeses e apoiadores da luta 
popular, tendo como objetivo fazer uma educação crítica, fora da esfera do Estado, politizando 
os camponeses para a luta de classes na atualidade, na perspectiva de contribuir para a constru-
ção de uma Revolução de Nova Democracia. Acreditamos que estudar e pesquisar sobre a his-
tória da Escola Popular em Rondônia e seus fundamentos teóricos e práticos é uma contribuição 
importante para a História da Educação brasileira, tendo em vista que poucas pessoas sabem da 
existência desse modelo de escola considerado de novo tipo. O objetivo de nosso trabalho foi 
conhecer e analisar a gênese da Escola Popular, seus fundamentos teóricos e práticos aplicados 
na Escola Família Camponesa na década de 1990 em Machadinho d’Oeste - RO, identificando 
os processos de desenvolvimento da educação integral e sua contribuição na luta de classes. Uti-
lizamos o método do materialismo histórico-dialético. Os sujeitos da pesquisa foram professores 
e camponeses que ajudaram a construir a Escola Popular em Rondônia. Utilizou-se para coleta de 
dados a pesquisa bibliográfica, a entrevista semiestruturada e a análise documental. A análise foi 
feita de forma analítica e descritiva. O referencial teórico principal baseou-se nas ideias de Mao 
Tsetung desenvolvidas durante a China Socialista e que serviram como princípios pedagógicos 
para a Escola Popular, a saber: a defesa da ideologia do proletariado e da revolução, a linha de 
massas, etc. Por isso, tivemos como base todos os textos, cartilhas e boletins desenvolvidos pela 
Escola Popular que foram essenciais para a elaboração deste trabalho. Os principais resultados e 
alcances deste estudo foi o apontamento de alguns aspectos de educação integral desenvolvido 
pela Escola Família Camponesa e a identificação do processo de formação de quadros dirigentes 
para os movimentos sociais a partir do trabalho formativo dessa escola.  Por fim, observou-se o 
refutamento da democracia burguesa pela Escola Popular e a luta pela emancipação social. Como 
limites, apontamos os problemas não resolvidos pela Escola Popular que culminou com o seu fe-
chamento e a dificuldade de se autossustentar sem a ajuda estatal. Como perspectiva, acreditamos 
que a Escola Popular foi e é um instrumento importante para a luta dos trabalhadores do campo, 
buscando aplicar os princípios da educação socialista e lutando pela transformação da sociedade.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO:O ENSINO NORMAL NA REFORMA ESTADUAL DE MA-
NUEL DUARTE (1928-1929)

Thiago Bomfim Casemiro131

Resumo

A formação de professores é pauta permanente nas políticas educacionais contemporâneas e assim 
o foi em outros momentos da história da república brasileira. Desde as décadas finais do século 
XIX foram propostos modelo de formação de professores para atender as demandas por profissio-
nais com a devida habilitação para o exercício do magistério. O projeto republicano de moderni-
zação do país passava pelo combate ao analfabetismo e para tal, era fundamental ampliar a oferta 
do ensino primário nas regiões mais longínquas. A ampliação numérica das escolas está atrelada ao 
crescimento do quadro docente. Para além da questão numérica, as reformas educacionais também 
se preocupavam com a qualidade da formação destes profissionais. A questão que vem conduzindo 
o nosso processo investigativo é: quais foram as ações empreendidas para prover de professores 
as escolas estaduais e qual era o entendimento que se tinha de uma boa formação docente? Desta 
forma, situamos nossa pesquisa no campo da História e Historiografia da Educação, tendo como 
recorte temático a História da Formação de Professores e recorte temporal a década de 1920. Apre-
sentamos neste trabalho algumas questões iniciais da pesquisa que ainda se encontra em desen-
volvimento, portanto, se trata de resultados parciais. O ponto de partida das nossas análises são 
fontes primárias, mensagens enviadas pelo presidente do estado do Rio de Janeiro, Manuel Duarte, 
ao poder legislativo, onde eram apresentadas as ações realizadas no ano anterior do mandato. No 
relatório de 1929 o presidente do estado apresentou os principais pontos da reforma do ensino exe-
cutada em 1928. Neste documento Manuel Duarte narra o andamento da implementação das mu-
danças desejadas e expõe alguns dados. Sobre a formação de professores, mudanças foram feitas 
com o objetivo de melhorar o aproveitamento dos estudantes nas Escolas Normais. Foram criadas 
as Escolas Complementares, que ofereceriam um curso intermediário entre a conclusão dos estudos 
nas escolas primárias e ingresso nas escolas normais. Retomou-se uma proposta antiga ao relançar 
as Escolas Normais Equiparadas, escolas não necessariamente instituídas como Escolas Normais 
de formação de professores, mas que após vistoria técnica da Inspeção obtiveram autorização para 
certificar os alunos concluintes como tal. Outro fato que merece destaque é a comparação feita en-
tre as Escolas Normais e o Lyceu de Humanidades, onde este último é tido como aquilo que há de 
mais avançado na formação humana e escolar. A partir de uma base documental, composta por fon-
tes primárias, procuramos analisar a narrativa do presidente de estado e cada uma das ações elenca-
das, sem perder de vista o aparato bibliográfico disponível sobre o tema e período histórico em tela.
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NARRATIVAS VERBO-VISUAIS DAS ELITES LETRADAS DE RIO 
PRETO (1925-1929): A INSTRUÇÃO POPULAR NO EIXO DO PRO-
GRESSO SOCIAL

Vinicius Vieira Silva132

Resumo

No período de 1925 a 1929, o longroivense Abílio Augusto Abrunhosa Cavalheiro idealizou, orga-
nizou e editou o Álbum Ilustrado da Comarca de Rio Preto, com fins explícitos de promover uma 
propaganda social e de demarcar a gênese da história de toda a Zona Araraquarense. Nesta obra, ele 
coligiu palavras, números e fotografias de diferentes temáticas, em narrativas próprias e assinadas 
por outras personalidades locais, de modo que pudessem denotar a viabilidade e a estabilidade 
que os investimentos financeiros concedidos à região teriam. Dentre tais assuntos, como sinalizou 
Campos (2015), os do âmbito das instituições, dos sujeitos e das práticas escolares foram recorren-
tes na composição material do mencionado artefato tipográfico, estando presentes até nas laudas 
dedicadas aos torrões menos abastados da jurisdição em foco. Assim, com este cenário, objetivou-
-se a identificar o ideário subjacente à reincidência enunciativa do conteúdo educacional consubs-
tanciado na citada peça de imprensa. Para tanto, à luz das proposições teóricas e metodológicas da 
História Cultural, especialmente das apresentadas por Chartier (1991, 2002, 2014), e da Análise 
do Discurso estremada em Bakhtin (2006, 2011) e Pêcheux (2006, 2009), analisou-se o processo 
social de confecção, circulação e recepção deste impresso, bem como os padrões estilísticos dos re-
tratos que integraram a sua dimensão tangível. Destarte, verificou-se que o jornalista português es-
truturou uma argumentação verbo-visual, na qual a existência e a construção de escolas adequadas 
para cada finalidade de ensino e para cada faixa etária eram a demonstração salutar de progresso 
alcançado, em curso e vindouro. Não obstante, a sua defesa era de que este projeto só teria concre-
tização consistente, caso a administração oficial efetivasse as legislações vigentes e gerisse todos os 
estabelecimentos de ensino, inclusive os de iniciativa particular, porque a resolução dos agouros da 
ignorância desencadearia a extirpação das demais mazelas da sociedade. Por isto, as representações 
imagéticas dos prédios de escolas públicas seguiram um arquétipo de exaltação da sua suntuosidade 
arquitetônica, enquanto as dos docentes indicaram uma seriedade e disponibilidade às e pelas trans-
formações, e as dos aprendizes manifestaram uma súplica ao desvanecimento do aparente incômo-
do que o analfabetismo impunha aos indivíduos e à coletividade. Desta forma, concluiu-se que o 
pensamento que engendrou a discursividade de Abílio tinha a instrução popular como o alicerce 
necessário à instauração de uma ordem societária direcionada ao constante aperfeiçoamento. Por-
tanto, esta sua intercessão preconizou a educação como o campo de exercício dos arautos das be-
nesses e, ao mesmo tempo, como o elemento inaugural da história a ser rememorada e perpetuada.
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ENSINO SECUNDÁRIO NA PARAÍBA DURANTE O ESTADO NOVO 
(1937-1945)

Vitor de Assis Neves133

Vívia de Melo Silva134

Resumo

O presente texto aborda a configuração do ensino secundário no estado da Paraíba por ocasião do 
Estado Novo. Nesse sentido, discutimos determinados aspectos relativos à história da organização 
desse nível educacional, abarcando, primordialmente, uma história das instituições secundárias pa-
raibanas no período de 1937 a 1945. Esta pesquisa advém do desenvolvimento do projeto de pesqui-
sa “O Ensino Secundário na Paraíba Durante o Estado Novo (1937-1945)”, vinculado ao Programa 
Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/CNPQ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
na vigência 2017-2018.  Desse modo, visamos identificar os estabelecimentos de ensino secundário 
implantados e/ou em funcionamento na Paraíba durante o recorte apresentado, assim como as pos-
síveis motivações que levaram à implantação dos estabelecimentos. No que diz respeito aos pro-
cedimentos teórico-metodológicos, ressaltamos que a pesquisa histórico-educacional é de natureza 
bibliográfica e documental. Dessa forma, consultamos os seguintes autores: Abreu (2005), Bacellar 
(2005), Dallabrida (2009), Horta (2012), Le Goff (1996), Silva (2014), entre outros. Concernente à 
pesquisa documental e considerando a relevância da imprensa para a construção e reflexão da histó-
ria da educação, nos debruçamos sobre o Jornal A União - sendo este utilizado como fonte primária 
neste estudo. Os exemplares do referido periódico foram consultados no Arquivo Histórico Walde-
mar Bispo Duarte, localizado na Fundação Espaço Cultural (FUNESC) e no Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba (IHGP), ambos na cidade de João Pessoa. Para nosso trabalho com as fontes, 
nos baseamos, primeiramente, no conceito de documento-monumento formulado por Jacques Le 
Goff (1996) que, grosso modo, apresenta os documentos, enquanto monumentos históricos, como 
uma possibilidade para o historiador de refletir, cientificamente, aspectos da sociedade. Barcellar 
(2005), por sua vez, afirma que os documentos não possuem neutralidade, apontando que são sus-
cetíveis a carregar/defender a ideologia de quem o formulou. Nessa perspectiva, adotamos uma 
postura de reflexão e questionamento a respeito de nossas fontes para não ficarmos nas primeiras 
impressões. Como resultado, identificamos dezesseis (16) instituições secundárias em funciona-
mento, dentre as quais, somente duas eram públicas: o Liceu Paraibano e a Escola Secundária 
do Instituto de Educação. Dessas dezesseis (16), onze (11) eram confessionais, o que representa, 
aproximadamente, 69% das instituições identificadas, o que nos possibilita afirmar o predomínio 
das escolas secundárias religiosas no contexto da Paraíba estadonovista. Ademais, enfatizamos 
a relevância e contribuição desta pesquisa para a História da Educação da Paraíba e do Brasil.
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OS GOVERNOS OSWALDO TRIGUEIRO E JOSÉ AMÉRICO E A INS-
TAURAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE-PB  
(1948-1953) 

Vívia de Melo Silva135

Resumo

O presente texto é parte integrante de uma pesquisa desenvolvida no doutorado em Educação, 
especificamente na linha de pesquisa História da Educação do PPGE/UFPB, que, fundamental-
mente, refletiu sobre a função educacional do Colégio Estadual de Campina Grande-PB (CECG). 
Para este estudo, inscrito no âmbito da história das instituições escolares, objetivamos discutir 
sobre o processo de construção e criação do CECG, relacionando com a atuação dos governos de 
Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo (1947-1950) e José Américo de Almeida (1951-1956), 
governadores do Estado da Paraíba à época. Sobre o recorte temporal do trabalho, justifica-se 
porque em 1948, foi oficialmente proposto à construção desse colégio e 1953, ano que o referi-
do colégio foi inaugurado e passou a funcionar. Para esta pesquisa, tomamos por base os estu-
dos de: Bourdieu (2010); Elias (2001; 2006; 2008); Arruda Mello (2005); Zenaide (2004); Mello 
(1996) e outros. No que se refere ao trabalho com as fontes históricas, utilizamos as seguintes: 
jornais, mensagens de governadores da Paraíba, Anuários da cidade de Campina Grande, publi-
cações de memorialistas, como: Almeida (1994), Corrêa (1984), Maia (1980), Milanez (1991), 
Barbosa (2012), e outros documentos. Algumas questões nortearam a discussão dessa investi-
gação, tais como: teria o CECG dois “benfeitores” na realização da obra de vulto educacional 
para a cidade de Campina Grande-PB? Quais os motivos que levaram à instauração desse es-
tabelecimento de ensino? Dentre as discussões desenvolvidas no estudo, pudemos observar que 
os principais encaminhamentos para a instauração do CECG foram dados durante a adminis-
tração do governador Oswaldo Trigueiro, que deixou o prédio quase finalizado. Porém, foi no 
ano de 1952, já na administração do governo de José Américo de Almeida, que oficialmente foi 
criado, mediante o Decreto nº. 456, de 18 de julho de 1952, o colégio, cuja inauguração ocor-
reu seis meses após este decreto, dando mais visibilidade a atuação do governo de José Américo.
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A PRODUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TIC: 
O REPOSITÓRIO DIGITAL “HEB” EM BANANEIRAS/PB.

Vivian Galdino de Andrade136

Resumo

O advento da internet e das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) tem mudado 
a forma como vemos, pensamos e nos comportamos no mundo. Tais transformações são impos-
síveis de serem quantificadas, mas já circundam uma série de discussões nas mais diversas áreas 
do conhecimento, entre elas a História e a Educação. A primeira, anteriormente produzida a partir 
de fontes históricas impressas, que geralmente eram alocadas em fundos documentais intitulados 
de “arquivo morto”. A segunda, por sua vez, costumeiramente se dava entre os muros de uma sala 
de aula, pensada por meio da presença dos sujeitos escolares, do material didático utilizado e do 
espaço físico que sediava a dinâmica ali desenvolvida. Tanto o arquivo quanto a escola já foram 
objetos de diversos estudos dentro da historiografia da educação, no entanto, agora reconfigurados 
pela emergência das tecnologias digitais estes novos espaços que surgem pela mediação do ciberes-
paço precisam ser investigados. Neste espaço virtual, sujeitos nativos, imigrantes ou colonizadores 
digitais são os transeuntes, navegam no curso da história, projetando novos sentidos a antigos 
elementos, assim como a memória, que em formato virtual e online pode ser acessada a um clique 
pela nuvem. Essa relação entre História, Educação e Tecnologia tem sido inquirida por diversos 
pesquisadores, entre eles Dollar (1994), Faria Filho (2000), Vidal (2002), Werle (2002) e Noiret 
(2015), que apontam reflexões sobre as “Humanidades Digitais” e as novas formas que nela sur-
gem para desenvolver pesquisas históricas com o auxílio das tecnologias digitais.  Anita Lucchesi 
(2014) já chamava a atenção para a existência de uma Historiografia Digital e para a produção do 
que hoje se denomina como História Pública Digital. Tais discussões tem nos auxiliado a pensar so-
bre a produção da história da educação do município de Bananeiras/PB, que por nós tem sido tecida 
com o auxílio das tecnologias digitais. Produções de projetos de pesquisa e trabalhos monográficos 
nos direcionaram a constituição de um repositório digital intitulado “HEB- História da Educação 
do Município de Bananeiras”, uma espécie de arquivo eletrônico que permite acesso livre a fontes 
históricas digitalizadas (entre elas a acervos escolares), e que tem ampliando a reflexão sobre o pa-
trimônio histórico-documental do município. A cidade de Bananeiras se localiza no brejo paraibano 
e é reconhecida no Estado pelo seu patrimônio arquitetônico, parte dele tombado pelo IPHAEP 
segundo Decreto 31.842/2010. Em tal tombamento não está incluído seu patrimônio documental, 
sendo concebido e descartado, muitas vezes, pela concepção que perdura do arquivo morto. Pelo 
desenvolvimento de diversos projetos, e com o apoio dos discentes, temos atuado na informatização 
do patrimônio histórico nas suas mais diversas nuances. É para expor esta experiência, bem como 
para ampliar o escopo das discussões sobre a História Pública Digital, que propomos este artigo.
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RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS E INSTRUÇÃO EM PORTUGAL 
NO SÉCULO XIX: ESCOLA PARA MENINOS NA FREGUESIA DE SÃO 
VICENTE DE PEREIRA (1888-1892)

Wenceslau Gonçalves Neto137

Carlos Henrique de Carvalho 138

Resumo

O trabalho fundamenta-se em documentos coligidos no Arquivo Municipal de Ovar e na Freguesia 
de São Vicente de Pereira, como livros de atas, correspondências, fotografias e imprensa. Procurou 
recuperar o processo de abertura de uma escola para o sexo masculino, em 1888, como resultado do 
esforço do “brasileiro” João Rodrigues de Oliveira Santos, abastado industrial daquela Freguesia 
que, para esse fim, consegue doação do terreno e substancial quantia, de seus próprios recursos e 
de outros que angariou com amigos. A oferta foi feita à Junta da Freguesia no mesmo ano em que 
foi inaugurada a escola para o sexo feminino, também nessa freguesia e por doação do mesmo João 
Rodrigues de Oliveira Santos. Diferentemente do processo da escola feminina, que se arrastou por 
14 anos, numa contenda que envolvia disputas entre grupos do poder local, a escola masculina teve 
sua construção acelerada, sendo inaugurada já no início de 1892, após 3 anos de construção. No 
bojo das discussões que ocorrem em Portugal e na Europa no século XIX, envolvendo a luta pela 
generalização da instrução pública, destaca-se a presença da iniciativa privada, construindo escolas 
e outros melhoramentos para a sociedade ou contribuindo com fundos para a consecução de obras 
sob responsabilidade do Estado. Na freguesia de São de Vicente de Pereira, município de Ovar, isso 
pode ser observado na figura de João Rodrigues de Oliveira Santos, que fizera fortuna no Brasil 
e retornara ao seu rincão natal, onde era naquela época proprietário de uma fábrica de chapéus, 
pretendendo a ele estender benefícios dos quais era carente, como instrução, hospitais, estradas, 
etc. A documentação nos permite acompanhar a Junta de Freguesia no difícil processo de criação, 
construção e implementação de uma escola numa pequena e pobre comunidade do Norte de Por-
tugal, marcada por divisões políticas, mas que luta contra os entraves burocráticos, esforça-se para 
bem aplicar os recursos recebidos em doação, promove licitação para a obra, fiscaliza a construção, 
vende parte de seu patrimônio para conseguir recursos complementares, aciona o poder público, na 
figura do Governo Civil de Aveiro, discute com a Câmara Municipal de Ovar e, finalmente, vê seus 
esforços coroados com a edificação da escola. Foi possível, dessa forma, perceber, uma parte da 
complexidade do processo de escolarização que se pretendia no final do século XIX em Portugal. As 
disputas nas freguesias e nos municípios eram intensas dificultando a geração de uma pauta comum 
ou suprapartidária, mesmo em assuntos que poderiam ser considerados desta dimensão, como o en-
sino primário. Remete-se, ainda, à necessidade de se aprofundar os estudos em torno da esfera mu-
nicipal, tanto para compreensão, no nível micro, de uma discussão que se espraia no macro, como 
para se apreender o movimento que se desenrola no interior do país e no espaço dos municípios em 
torno de questões relevantes para os avanços da nação ou da comunidade, como o caso da educação.
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FORMAÇÃO DO JESUÍTA NA TRADIÇÃO CATÓLICA EUROPEIA 
PARA TRABALHAR NA REALIDADE DA SELVA DA AMÉRICA POR-
TUGUESA DO SÉCULO XVI

Wilson da Silva Prado139

Paulo Romualdo Hernandes 140

Resumo

Com o presente estudo, busca-se contribuir para uma visão mais abrangente dos pressupostos teóricos e 
metodológicos - alicerces da educação na América Portuguesa - que foi o empreendimento pedagógico 
jesuíta, quando do início da colonização. Diversos trabalhos e pesquisas apontam no sentido de que a 
pedagogia utilizada na América Portuguesa foi diferenciada em relação aos métodos e teorias utiliza-
das na Europa no mesmo período. O nativo, o mestiço e o colono contribuíram nessa diferenciação, 
uma vez que aspectos que lhe eram peculiares modificaram a forma como a educação acontecia por 
estas terras. A presente pesquisa objetiva identificar essas peculiaridades a fim de conhecer melhor as 
bases que deram origem à educação no Brasil e que - mesmo com o passar do tempo - influenciam de 
uma forma ou de outra, o pensamento pedagógico que se estabeleceu em nossas escolas e instituições 
educacionais. Além disso, a forma como o nativo, o mestiço ou o colono insurgiu aos conceitos e 
métodos pedagógicos determinados a eles, apontam no sentido de uma reação e, esta reação, de for-
ma dialética, modifica a mensagem recebida pela educação que lhe era imposta e, em alguns casos, o 
próprio educador se transforma em razão das apropriações e ressignificações dinâmicas havidas entre 
as partes. A metodologia do presente trabalho é a pesquisa bibliográfica e documental, com destaque 
para as fontes primárias, quer sejam as cartas e/ou os demais documentos da Companhia de Jesus do 
século XVI. A pesquisa é também qualitativa, uma vez que busca interpretar os dados coletados, com 
base no referencial teórico. Em relação a este referencial, será dada ênfase nos excelentes trabalhos já 
produzidos sobre o assunto, como Jesuítas e selvagens: a negociação da Fé no encontro catequético-
-ritual americano-tupi (séc. XVI e XVII), de Adone Agnolin, Metamorfoses indígenas: identidade e 
cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro, de Maria Regina Celestino de Almeida, A colonização 
do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no México espanhol. Séculos XVI-XVIII, de 
Serge Gruzinski, O teatro de José de Anchieta. Arte e Pedagogia no Brasil Colônia, de Paulo Romual-
do Hernandes, entre outros. Por meio deste estudo e do referencial teórico selecionado, observa-se que 
o jesuíta foi formado em uma pedagogia escolástica, linear, tradicional, mas também humanista - no 
contexto de uma realidade europeia. Ao iniciar o trabalho missionário na América Portuguesa, o jesuíta 
encontrou dificuldades - por sua formação - com o modo de vida do indígena, mas também do mestiço e 
do colono. Inicialmente, buscou persuadi-los por meio de uma pedagogia de convencimento e também 
do uso da força. Porém, a pedagogia jesuítica, inicialmente, não obteve sucesso em terras dos brasis, 
sendo necessária a reformulação de conceitos e representações, além da compreensão do modo de vida 
e do pensamento indígena e mestiço, para que o empreendimento pedagógico-missionário apresen-
tasse resultados. O estudo considera então a hipótese de que o próprio jesuíta pedagogo-missionário 
teve de se adaptar, fazendo com que a educação na América Portuguesa se desse de forma conflitu-
osa, dialética, por meio de encontros e desencontros, imposições e concessões, de ambas as partes. 
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SAÚDE E EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA RURAL NO BRASIL 
SEGUNDO A CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL (1961-
1962)

Yanne da Silva Camargo141

Sandra Cristina Fagundes de Lima 142

Resumo

Esta pesquisa inscreve-se no campo da História da Educação e tem como tema a saúde e a edu-
cação da população negra habitante do meio rural brasileiro no período de 1961 a 1962 segundo 
a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), implementada em 1952 e extinta no ano de 
1963. O objetivo geral desse trabalho será apreender se a CNER se ocupou da educação e saú-
de da população negra habitante do meio rural. Como objetivos específicos, a pesquisa buscará 
por meio da análise da Revista da Campanha Nacional de Educação Rural (RNCER), publica-
da pelo Ministério da Educação e Cultura em 10 volumes, entender: quais foram as iniciativas 
do Governo em prol da saúde da população rural, em especial, da população negra; apreender 
quais foram as noções de saúde propostas pela CNER, ou seja, analisaremos se o Estado tratou a 
saúde desses indivíduos de forma holística considerando os seus aspectos biopsicossocial, men-
tal e espiritual, ou fragmentada, segundo a ideologia de construção de uma educação sanitária 
para civilizar seus modos de vida; analisar qual o papel atribuído ao trabalho do enfermeiro na 
educação pretendida pela CNER. A metodologia utilizada será a leitura e análise crítica da RC-
NER. Porém, esse projeto pretende analisar especificamente a publicação especial, lançada sob 
o número 10 entre 1961 e 1962, na qual aborda-se a relação da enfermagem com o ambiente 
rural; trata como essa profissão pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida. A CNER 
anunciava como objetivos: proporcionar às pessoas residentes no meio rural uma educação pau-
tada na premissa de que seria imprescindível ao desenvolvimento civilizar o seu modo de vida. 
(MACHADO, 1954). Os primeiros resultados obtidos com a pesquisa são: a constatação da au-
sência de medidas especificas da CNER para com a educação e saúde da população negra duran-
te a sua existência, além disso, nota-se a enfermagem com uma visão biomédica em relação ao 
paciente e, por fim, constata-se como essas medidas contribuíram para o higienismo e descaso 
visto até os dias atuais com a saúde da população negra. Portanto, através desse trabalho per-
cebemos que a educação e saúde da população negra foi negligenciada pela CNER no passado. 
O alcance pretendido para esse trabalho é divulgar para a sociedade brasileira os problemas que 
foram enfrentados pela população negra em relação a sua educação e saúde e como essas medidas 
contribuíram para a construção do racismo institucional visto na sociedade brasileira atualmente.
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A CONTINUIDADE DO PROJETO TEIXEIRIANO DE TECNOLOGIAS 
NA EDUCAÇÃO DA NOVA CAPITAL: BRASÍLIA

Maria Paula Vasconcelos Taunay  143

Raquel de Almeida Moraes 144

Resumo

O presente artigo questiona a continuidade do projeto de Anísio Teixeira na área da tecnologia no 
âmbito da educação pública no Distrito Federal. Neste contexto procurou-se investigar a partici-
pação da Universidade de Brasília e do Sistema Público do DF nos procedimentos tecnológicos 
adequados ao projeto de Anísio Teixeira para a educação na nova capital durante o período militar. 
O problema se constitui a partir da análise de dados regionais acumulados para esclarecer a conso-
lidação dessa matriz tecnológica institucionalizada na educação pública local. Para tanto, buscou-
-se informações relativas à rede de profissionais locais habilitados para revelar dados relativos à 
implantação do Projeto Saci, primeiro satélite educacional nacional por meio de uma abordagem 
histórica mediante o aporte de documentos coletados em fontes primárias e secundárias e registros 
de história oral por meio de entrevistas com seus atores. Os dados obtidos demonstram uma des-
continuidade do projeto teixeiriano até a definitiva alocação da Área de Concentração Tecnologias 
na Educação, na Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília, sem, entretanto, evidenciar 
uma parceira deste corpo docente para a realização do Projeto Saci. Foi estudada a atuação da 
Secretaria de Educação e da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília no fornecimento 
de profissionais especializados durante a implantação do Projeto Saci, primeiro satélite nacional 
e matriz do aprofundamento tecnológico do país. Observa-se a alteridade do modelo de educação 
adotado durante a fase inicial da capital e o período da ditadura militar que se adaptou gravemente 
aos interesses socioeconômicos do mercado capitalista e do Estado nacional mediante a univer-
salização da escola primária e média, com ênfase no ensino de matemática e ciências naturais, 
justificando altos financiamentos internacionais para instituições de apoio escolar. Ainda pode-
-se averiguar que o projeto original de Anísio Teixeira se manteve parcialmente preservado no 
Sistema de Ensino do Distrito Federal, apesar de seu falecimento, em condições ainda investiga-
das, quando deixava a Fundação Getúlio Vargas, levando consigo o livro Educação e Tecnologia.
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A CONTINUIDADE DO PROJETO TEIXEIRIANO DE TECNOLOGIAS 
NA EDUCAÇÃO DA NOVA CAPITAL: BRASÍLIA

Maria Paula Vasconcelos Taunay  145

Raquel de Almeida Moraes 146

Resumo

O presente artigo questiona a continuidade do projeto de Anísio Teixeira na área da tecnologia no 
âmbito da educação pública no Distrito Federal. Neste contexto procurou-se investigar a partici-
pação da Universidade de Brasília e do Sistema Público do DF nos procedimentos tecnológicos 
adequados ao projeto de Anísio Teixeira para a educação na nova capital durante o período militar. 
O problema se constitui a partir da análise de dados regionais acumulados para esclarecer a conso-
lidação dessa matriz tecnológica institucionalizada na educação pública local. Para tanto, buscou-
-se informações relativas à rede de profissionais locais habilitados para revelar dados relativos à 
implantação do Projeto Saci, primeiro satélite educacional nacional por meio de uma abordagem 
histórica mediante o aporte de documentos coletados em fontes primárias e secundárias e registros 
de história oral por meio de entrevistas com seus atores. Os dados obtidos demonstram uma des-
continuidade do projeto teixeiriano até a definitiva alocação da Área de Concentração Tecnologias 
na Educação, na Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília, sem, entretanto, evidenciar 
uma parceira deste corpo docente para a realização do Projeto Saci. Foi estudada a atuação da 
Secretaria de Educação e da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília no fornecimento 
de profissionais especializados durante a implantação do Projeto Saci, primeiro satélite nacional 
e matriz do aprofundamento tecnológico do país. Observa-se a alteridade do modelo de educação 
adotado durante a fase inicial da capital e o período da ditadura militar que se adaptou gravemente 
aos interesses socioeconômicos do mercado capitalista e do Estado nacional mediante a univer-
salização da escola primária e média, com ênfase no ensino de matemática e ciências naturais, 
justificando altos financiamentos internacionais para instituições de apoio escolar. Ainda pode-
-se averiguar que o projeto original de Anísio Teixeira se manteve parcialmente preservado no 
Sistema de Ensino do Distrito Federal, apesar de seu falecimento, em condições ainda investiga-
das, quando deixava a Fundação Getúlio Vargas, levando consigo o livro Educação e Tecnologia.
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CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO COTIDIANO ESCOLAR: A REEDU-
CAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS

Ademir José de Oliveira147 

Resumo

Esse artigo foi produzido a partir de uma pesquisa que realizamos no programa de pósgraduação 
em História Unidade Acadêmica Especial de História, Mestrado Profissional e Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, no período de 2016 a 2018. Na pesquisa 
selecionamos uma das escolas da rede pública municipal da cidade de Araguari-MG, nesta tenta-
mos buscar evidências, identificando se o cotidiano escolar dos alunos negros sofreram alterações 
de forma significativa com a aplicação do conteúdo da história da África e da lei 10639/2003. 
No trabalho buscamos trazer visibilidade ao tema, através das entrevistas realizadas com as mães 
dos alunos negros do Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso na 
cidade de Araguari MG, problematizando sobre as práticas educativas arroladas no cotidiano es-
colar dessa instituição de ensino, assim como validar essas vozes no palco educacional, conside-
rando suas experiências, expectativas e as implicações necessárias para a formação de uma nova 
consciência histórica a partir do seu olhar visto de baixo, notadamente dessas mães que buscam 
reconhecimento, valorização identitária e dignidade humana para seus filhos, frente ao éthos so-
cial que preconiza e sistematiza a formação desigual dos seus estratos sociais, que subtraem de 
forma desumana suas potencialidades, valores e o respeito aos alunos negros em sua dignidade 
humana e cidadã. No trabalho produzimos 04 entrevistas, as quais na sua interpretação, dialo-
gamos com os trabalhos de Nilma Lino Gomes, Educação Raça e Gênero (2003), e Kabengele 
Munanga, Superando o Racismo na Escola (2005), para explorarmos como que na subjetividade 
dos entrevistados eles expressam suas relações de conflito. Fizemos isso, e com o resultado do 
trabalho, percebemos um impasse e a dificuldade na aplicação da lei, notadamente no cotidia-
no escolar. No cotidiano surgem mais conflitos entre professor e aluno, e como o negro ainda 
continua recebendo um tratamento desigual. Nesse sentido nossas interpelações se constituem 
na perspectiva de avaliar e analisar as práticas curriculares desenvolvidas no espaço da escola, 
e como essas práticas dialogam com a nova legislação que atribui à valorização da memória dos 
afrodescendentes de forma que possa despertar nos docentes um olhar humanizado que promo-
va a construção de uma nova mentalidade social e racial a partir da sala de aula, que seja ca-
paz de reconhecer e valorizar as minorias raciais enquanto sujeitos e partícipes de nossa história. 
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PENSAMENTO EDUCACIONAL NOS FINAIS DO SÉCULO XIX NO 
BRASIL

Alzenira Francisca de Azevedo148

Resumo

O estudo destina-se a identificar nuances sobre e o pensamento educacional que fazia parte de 
debates em torno da sociedade brasileira, nas décadas finais  do século XIX. Por meio de obras 
como as de Gilberto Freyre e José Veríssimo, são identificadas interpretações sobre a constituição 
sociocultural do Brasil, bem como a necessidade educacional presente na sociedade. É evidente 
que, ao serem transpostas para a compreensão da realidade brasileira em particular, estas inter-
pretações acabaram por apresentar vários desdobramentos como a necessidade de um projeto de 
unidade nacional que precisava de ação, de trabalho e de formação. Esse trabalho seria realizado 
pela educação do próprio caráter dos homens. Percebe-se em Veríssimo, por exemplo, um pro-
jeto que idealiza ações atreladas à dimensão moral e não só as de domínio do conhecimento da 
história, geografia, o saber ler e contar. Os autores pesquisados fazem parte de uma geração de 
pensadores que vivia no Brasil o processo de transição do império para a República em meio a 
uma formação política, filosófica e sociológica importada da Europa e dos Estados Unidos da 
América em que prevaleciam interpretações liberais, positivas e evolucionistas do mundo e das 
sociedades humanas. Ao olhar para as analises observadas nas obras, entende-se que os autores 
estavam imersos naquelas indagações em torno da sociedade brasileira, que, em sua visão, eram 
impeditivas do crescimento, do progresso, em conexão que estava com o pensamento de civilidade.

Palavras-chave: Gilberto Freyre e José Veríssimo; Educação; História da Educação Brasileira
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OS PENSAMENTOS EDUCACIONAIS DE ALVARO VIEIRA PINTO E 
ANÍSIO TEIXEIRA (1955-1959): DOIS PROJETOS DEMOCRÁTICOS 
DISTINTOS 

Ana Laura Lopes Carvalho149

Resumo

O Instituto de Estudos Superiores Brasileiros, o ISEB, foi fundado em 1955, e segundo Maria 
Teresa Cavalcanti de Oliveira (2006) possuía duas finalidades complementares: a primeira, emi-
nentemente educativa, voltada ao estudo e à divulgação da sociologia, história, economia e política 
por meio de cursos, palestras, pesquisas e etc; e a segunda, política que envolvia a compreensão e 
crítica da realidade brasileira a fim de promover o desenvolvimento nacional. Esta pesquisa tem por 
objetivo recuperar as discussões de dois grandes educadores brasileiros, o filósofo Alvaro Vieira 
Pinto e do escolanovista Anísio Teixeira, no período (1955-1959), que por meio de suas vincula-
ções ao ISEB e ao Inep, contribuíram para alteração da pesquisa nacional em educação mais rigoro-
sa e preocupada em diagnosticar os problemas escolares nacionais para solucioná-los e, posterior-
mente mostrar seus pontos de convergência e divergência que conduziram a diferentes trajetórias 
de atuação no campo educacional. A pesquisa será realizada por meio do estudo e análise das obras 
de Vieira Pinto Ideologia do Desenvolvimento Nacional e Consciência e Realidade Nacional, as-
sim como as de Anísio Teixeira Educação e Desenvolvimento e Educação para o desenvolvimento 
e a democracia, produzidas no período em que estiveram no ISEB (1955-1959). Também serão 
utilizados estudos e pesquisas sobre o ISEB e sobre Alvaro Vieira Pinto e Anísio Teixeira. Embora 
as ideias de Vieira Pinto e Anísio Teixeira fossem as mesmas, no que diz respeito ao fato de que 
o desenvolvimento dá as condições materiais e culturais às quais o homem é privado na condição 
do subdesenvolvimento, e também concordassem com a importância da tomada da consciência, 
discordavam na forma como o desenvolvimento seria conduzido, divergiram quanto a como se 
daria o processo de democratização. Para Vieira Pinto, as massas deveriam ter o protagonismo, 
enquanto para Anísio Teixeira, o papel transformador cabia às classes médias que deveriam ser as 
elites condutoras do processo de democratização. As diferentes concepções acerca da democracia 
e do protagonismo das massas fez com que esses educadores tivessem duas trajetórias distintas. 
Vieira Pinto continuou no ISEB até 1964 e Anísio Teixeira deixou de ser curador do Instituto em 
1959, por causa da expulsão de Hélio Jaguaribe. Anísio Teixeira continuou a ser um notável edu-
cador e homem de Estado, e Vieira Pinto se aproximou dos movimentos estudantis e movimentos 
sociais, participando da elaboração e distribuição dos Cadernos do Povo Brasileiro, que segundo 
Angélica Lovatto, em sua tese de doutorado (2010), contribuiu para o avanço das lutas de classe 
no período pré-64. Se em um primeiro momento foi possível aproximar os dois intelectuais por 
um mesmo projeto, em nome do desenvolvimento nacional, as lutas de classes do pré-64 e as con-
dições históricas que influenciaram diferentes concepções educacionais desses dois intelectuais e 
educadores, posteriormente os colocaram em diferentes campos de luta pela educação democrática.

Palavras-Chave: Educação Democrática. Desenvolvimentismo. ISEB.

149  Mestranda no Programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas.



105

PARA ALÉM DA “RESISTÊNCIA”: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA 
ESCOLA

André de Souza Santos150

Maria Cristina Gomes Machado151

Resumo

Pensar a educação é a tarefa mais importante dos dias atuais. O pensamento educacional, entenden-
do-se este por toda a conjuntura educativa, regulamentos, práticas pedagógicas, materiais, resulta-
dos e metas a se atingir, é o fundamento tanto do funcionamento escolar, quanto da interpretação do 
ensino como conservador ou transformador. Constitui-se, portanto, em objeto de conformação ou 
luta, conforme a perspectiva que o apreende. Diante do atual avanço da burguesia e o (pre)domínio 
das estruturas, normas e investimentos do Estado, objetivamos neste ensaio investigar de que forma 
a escola pode se identificar e se manter como uma resistência concreta ao capital, sem, com isso, 
negligenciar a existência material das camadas populares. A educação e aqueles que digladiam por 
sua função social conscientizadora, se encontram em um campo constantemente atacado e se unem, 
personificando o que chamamos popularmente de resistência. Este termo, no Brasil, está associado 
aos movimentos que defendem a autonomia escolar, seja do mestre, dos alunos ou funcionários, exi-
gindo a liberdade mínima do pensar. Pensemos, portanto, a que ponto se dá uma resistência? O que 
é e como pode ser feita uma resistência dentro das escolas? Afinal, o que é uma resistência ou o que 
é resistir? As respostas à essas indagações não são ingênuas ou simples. Ao contrário, usar esse ter-
mo sem atenção ou entendimento profundo de seu sentido, há de torná-lo vazio e insuficiente. Este 
estudo de caráter qualitativo e de natureza bibliográfica, referenciou-se em Marx, Mészáros, Paulo 
Freire, Saviani, dentre outros que entendem a escola como espaço de conflitos por dominação/re-
produção ou consciência/libertação. Nesses autores e em nossa própria análise, encontramos argu-
mentos para defender uma concepção de escola exclusivamente voltada às camadas populares, haja 
vista seu uso histórico pelos detentores do capital que demarcam o inevitável e necessário perfil 
fabril-industrial do ensino. Ao final do estudo, pode-se verificar que a escola, local de disputa entre 
forças hegemônicas, pode contribuir com a conscientização e libertação da classe trabalhadora, con-
tudo, deverá ter clareza e comprometimento com as demandas dos trabalhadores que, afinal, dispõe 
unicamente da educação como possibilidade de entendimento de sua existência explorada e caótica. 
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PASCHOAL LEMME E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTI-
CO: RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO

Carla Villamaina Centeno152

Resumo

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla intitulada: A organização 
do trabalho didático na perspectiva de educadores da Escola Nova (1930-1970), financiada pelo 
CNPq. Neste estudo aborda-se o pensamento e os projetos desenvolvidos por Paschoal Lemme 
(Rio de Janeiro, Brasil, -1904-1997), acerca dos recursos didáticos para o ensino de sua época. 
Lemme foi um educador que se envolveu em várias ações e formulação de políticas públicas entre 
os anos 1920 e 1960. Ocupou funções técnicas na administração da rede escolar pública do Rio de 
janeiro, atuando ao lado de escolanovistas expressivos como Fernando de Azevedo e Anísio Tei-
xeira. Foi utilizada a categoria “organização do trabalho didático”, com base nos estudos marxistas 
para análise do objeto investigado. Discute de que forma o educador Paschoal Lemme compreende 
o papel da organização do trabalho didático, concebida nesse trabalho sob a acepção de Alves 
(2005). O objetivo específico é verificar qual é a importância que Lemme atribui aos recursos 
didáticos. Foram utilizados como fontes primárias suas Memórias (volumes 1 a 5, 1988, 2000), 
Estudos de Educação (1953) e Educação democrática e progressiva (1961). Trabalhos acadêmicos 
sobre o autor também foram consultados. Ainda que mantivesse aproximação com algumas teses 
escolanovistas e valorizasse o trabalho desenvolvido por esses intelectuais, sua concepção se dis-
tancia dos mesmos, sobretudo, em razão de suas críticas ao idealismo de estudiosos dessa corrente 
que considerava a escola ou a educação como a propulsora do desenvolvimento. Para Lemme era 
preciso investir nas condições materiais dos trabalhadores e, de forma mais radical, considerava 
que era preciso haver uma transformação social para que a educação se desenvolvesse plenamente. 
Contudo, de forma contraditória, considerava que um conteúdo diferenciado na educação escolar 
poderia conscientizar os trabalhadores de suas reais condições. Nesse sentido, Lemme criticou o 
pouco e mau uso dos livros na escola. Essas fontes do conhecimento, segundo ele, eram utilizadas 
para os estudos preparatórios ou exames e para atender os objetivos dos “tecnocratas”. Sugere a 
leitura da literatura para o conhecimento científico e também como meio de libertação dos ‘deve-
res’ escolares”. Ainda que admita a necessidade do acesso aos livros de literatura e de clássicos, 
não faz objeção à introdução de algumas obras didáticas, como compêndios. Nisso se assemelha 
a alguns escolanovistas, como Fernando de Azevedo.  Acerca da Educação de Jovens e Adultos, 
Lemme implementou uma organização que tentou superar a forma seriada e formal dos cursos, 
com conteúdos que superavam a organização simplificada da escola moderna, com inserção de 
formas variadas como atividades extraclasse ministradas com projetos culturais diversificados com 
a inserção de cinema, rádio, teatro, etc. Em 1936 essa experiência foi interrompida pela detenção 
do autor pelo Tribunal de Segurança Nacional, sob a falsa acusação de ter desenvolvido ideologias 
subversivas nos cursos organizados. Concluindo, Lemme adotou algumas práticas escolanovis-
tas, por que as considerou avançadas, mas vislumbrou outra espécie de tarefa para a educação. 
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ANTONIO GRAMSCI: O PAPEL EDUCATIVO DE SEUS ESCRITOS 
JORNALÍSTICOS (1914-1917)

Helen Cristina de Oliveira Vieira153

Renata Franqui154

Resumo

O texto analisa o papel educativo de três textos elaborados por Antonio Gramsci e publicados 
na imprensa socialista Il Grido de Popolo entre os anos de 1914 e 1917, a saber: Neutralidade 
Ativa e Operante, Socialismo e Cultura e Notas sobre a revolução Russa (Gramsci, 2004). Trata-
-se de textos de cunho político e pedagógico que foram produzidos em meio ao debate a respeito 
da Primeira Guerra Mundial aflorado no período e também da preocupação em tratar do tema 
cultura, isto é, da formação intelectual e moral dos trabalhadores já compreendida como funda-
mental na formação dos quadros dirigentes. Consideramos que se trata de textos “fur ewig”, ou 
seja, “para sempre” por abordarem problemáticas relevantes ainda hoje. Portanto, um artigo ex-
pressivo para o  proposto no XI Seminário Internacional do HISTEDBR, uma vez que socializa 
a produção intelectual de um autor clássico que contribuiu sobremaneira para fundamentação do 
pensamento educacional brasileiro. A pesquisa é do tipo básica, realizada por meio de análises 
dos escritos gramscianos e ancorada nas contribuições de Fiori (1979), que desenvolveu um tra-
balho de produção da biografia de Antonio Gramsci, de Manacorda (2008) e Nosella (2010), os 
quais expressaram suas considerações a respeito do valor que Gramsci atribui à cultura, isto é, a 
formação intelectual e moral da classe trabalhadora. Para melhor indicar os resultados obtidos na 
pesquisa, propomos abordar sinteticamente a essência de cada texto analisado. Assim, no texto 
Neutralidade Ativa e Operante foi elaborada uma crítica a respeito do posicionamento do Par-
tido Comunista em relação à Primeira Guerra Mundial que se iniciava, concluindo que se trata-
va de uma Guerra Capitalista, por isso não poderia ser apoiada pelo partido, e que uma posição 
neutra significaria nesse caso um apoio indireto ao referido conflito. Em Socialismo e Cultura, 
o intelectual marxista desenvolve um conteúdo teórico denso, atribuindo à cultura o conceito de 
conhecimento ou reflexão inteligente e tecendo suas considerações a respeito da importância da 
instrução dos trabalhadores, afirmando-a como essencial para a formação dos novos líderes. Já 
em Notas sobre a Revolução Russa, apresenta uma contraposição às ideias burguesas dissemi-
nadas pela imprensa dominante da época, uma vez que objetivava colocar a população contra a 
tomada de poder do grupo liderado por Lênin (Gramsci, 2004). Em considerações finais, a análise 
dos textos gramscianos permitiu perceber que o autor colaborou com a formação intelectual da 
classe trabalhadora por meio da imprensa socialista italiana, se contrapondo e desvelando criti-
camente os ideários burgueses e corroborando com a disseminação de uma nova visão de mundo. 
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APORTES TEÓRICOS DA PRODUÇÃO DE FLORESTAN FERNAN-
DES PARA COMPREENDER A SOCIEDADE E A ESCOLA PÚBLICA 
NO BRASIL

Leandro Sartori155

Gilcilene Barão 156

Resumo

O objetivo deste trabalho é inventariar nas produções de Florestan Fernandes dos anos de 1980, 
aportes teóricos para compreender os dilemas educacionais que perpassam a história da Educa-
ção Pública na sociedade brasileira. Na atual conjuntura tem se dado a ampliação do desmonte 
dos direitos sociais e, por conseguinte, da escola pública através do corte de financiamento, do 
avanço dos princípios da escola sem partido e das referências empresariais presentes na política 
educacional. Desta forma, torna-se imprescindível recuperar intelectuais que são referências críti-
cas no pensamento educacional. Nos anos de 1980 Florestan Fernandes consolidou seu arcabouço 
teórico e foi um importante militante da educação pública e intelectual orgânico dos trabalhadores. 
Neste período constam em seus escritos várias temáticas, tais como: greve, condições salariais, 
movimento estudantil, verbas públicas para escola pública, desvalorização do ensino e análises 
dos desafios educacionais numa sociedade capitalista dependente. As fontes utilizadas para este 
estudo foram livros, jornais, intervenções do Florestan no parlamento e nas conferências por ele 
ministradas. Os desdobramentos dos estudos bibliográficos realizados têm apontado para as se-
guintes conclusões: Florestan (1986, p.28) não alimentava nenhuma ilusão com a “Nova Repú-
blica”, pois neste período perdeu-se a oportunidade de realização de uma profunda transformação 
estrutural na sociedade civil e no Estado; embora fossem latentes na sociedade dois elementos que 
poderiam contribuir positivamente para a sua transformação, rancor contra a ditadura civil-militar 
e consciência geral sobre a necessidade de mudança, esta não se consolidou dados os limites de 
organização dos de baixo na sociedade e dado o papel do Brasil na configuração internacional 
do Imperialismo; quando Florestan analisa a burguesia brasileira através dos seus nexos exter-
nos e internos nos oferece um instrumental teórico muito interessante para compreender um dos 
dilemas educacionais dos países de capitalismo dependente: primeiro, a interferência externa nas 
políticas educacionais, que muito tem proporcionado o agravamento da nossa crise educacional e, 
também, o conservadorismo político das elites; dentre outros aspectos. A luta em defesa da escola 
pública exige fundamentação teórica e organização social, por isso, o estudo do pensamento edu-
cacional e social clássico consiste em uma significativa contribuição para instrumentalizar as lutas.
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O SIGNIFICADO DE “TRABALHO” NAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HU-
MANAS

Luciana Cristina Salvatti Coutinho157

Ademir Barros dos Santos158

Resumo

No processo de produção da existência os seres humanos, por meio do trabalho, produzem não só 
objetos materiais mas, também, não materiais. Dentre estes últimos situam-se os conhecimentos 
tanto tácitos quanto científicos. As ideias, de modo geral, e a ciência, especificamente, são, ao mes-
mo tempo, determinadas pela materialidade da vida bem como a condicionam, visto que influem 
nas ações humanas sendo, portanto, resultado e resultante dos embates histórico-sociais. Esse mo-
vimento histórico-dialético indica que os conceitos são produtos históricos e o sentido atribuído 
a eles é de natureza social. Partindo desse pressuposto, esta pesquisa buscou analisar a utilização 
do termo trabalho em textos acadêmicos disponíveis em meios virtuais conceituados, ali o apli-
cando, para tanto e como descritor, a estudos editados tanto pela Associação Nacional de História 
– Anpuh, onde selecionou as revistas Brasileira de História, História Hoje e Mundos do Trabalho; 
para além, estendeu-se a outras, tais como a Revista Brasileira de História da Educação, avançando 
na produção apresentada à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 
Anped em suas reuniões anuais, assim como sobre as publicações do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR. Como escopo, selecionou, como 
termo inicial, o ano de 1996 em que foi publicada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
estendendo-se até o ano de 2018, o mais recente disponível nos meios digitais. Sobre este mate-
rial, buscou compreender não só o momento atual desta discussão acadêmica mas, também, suas 
nuances evolutivas ocorridas durante o período analisado, o que pode, talvez, trazer alguma luz 
ao momento atual dos estudos sobre o tema, cuja abordagem tem potencial para, possivelmente, 
refletir-se na visão posta, por docentes, em sala de aula. Diante da pergunta formulada, dos possí-
veis desdobramentos desta e do escopo determinado, o método adotado foi, unicamente, a pesquisa 
bibliográfica, analisada quantitativa e qualitativamente, com o que se espera atingir os objetivos 
pretendidos. Como resultados preliminares identificou-se uma polissemia do termo “trabalho” que, 
se para a Física, significa a grandeza que desloca um objeto pela transferência de energia; para a 
Biologia, o conjunto de fenômenos que alteram a matéria viva; para a Economia, a atividade de 
produzir bens e serviços, adquirindo, ainda, a conotação acadêmica de pesquisa e, para o vulgo 
desconhecedor, as oferendas no rito religioso de matriz africana, o presente estudo busca apurar 
o significado do termo nas ciências humanas e sociais, especialmente porque, nestas ciências, o 
mesmo, enquanto atividade humana, tem enfrentado o debate, sobretudo, entre as visões socialista 
e capitalista, além de apresentar outros enfoques específicos, tais como a escravidão moderna.
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A CONTRIBUIÇÃO DE DARIO VELLOZO NA REVISTA “A ESCOLA” 
(1906-1910)

Maria Beatriz de Almeida Mello159

Flávio Massami Martins Ruckstadter160

Resumo

A imprensa pedagógica pode se constituir em importante fonte para o estudo da história da educa-
ção e contribuir para que seja realizada uma análise mais rica e plural do fenômeno educacional. 
A partir dela, é possível identificar e analisar, por exemplo, debates sobre variadas questões educa-
cionais que tomaram forma num determinado contexto histórico. Neste trabalho, busca-se analisar 
os textos publicados por Dario Vellozo (1869-1937) na revista “A Escola”, periódico organizado e 
distribuído pelo Grêmio de professores públicos do Paraná, em Curitiba. O periódico circulou du-
rante quatro anos, no período de 1906 e 1910, e tinha como objetivo divulgar determinadas ideias 
para a educação pública entre os docentes do Estado. A revista tratava de diversos assuntos, entre 
eles: importância do ensino cívico, propagação de ideias higienistas, debates sobre os melhores 
métodos de ensino a serem adotados, discussões sobre temas emergentes na sociedade paranaense, 
como as reformas necessárias para a instrução pública, ensino de língua portuguesa nas escolas 
de imigrantes e até mesmo modelos de lições de português e francês, que poderiam ser aplicadas 
em sala de aula pelos docentes. O objetivo do trabalho é analisar os textos publicados por Dario 
Vellozo no periódico, e compreender as propostas e anseios do intelectual em relação a educa-
ção, em um período em que o sistema educacional paranaense começava a se organizar. Velozzo 
teve uma importante atuação no cenário educacional do Paraná no início do século XX, e atuou 
como diretor da revista durante os quatro anos em que foi publicada. A pesquisa possui caráter 
documental, pois, tem como fonte principal os números da revista A Escola, disponíveis em meio 
eletrônico através do site da Biblioteca Nacional Digital. A análise do tema é norteada pelo mate-
rialismo histórico, visto que, como indica José Claudinei Lombardi (2010), a educação não pode 
ser analisada de maneira abstrata e separada da vida social, pois, constitui uma dimensão factual 
da vida do homem. Além disso, ela se transforma historicamente, de maneira articulada a transfor-
mações do modo de produção vigente. Através dos textos de Dario Vellozo no periódico, busca-se 
discutir as ideias educacionais que permeavam a sociedade republicana paranaense e analisar de 
que modo elas representavam, ou buscavam representar, um dos projetos educacionais vigentes.
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PENSAMENTO EDUCACIONAL - A TEORIA DO CAPITAL HUMANO 
(TCH) E O NEOPOSITIVISMO CONTRA A EDUCAÇÃO

Mayara Gregoracci dos Santos161

Resumo

Buscou-se no presente trabalho, analisar e discutir o papel do pensamento educacional baseado na 
Teoria do Capital Humano (TCH) em relação com o paradigma neopositivista e analisar sobre tal 
teoria as relações que as envolvem, evidenciando os reflexos negativos destas concepções para o 
pensar e o fazer do processo educacional, o que fundamenta a escolha deste grupo de trabalho. Par-
tindo da perspectiva do materialismo histórico-dialético, buscou-se questionar a formação humana 
pretendida por tal matriz de pensamento e o que se objetiva na formação educacional pautada nos 
valores e demandas do mercado e dos interesses capitalistas, baseados principalmente na TCH, 
no neopositivismo em suas novas formas de pensar a realidade e o fazer educacional. A pesquisa 
foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico de autores relevantes da área, como Gau-
dêncio Frigotto (2016), que analisa os impactos da lógica produtivista e competitiva do capital 
e sua influência na educação a partir da “teoria do capital humano”, contextualizando a crítica à 
Teodore Schultz, o qual se dedicou a pensar a educação como um processo que torna as pessoas 
produtivas, introduzindo assim a ideia de “capital educacional”, relacionando-o especificamente 
aos investimentos em educação para a consolidação do mercado (1963); dentre outras leituras 
realizadas por autores de referência da educação em contraposição. Enquanto que se pretende 
associar tal matriz de pensamento ao neopositivismo, que possui contribuições do pensamento 
tradicional e da lógica moderna, estando associado aos princípios das tradições burguesas e do 
livre do comércio, observado a partir de SILVA (2017) e qual a contribuição que podemos obter 
para pensar sua relação com a educação. O trabalho se dedicou à tentativa de problematizar como 
os agentes do capitalismo impondo seus interesses para as esferas educacionais, buscam funda-
mentar as relações sociais mercantilizadas e alienadas provenientes do objetivo de reprodução 
e expansão do Capital, intentando construir narrativas e concepções que se enraízem no cerne 
político-ideológico social e que possam ser concebidos e legitimados na sociedade. O trabalho 
buscou contribuir e sintetizar uma breve análise no que tange ao ideário e concepções presentes na 
esfera da TCH e do paradigma neopositivista, ou seja, da “educação enquanto objeto do processo 
produtivo” (SCHULTZ, 1963) e de seu papel unicamente instrumental, como uma ferramenta para 
o crescimento econômico e atendimento das exigências do mercado. A análise teve por resultado 
que ‘capital humano’ é um conceito construído para manter presentes os interesses da classe do-
minante e como tais concepções aqui analisadas, se colocam paralelamente contrárias à própria 
educação enquanto processo e objetivo de formação e emancipação humana - entendendo que 
um real e efetivo processo educativo deva ir além de proporcionar uma formação convergente 
a interesses puramente econômicos, para a superação e transformação da sociedade de classes.
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O PROLETKULT E A DEFESA DO CONCEITO DE CULTURA PRO-
LETÁRIA EM ANATOLI LUNATCHÁRSKI (1875-1933), O PRIMEIRO 
PRESIDENTE DO COMISSARIADO DO POVO PARA A INSTRUÇÃO 
PÚBLICA, PÓS REVOLUÇAO DE OUTUBRO DE 1917

Paulo Edyr Bueno Camargo162

Resumo

O presente trabalho compõe o relatório parcial de uma pesquisa bibliografia em andamento a res-
peito do educador russo Anatoli Lunatchárski (1875-1933), o Primeiro Presidente do Comissariado 
do Povo para a Instrução Pública, na sigla em russo Narkompros, pós-revolução de Outubro de 
1917. Ele se notabilizou, segundo LUNATCHÁRSKI (2018: 07), como um intelectual entre os 
bolcheviques e um bolchevique entre os intelectuais. É necessário salientar, em primeiro lugar, que 
a maioria dos intelectuais – a intelligentsia russa – não apoiou a Revolução de Outubro. Ela queria 
limitar, segundo FITZPATRICK (2009:12), as mutações da sociedade russa a Revolução de Feve-
reiro, a chamada revolução da elite, composta por políticos liberais, a classe dos proprietários e dos 
profissionais liberais e o corpo de funcionários públicos, cujo objetivo final era colocar um fim ao 
domínio da autocracia russa. É preciso, também, evitar interpretações maniqueístas, dividindo o 
mundo em campos opostos: luzes e sombras, a revolução e seus inimigos. Nesse sentido, não pode-
mos esquecer que entre os bolcheviques, apoiadores da revolução popular, composta por políticos 
socialistas, a classe operária urbana, os soldados rasos e os marinheiros existiam divisões e diferen-
ças. De um lado, a posição de seus principais líderes e executores, Vladimir Lenin e Leon Trotski, 
segundo o qual TROTSKI (2007: 65), a nova cultura e a nova arte não surgirão com a Revolução 
de Outubro. Iniciou-se, tão somente, um período de preparação da futura cultura proletária sob os 
ombros da cultura burguesa acumulada. De outro lado, dentro da fração bolchevique, tivemos a 
concepção denominada de Proletkult, que mantinha o ideário de conhecimentos historicamente 
acumulados, porém, acreditava que a cultura proletária deveria começar antes da revolução, pois, 
somente assim, a construção da sociedade socialista seria possível. Eis a concepção de seus princi-
pais formuladores Alexander Bogdanov, primeiro, e Anatoli Lunatcharski, seu seguidor. Observa-
-se, assim, uma divergência entre os dois grupos bolcheviques relacionados ao papel desempenha-
do pelos intelectuais na sociedade socialista. O grupo de Lenin e Trotski defensores da ideia dos 
revolucionários profissionais, os dirigentes da revolução, e o grupo de Bogdanov e Lunatcharki que 
se colocavam no mesmo plano dos técnicos e especialistas dos laboratórios industriais, segundo 
(PINTO, 2018:62), fator fundamental para a construção da sociedade socialista através dos aportes 
imprescindíveis da experiência técnica e da experiência laborativa. LUNATCHARKI (1988:26), 
ainda, defendia o seguinte paralelismo: o partido na área política, o sindicato na econômica e o 
Proletkult na cultural. Segundo a hipótese deste trabalho, portanto, presente em FITZPATRICK 
(2009:24), a tradição bolchevique de organização centralizada e disciplina partidária rigorosa orien-
tou também a cultura soviética resultando em autoritarismo repressivo e criador dos alicerces para a 
posterior ditadura totalitária de Josef Stalin. Predominou uma das diversas tendências, não a única, 
vale lembrar, da Revolução de Outubro. O conhecimento da gênese deste problema/conflito, um 
dos preceitos do método marxista, é fundamental em tempos de polarização política entre fascismo 
e socialismo a fim de aprendermos com os equívocos do passado e evitarmos caminhos baldados.
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GUSTAVO CAPANEMA: INTELECTUAL, POLÍTICO E EDUCADOR

Renata Franqui163

Helen Cristina de Oliveira Vieira164

Resumo

O texto analisa a atuação de Gustavo Capanema (1900-1985), educador e político que foi ministro 
da educação e saúde durante os anos de 1934 e 1945, delimitando como seu pensamento educacional 
influenciou na construção do projeto de nação daquele período. A temática proposta alinha-se ao GT 
2, “Pensamento Educacional”, proposto pelo XI Seminário Internacional do HISTEDBR, ao passo 
que trata do pensamento, trajetória e atuação deste intelectual na área da educação. Por intelectual 
entende-se o sujeito que interage com a sociedade na qual se insere, a partir de uma postura crítica, 
tratando dos assuntos relativos ao meio social, sendo capaz de influenciar os indivíduos a tomarem 
decisões e formarem opiniões. Nesse sentido, a atuação política, educacional e cultural de Capane-
ma durante seu ministério revelam o projeto de Brasil moderno que buscava edificar por meio da 
educação, a qual serviria como base para a construção de uma nação ordeira e progressista, valores 
afinados com os ideais positivistas. O projeto societário e educacional empreendido por Capanema 
é analisado à luz das publicações da Revista Fon-Fon!, semanário político de grande expressão que 
circulou no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. A escolha do periódico não se deu 
de modo aleatório. A Revista Fon-Fon! era assumidamente um instrumento pró-modernização e 
desempenhou um papel significativo na construção da opinião pública no período, constituindo-se 
como espaço para produção ideológica, sob a perspectiva da classe burguesa. O objetivo do estudo 
é estabelecer um diálogo entre o pensamento do ministro Capanema e o discurso propagado pela 
Fon-Fon!, de modo a compreender a maneira como o periódico noticiava as ações do Ministério e 
contribuía para a formação da opinião pública. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, 
cuja organização textual exibe, em um primeiro momento, uma discussão sobre o termo intelectual, 
com base nas contribuições de Gramsci (2000), Löwy (1979) e Leclerc (2004). Adiante, discute-
-se a relação entre a atuação dos intelectuais na formação da opinião pública por intermédio da 
imprensa, a partir dos estudos de Déguy (2006), Nascimento (1989) e Chagas (2012). Apresenta-se 
os aspectos principais da vida de Capanema, com ênfase em sua atuação política como ministro da 
Educação e Saúde durante o governo de Getúlio Vargas, tendo como base os trabalhos de Bomeny 
(1999), Romanelli (2012) e Schwartzman et. al. (2000). Por fim, o texto analisa o modo pelo qual a 
revista Fon-Fon! noticiou os principais acontecimentos do ministério Capanema, como é o caso da 
reforma do ensino secundário. Os conteúdos publicados pelo periódico afetos ao ministério Capa-
nema, articulado às questões históricas, políticas e sociais da época permitiram compreender a cen-
tralidade da educação na construção de uma nação com base no ideal de modernidade e progresso.
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ORIGENS, ANTECEDENTES E DESENVOLVIMENTO DA PEDAGO-
GIA LIBERTADORA

Robson Machado165

Ribamar Nogueira da Silva166

Resumo

O presente texto tenciona, em tempos de obscurantismo e de evidente avanço das forças neocon-
servadoras e neoliberais no campo da educação brasileira, contribuir com a defesa da importância 
do legado do professor Paulo Freire e do ideário pedagógico libertador. Os projetos e as políticas 
educacionais postas em vigor pelos representantes do capital que, como nos lembra Marx e Engels 
(2018), fazem do Estado um comitê para gerência dos seus negócios, têm ameaçado a educa-
ção pública, gratuita, laica, diversa e universal. Por conseqüência, o pensamento progressista de 
Paulo Freire tem sido taxado de doutrinal e a Pedagogia Libertadora, fundada no personalismo 
cristão e na fenomenologia, acusada de promotora do “marxismo cultural”. Diante da tentativa 
de interdição do pensamento do Patrono da Educação Brasileira (BRASIL, 2012) e do aciona-
mento do revisionismo histórico disparatado em ode aos governos ditatoriais (1964-1985), tem-se 
como objetivo discutir os antecedentes, as origens e o desenvolvimento da Pedagogia Libertado-
ra. Para tanto, busca-se a exposição da situação política, social e econômica do Brasil durante a 
Quarta República (1945-1964). O estudo trata dos processos políticos institucionais da democra-
cia burguesa, do projeto Nacional Desenvolvimentista, das mobilizações em favor da educação 
e cultura popular e da reação que culminou com o golpe empresarial-militar de 1964. Eviden-
cia a dependência dos direitos políticos à alfabetização, o que propiciou, no campo e nas cida-
des, a organização de inúmeras campanhas de educação de jovens e adultos do final dos anos de 
1940 a 1964. Entre essas campanhas destaca: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 
(CEAA) (1947-1963), Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) (1952-1963), Campanha 
Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) (1958-1963) e a Mobilização Nacional Con-
tra o Analfabetismo (MNCA) (1962-1963). Salienta, ainda, a participação da juventude católica 
nos movimentos pela alfabetização, nos Centros Populares de Cultura (CPC’s) e no Movimento 
de Cultura Popular (MCP), perseguidos e extintos a partir de 1964. Tem como principais refe-
rências teóricas as obras de Saviani (2008) e Paiva (2003) e toma como referencial metodológico 
o materialismo histórico-dialético, por entender que o conjunto de  ideias  existentes em uma dada 
formação social, entre elas as ideias pedagógicas, são determinadas pela produção material da vida.
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“EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA SOMENTE NUMA SOCIEDADE DE-
MOCRÁTICA” – LEMME E A DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA

Sonia Rummert167

Resumo

O trabalho resulta de estudo documental e se fundamenta, do ponto de vista teórico-metodológico, 
em categorias centrais do materialismo histórico dialético: classe social, totalidade, hegemonia 
e contradição. Seu objetivo principal é contribuir para a ampliação do conhecimento acerca de 
Paschoal Lemme, intelectual que atuou na educação do Brasil desde a década de 1930 e cuja 
relevância para o conjunto de nosso pensamento educacional ainda não obteve o compatível re-
conhecimento. Pretende-se tratar, especificamente de sua produção textual, divulgada em artigos, 
comunicações, cartas e notas publicados em periódicos acadêmicos das décadas de 1930 e 1940, 
bem como da repercussão de suas ideias e atuação na imprensa burguesa e proletária, no mesmo 
período. Essas fontes históricas integram, predominantemente, os acervos da Biblioteca Nacional-
-RJ, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC/
FGV-RJ e do Centro de Documentação de História da Educação no Rio de Janeiro – PROEDES/
UFRJ. A análise do material possibilita explicitar a vinculação político-ideológica do educador, 
derivada de uma profunda identidade com a classe trabalhadora da qual decorreu seu movimento 
de aproximação do Partido Comunista Brasileiro, de movimentos sindicais e de outros intelectuais 
que, em diferentes esferas, militavam com o objetivo de transformar estruturalmente a socieda-
de, historicamente marcada pela injustiça e desigualdade sociais. Coerentemente com nossa área 
de pesquisa, privilegiou-se, no estudo, as publicações em que Lemme trata, particularmente, da 
educação da classe trabalhadora jovem e adulta à qual eram negadas as condições objetivas de 
acesso à educação. Nos trabalhos selecionados, o autor tanto expõe seu pensamento educacional 
quanto apresenta relatos de sua própria intervenção, notadamente na rede pública do Distrito Fe-
deral, no âmbito da educação dos trabalhadores e também formula proposições de longo alcan-
ce. A destacar, finalmente, que as posições assumidas por Lemme deram origem a uma trajetória 
bastante singular, tanto em relação a seus pares educadores quanto em relação àqueles a quem se 
aliou politicamente, fora do âmbito educacional. A dedicação à educação dos jovens e adultos da 
classe trabalhadora levou-o a uma posição pioneira nessa área, sendo de sua autoria o primeiro 
estudo sistemático produzido por um educador brasileiro sobre o tema da Educação de Adultos, 
ainda no final dos anos de 1930. Nesse estudo, além de detida análise do quadro educacional da 
época, Lemme refere à importância do contínuo acesso a possibilidades de formação bem antes 
da difusão do ideário da educação permanente e do que agora se denomina como educação ao 
longo da vida. Também refere, detalhadamente, à experiência sob sua concepção e direção que, 
embora necessária e extremamente rica, até hoje não encontra similitude em nenhuma ação edu-
cativa sistemática entre as que se oferecem, no país, aos jovens e adultos da classe trabalhadora.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Educação brasileira. Paschoal 
Lemme.
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DA PRÁTICA REFLEXIVA À PRÁXIS: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS.

Sonia Regina Landini168

Resumo

Este trabalho tem por objetivo pensar a categoria práxis como relação dialética entre teoria e 
prática, em especial ao pensarmos educação escolar e o trabalho docente frente os enfoques que 
propõe práxis como ação sobre a prática. Trata-se de trazer argumentos que possam resgatar a 
compreensão do materialismo histórico sobre essa relação, explicitando suas diferenças com o 
que na atualidade se denomina prática reflexiva, cujo aporte recai no (neo) pragmatismo. Nesta 
perspectiva, autores como Schön e Zeichner  enfatizam que o saber escolar é um saber que ignora 
a experiência vivida, o que exige do professor  a reflexão sobre as situações cotidianas na sala 
de aula fazendo uso do conhecimento tácito e da experiência profissional. Nesse caso, o profes-
sor assume a função de resolver questões práticas respondidas de modo imediatista. Enfatiza-se, 
deste modo, a responsabilidade única e exclusivamente do professor sobre questões muito mais 
complexas do que apenas sua própria experiência pode dar conta. A influência do profissional 
reflexivo tem se despontado, sobretudo nas áreas de didática, formação de professores, e prática 
pedagógica, especialmente a partir das ultimas décadas do século XX. Sinonimamente utilizados, 
os conceitos de práxis como princípio ontológico do ser social e como prática reflexiva podem 
levar a equívocos metodológicos nas análises sobre a realidade educacional, incentivando pra-
ticas educacionais utilitaristas. Defendemos que reflexão sobre a prática somente se caracteriza 
como transformadora quando, frente aos desafios da vida cotidiana, nos servimos do conhecimen-
to historicamente acumulado, da teoria, para buscar soluções e alternativas que proporcionem a 
apropriação do que caracteriza o conhecimento produzido pela humanidade. Ainda, pode-se dizer 
que a práxis se constitui em um processo de transformação constante entre subjetividade e objeti-
vidade e, deste modo, expressa a condição de pertencimento do indivíduo como gênero humano. 
Para tanto, recorreremos à compreensão ontológica da prática social, na qual se inclui a educação, 
resgatando a dinamicidade da práxis educativa como expressão dialética entre teoria e prática.
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COMPÊNDIOS ESCOLARES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSO-
RES NO PARANÁ NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930): UMA ANÁ-
LISE DO COMPÊNDIO DE PEDAGOGIA DE DARIO VELLOZO (1907)

Vanessa Campos Mariano Ruckstadter 169

João Kelvin da Silva 170

Resumo

Este texto tem como temática central a formação de professores no Paraná no início da República 
e apresenta o resultado final de uma pesquisa de iniciação científica. O objetivo principal é analisar 
a proposta e o modelo de formação de professores a partir da obra “Compêndio de Pedagogia” de 
Dario Vellozo (1869-1937), importante intelectual e professor do Ginásio Paranaense e da Escola 
Normal de Curitiba nas décadas iniciais do século passado. Para analisar a principal fonte deste 
estudo, além de contextualizar a trajetória intelectual do autor, é importante analisar os embates 
entre intelectuais defensores de uma educação laica e intelectuais católicos no início da Repú-
blica. Nesse sentido, para atingir nosso objetivo, primeiro será apresentado o contexto histórico-
-educacional, em especial o conceito de “otimismo pedagógico” e “entusiasmo pela educação”, a 
partir do referencial teórico de um clássico sobre a temática, que são os estudos de Jorge Nagle 
(2009). Trata-se de uma pesquisa bibliográfico-documental, que considerará as pesquisas da área 
sobre o tema, mas que tomará como principal fonte documental o manual escrito por Vellozo, 
publicado em 1907 e adotado na Escola Normal de Curitiba. O documento será analisado historica-
mente inserido em seu contexto político, econômico, social, cultural e educacional, bem como em 
uma discussão sobre os intelectuais e seu papel na sociedade, especialmente a partir da trajetória 
intelectual de Dario Vellozo e seus embates com os intelectuais católicos no início da sistemati-
zação da instrução pública no Estado do Paraná. Neste trabalho, o intelectual será inserido em 
seu contexto, será apresentada sua trajetória intelectual e o seu papel, levando em consideração o 
conceito de intelectual segundo Gramsci (1982). Por fim, a fonte central desta pesquisa, “Compên-
dio de Pedagogia”, será apresentada e comentada, especialmente sua concepção de “Pedagogia”. 
A educação, para Vellozo, deveria priorizar a ciência e, consequentemente, o professor, deveria 
ser o mediador desse conhecimento não apenas com seus alunos, mas também com a sociedade. 
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A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PRÁTICA EDUCACIONAL

Yara Magalhães dos Santos171

Daniel Gonçalves Cury172

Juliana Andrade Rocha173

Resumo

Este resumo é fruto de um ensaio teórico que discorre sobre elementos da Psicologia Histórico-cultural 
e suas contribuições para o desenvolvimento crítico de uma prática educacional capaz de responder 
as demandas sociais brasileiras e impulsionar a mudança do status quo educacional demarcado pela 
exclusão, alienação e desigualdade. Esta teoria constitui uma alternativa teórica diante das correntes de 
pensamento tecnicistas, higienistas e adaptacionistas que tanto influenciaram a Psicologia Escolar ao 
longo de sua história. Nascida no berço da união soviética, na década de 1920, essa teoria tem como prin-
cipais expoentes os pesquisadores Alexander Romanovich Luria, Alexei Nikolaievich Leontiev, e Lev 
Semenovich Vygotsky, e teve como fundamento teórico elementos do materialismo histórico-dialético. 
Os estudos de psicologia têm sido reconhecidos por suas contribuições aos campos do desenvolvimento 
humano, ensino e aprendizagem, formando uma base de conhecimento para o pensamento educacional. 
O ensaio apresenta elementos teóricos da Psicologia Histórico-cultural e discute, a partir de pesquisas 
bibliográficas, o processo de transformação do pensamento psicológico aplicado à educação, destacan-
do a Psicologia Histórico-cultural como corrente de pensamento comprometida com a transformação 
social. Além disso, o ensaio busca refletir as possibilidades de construção de uma prática no campo 
educacional que represente resistência a manutenção dos padrões econômicos, sociais e educacionais 
que levam a desigualdade. Para isso, foram analisadas publicações de Luria, Leontiev e Vygotsky, além 
de análises de obras de importantes estudiosos brasileiros sobre o tema em questão como Maria Helena 
Souza Patto, Marilene Proença de Souza, Marisa Eugênia Melillo Meira e Silvia Maria Cintra da Silva. 
A partir das análises, foram indicados três eixos temáticos, que fundamentaram as discussões do ensaio: 
a compreensão do fenômeno psicológico, a compreensão do fracasso escolar e a orientação para atuação 
de profissionais no campo da educação. A análise demonstrou que em seus primórdios, o pensamento 
da psicologia aplicado à educação e aos contextos escolares esteve marcado por uma forte influência 
do discurso médico, fundamentando uma lógica psicométrica orientada pela adaptação de padrões so-
ciais, que reforçava a exclusão educacional. A Psicologia Histórico-cultural rompe com este modelo ao 
se apoiar em métodos e princípios do materialismo histórico-dialético, compreendendo o movimento 
e as contradições dos fenômenos psíquicos como fatos sociais, sínteses de múltiplas determinações e 
como realidade histórica que pode ser transformada pela ação humana. Concluímos que a Psicologia 
Histórico-cultural inaugura, no campo da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, discus-
sões que transformaram o pensamento tradicional ao injetar elementos históricos, culturais e sociais 
na compreensão do psiquismo humano, dando espaço a uma Psicologia Escolar e Educacional crítica. 
Mais que isso, esta teoria apresenta como princípio o compromisso com a transformação social, com 
a inclusão educacional, e com a garantia do direito ao ensino a todos os alunos. Dessa forma, como 
corrente de pensamento educacional, a Psicologia Histórico-cultural se mostra atual como pressupos-
to teórico-prático que oferece importantes elementos críticos para a análise educacional no contexto 
brasileiro que, ainda caracterizado pela lógica da exclusão de classes menos favorecidas, tenta resis-
tir às políticas neoliberais e ao desmonte da estruturação que garante direitos sociais e educacionais. 

Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Psicologia Escolar e Edu-
cacional crítica. Materialismo histórico-dialético. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: GOVERNO ZAI-
RE REZENDE 1983-1988

Fabiane Almeida Silva174

Sônia Maria dos Santos 175

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de investigação que pretende analisar 
a História e a Memória da Educação Infantil, elencando como problema, o processo pedagógico 
desenvolvido no governo Zaire Rezende no período de 1983-1988 em Uberlândia-MG. O período 
desse estudo é importante, pois não só em Uberlândia, mas em todo país foi marcado pelo processo 
de redemocratização dos princípios da educação brasileira. Nesse contexto, com o fim da ditadura 
militar os governantes do país se depararam com desafios de diversas ordens inclusive educacio-
nais. No município de Uberlândia a proposta de governo percebida como democrática pela equipe 
de trabalho da época, trouxe como proposição gestar e desenvolver projetos voltados para a cultura 
e a educação, além de atender as necessidades do povo.  Desta forma, faz-se necessário refletir his-
toricamente sobre o conceito de criança e infância além de realizar o levantamento das propostas e 
ações desenvolvidas para a Educação Infantil no governo Zaire Rezende. Verifica-se que o candida-
to apresentou planos denominados de “democracia participativa”, inovador para a época, a memó-
ria coletiva da cidade se revelava como reprodução da memória histórica dos que estavam no po-
der, dava-se destaque para o desenvolvimento, o trabalho, as comunidades dos bairros, entre outros, 
assim, a política era a ferramenta utilizada na organização da cidade que visava o desenvolvimento 
e o progresso. O slogan “democracia participativa” foi uma ferramenta necessária e utilizada pelo 
então gestor para atender os anseios da população. É importante destacar, que para compreender a 
trajetória histórica da Educação Infantil e os compromissos que a embasaram na cidade, caracteri-
zada pelo movimento a favor das creches comunitárias, é imprescindível abordar a história do con-
ceito de criança e infância.  No Brasil, o período analisado coincide com o crescente processo de 
industrialização e a necessidade das mulheres de diferentes camadas sociais saírem para o mercado 
de trabalho, nesse sentido, repensou o papel das instituições no atendimento às crianças peque-
nas. O atendimento das crianças em creches era semelhante aos oferecidos em asilos e internatos, 
principalmente para crianças abandonadas e famílias que não tinham condições de criá-las, tinha o 
pressuposto assistencial e de higienização. Assim, as iniciativas voltadas às crianças de 0 a 6 anos 
seguem as normativas das políticas sociais. Metodologicamente, para atender aos objetivos propos-
tos, será realizada uma pesquisa bibliográfica referente à história da infância e o atendimento esco-
lar em especial a história da educação infantil no Brasil, será feito um levantamento da legislação 
que regulamentava a Educação Infantil no período de 1983-1989, além de estudos referentes aos 
movimentos sociais e de consolidação das creches comunitárias na cidade de Uberlândia.  Além da 
pesquisa bibliográfica, será realizada uma pesquisa documental de campo no Arquivo Municipal 
e Câmara dos Vereadores para levantamento de documentos, imprensa periódica e em imagens 
(fontes iconográficas) além da proposta de ação da gestão Zaire Rezende. Portanto, faz-se neces-
sário a partir dos dados coletados analisar os compromissos que configuraram a história da Edu-
cação Infantil no município de Uberlândia no período denominado de “democracia participativa”.

Palavras-chave: Infância. Democracia Participativa. Creches comunitárias.
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HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA (1990-2006)

Fernanda Afonso Bernardes176

Graziela de Fátima Moura 177

Resumo

O presente estudo buscou analisar a aprendizagem e o ensino na modalidade de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) no período de 1990 a 2006 em Uberlândia, município localizado no interior 
de Minas Gerais. O recorte temporal compreende o Ano Internacional da Alfabetização (1990) 
até a implantação das novas Diretrizes do Curso de Pedagogia (2006). Os objetivos específicos 
foram: identificar e analisar as concepções sobre a formação de alfabetizadoras durante o inter-
valo de tempo abordado; analisar a correspondência entre a formação e a prática das alfabetiza-
doras de EJA; elucidar narrativas de alfabetizadoras e coordenadoras, mapeando suas lembran-
ças sobre o processo de formação inicial para aturem na EJA. O estudo foi realizado tornando-se 
como referência metodológica a história oral temática, cruzando-se com a pesquisa documental 
e bibliográfica. Nesse sentido, foram realizadas consultas de documentos no Arquivo Público de 
Uberlândia, na Prefeitura Municipal de Uberlândia, no Centro Municipal de Estudos e Projetos 
Educacionais (CEMEPE) e na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), assim como realizou-
-se a pesquisa bibliográfica a respeito da formação de professores , sobre o curso de Pedagogia e, 
em especial sobre a História da EJA. Dentre as fontes documentais, recorreu-se também a jornais. 
Para compreender o contexto do problema investigado, retomou-se o debate sobre a formação 
de professores e seus saberes, a instituição da Educação de Jovens e Adultos como um direito, 
bem como buscou-se demarcar as características históricas da EJA no Brasil, em minas Gerais e, 
por fim, em Uberlândia. Constatou-se que questões relativas à formação do professor para atuar 
na EJA ficaram a desejar, uma vez que essa área não foi privilegiada nos currículos: o direito 
à educação proclamado desde a República ficou somente nos discursos. Verificou-se ainda, que 
as mudanças na administração municipal, em virtude da alternância de partidos no governo no 
período estudado, determinam modificações no Programa Municipal de Erradicação do Analfa-
betismo (PMEA), transformando-o em uma política pública marcada por uma série de problemas.

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação de Jovens e Adultos. Programa Municipal 
de Erradicação do Analfabetismo.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA, BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTOS 
OFICIAIS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRA-
SIL ENTRE 1988 E 1996 E O RECONHECIMENTO DESTA MODALI-
DADE DE ENSINO 

Jefferson Albernaz Resende178

Resumo

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil sempre foi assunto que, apesar da sua importância, 
não mereceu a atenção devida pelas autoridades e os programas pontuais elaborados pelo Estado 
traziam uma conotação deveras superficial do problema. Poucos são os grupos de estudos no Brasil 
que se dedicam a História da Educação de adultos, logo, a importância em trazer o assunto à tona. O 
objetivo principal desta pesquisa consistiu na leitura de dissertações, teses, livros e comunicações 
oficiais sobre a EJA visando entender seu lento caminhar dentro das políticas públicas voltadas para 
Educação. Esta pesquisa é um levantamento bibliográfico de autores, produções acadêmicas e docu-
mentos oficiais que antecederam a efetivação da EJA entre os anos de 1988 a 1996.  Na História da 
EJA brasileira transparece a condição de heteronomia dos alunos e professores em relação aos pla-
nos de seus governantes. 1988 marca a promulgação da nova Constituição do Brasil e, nessa época, 
o analfabetismo era alarmante. O país vinha de uma longa experiência com o Movimento Brasileiro 
de Alfabetização (MOBRAL), extinto com o fim do Regime Militar, e permeou um caminho sinuo-
so para o efetivo reconhecimento da EJA como modalidade de ensino no ano de 1996, com a sansão 
da Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN). Enquanto a EJA ainda 
era vista pelo viés da filantropia, poucas eram as ações e políticas públicas voltadas para os jovens 
e adultos que, por algum motivo, abandonaram as salas de aula ou mesmo nunca haviam estado 
em uma. Concomitantemente, faltavam ações afirmativas para a formação e treinamento de pro-
fessores voltados para esta modalidade de ensino. Para Paulo Freire (1996), é importante ressalvar 
que a formação dos professores para ensinarem na EJA e a sua prática pedagógica deverá apoiar-se 
na conscientização democrática que não apenas ensinam os conteúdos, mas igualmente ensinam a 
pensar certo. A produção acadêmica sobre a EJA no Brasil entre 1988 e 1996 foi pequena, cerceada 
pelo estigma de ser um processo menos importante que a alfabetização de crianças, os estudiosos 
da Educação ficaram com campos restritos de atuação e sem incentivos governamentais para se de-
dicarem às pesquisas. O entendimento de um passado que deixou evidente o desinteresse pela EJA 
fomenta um presente que percebe, nesta modalidade de ensino, um vasto campo a ser explorado.
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LEITURA E ESCRITA: GÊNESE E MODERNIDADE

Júlio Resende Costa179

Sônia Maria dos Santos 180

Resumo

O tema alfabetização foi escolhido por ser um campo da educação que ainda produz grandes deba-
tes, cuja discussão parece estar longe de ser encerrada. A celeuma que se instalou nas escolas bra-
sileiras a partir da década de 1980 deu novo vigor à discussão sobre a alfabetização, o que ensejou 
novos estudos e descobertas. A querela acerca dessa temática ainda está longe de ser encerrada e, 
por esse motivo, todo estudo que surgir deve contribuir para a ampliação do debate. O propósito 
central deste trabalho procurou identificar os elementos constitutivos do processo de alfabetização 
ao longo do tempo e seus determinantes histórico-sociais. Esta pesquisa tem como sustentação 
teórico metodológica a teoria de que a alfabetização é um processo complexo e que ultrapassa o 
simples conceito de ler e escrever e avança para o campo do letramento, ou seja, da aplicação da al-
fabetização em contextos reais e práticas sociais que permitam ao sujeito se orientar no espaço, ler, 
escrever, compreender e ser compreendido, refletir sobre o que leu, analisar, comparar, sintetizar e 
inferir. O percurso metodológico definido para esta pesquisa permitiu trilhar os caminhos adequa-
dos para alcançar o seu propósito investigativo. O trabalho possui cunho descritivo e abordagem 
qualitativa do problema de pesquisa, com base na revisão da literatura. Como resultados, observou-
-se que a alfabetização é um processo social e dinâmico. O processo de alfabetização reflete os 
contextos históricos e procura atender às demandas sociais desses momentos. Atualmente, além do 
domínio da tecnologia da escrita e da leitura, espera-se que a alfabetização seja construída na pers-
pectiva do letramento. Não se pode afirmar que um método de alfabetização seja mais eficaz que o 
outro. Os métodos de alfabetização resultam de determinantes históricos, sociais e culturais, isto é, 
são dinâmicos e espelham as diligências de uma determinada sociedade em relação à concepção de 
alfabetização. Conhecer com profundidade a base teórica que sustenta um método de alfabetização 
facilita a aquisição do código escrito em seu sentido mais pleno.
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MEMÓRIAS DA CARTILHA CAMINHO SUAVE, DE BRANCA ALVES 
DE LIMA: EXPERIÊNCIAS DE HISTÓRIA ORAL

Juliano Guerra Rocha181

Sônia Maria dos Santos 182

Resumo

O presente trabalho tem como objeto de estudo o método da história oral na historiografia da al-
fabetização. A partir das experiências com entrevistas com familiares de Branca Alves de Lima, 
autora da Cartilha Caminho Suave, e também com um dos ilustradores dessa cartilha, o trabalho 
tem por objetivo apresentar as etapas da entrevista de história oral, analisando sua relevância para 
o campo da história da alfabetização, do livro e da leitura no Brasil. A cartilha em questão ganhou 
sua primeira edição gráfica em 1948, considerada um best-seller da alfabetização, devido a grande 
quantidade de edições e expansão de uso desse livro em todo território nacional. O sucesso edi-
torial da cartilha, fez com que a escritora, com auxílio do pai, o contador Manuel Silveira Alves 
de Lima, abrisse uma firma na década de 1950, que posteriormente se tornou a Editora Caminho 
Suave Ltda. A criação da Editora permitiu também que até a meados de 1970, a Cartilha Caminho 
Suave constasse na listagem dos livros autorizados em São Paulo e no intervalo entre 1971 a 1996, 
a Editora participasse de programas do livro didático com subsídios federais. Logo, tomando como 
referência os aportes teórico-metodológicos da história oral, especialmente de Verena Alberti e 
Alessandro Portelli, no entrecruzamento com as contribuições da teoria discursiva do círculo de 
Bakhtin, apresentamos as etapas para realização de uma entrevista dentro do método da história 
oral. Os resultados apontam que a história oral tem como alicerce as narrativas orais, transcritas 
e retextualizadas pelo historiador. Ao narrar suas experiências, o entrevistado transforma aquilo 
que foi vivenciado em linguagem. Logo, ao cristalizar o vivido no passado, em palavras do tempo 
presente, temos acesso às várias faces da história. Outrossim, a entrevista de história oral é um 
projeto de investigação que prevê várias ações para elaboração de registros, documentos, arquivos 
referentes às experiências de pessoas ou grupos. Vale referenciar que este trabalho é um recorte de 
uma pesquisa desenvolvida e publicada no Dossiê “A Cartilha Caminho Suave de Branca Alves de 
Lima na história da alfabetização do Brasil” (Revista Brasileira de Alfabetização, v. 1, n.º 7, 2018).
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CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORAS ALFA-
BETIZADORAS PARA ESCRITA DA HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO 
NO TRIÂNGULO MINEIRO – 1960 A 1990.

Kellen Cristina Costa Alves Bernardelli183

Sônia Maria dos Santos184

Laís de Castro Agranito Rodrigues 185

Resumo

A temática apresentada neste texto é abordada no grupo de trabalho (GT) 3 do IV Seminário Inter-
nacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI, I Seminário Internacional do HISTE-
DBR e XI Seminário Nacional do HISTEDBR: “História da Alfabetização”. O resumo tem como 
objetivo apresentar pesquisas de mestrado e doutorado que abordaram a vida de professoras alfabe-
tizadoras no Triângulo Mineiro, pesquisadas entre os anos de 1960 a 1990 e suas contribuições para 
a escrita da História da Alfabetização na região. Utilizamos como referencial teórico Nóvoa (1995), 
Mortatti (2012), Josso (2002) e Maciel (2014), entre outros. Elegemos a revisão bibliográfica como 
metodologia para analisarmos o material coletado. O recorte temporal se faz jus, por comtemplar o 
período da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira (LDB n° 4024/61) 
e também por fazer parte do período estudado na pesquisa de doutorado da autora: “Vivências e 
experiências de uma alfabetizadora no Ensino Rural: Eurides Pereira de Souza”. Quando pesqui-
samos trajetórias de vida de professoras alfabetizadoras, além da tentativa de reconstituirmos suas 
histórias, estamos também recompondo a de um grupo social e a de lugares em conjunto. O jeito 
de ser professora, não era só de uma, mas de outras professoras, de toda uma geração e de toda 
uma época (SOUSA, 2015). É preciso lembrar que contar uma vida é levar em conta que esta está 
conectada a outras vidas. Não é uma história de vida particular, mas várias histórias entrelaçadas. 
Dessa forma, Nóvoa (1995), afirma que as pesquisas passaram a coletar as vivências individuais, 
tendo em vista o conhecimento social. Para além do conhecimento social, este trabalho visa con-
tribuir para o conhecimento acadêmico: os modos de fazer das professoras e os métodos de alfabe-
tização utilizados na época. Este trabalho se encontra em construção, por isso, temos somente re-
sultados preliminares, que evidenciam as hipóteses iniciais, sobre as contribuições das histórias de 
vidas de professoras alfabetizadoras para escrita da história da alfabetização no triângulo mineiro.
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ALGUNS TRAÇOS DA MEMÓRIA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 
DE ARRAIAS/TO: 1927 A 2003

Magalis Bésser Dorneles Schneider 186

Willian Douglas Guilherme 187

Sônia Maria dos Santos 188

Resumo

O tema desta investigação perpassa pela memória educacional ligada aos processos vivenciados 
e experimentados no campo da história da alfabetização brasileira, neste caso, trazendo traços da 
memória educacional existentes no município de Arraias, localizado na região sudeste do Estado 
do Tocantins, divisa com a cidade de Campos Belos, norte do Estado de Goiás. O objetivo foi 
destacar traços da memória educacional do município de Arraias/TO, considerando a escolari-
dade das crianças, onde encontramos evidências esparsas no período entre 1927 a 2003, mas que 
puderam subsidiar uma primeira análise. A premissa foi destacar a criação das primeiras escolas 
e os aspectos da escolaridade dos primeiros anos das crianças neste município. A metodologia 
utilizada foi bibliográfica, legislacional e documental. Leis como o Plano Municipal de Educação 
de Arraias (Lei Municipal n.º 924 de junho de 2015), históricos e indícios contidos nos Projetos 
Políticos Pedagógicos das escolas locais, sobretudo, os mais antigos e ainda contidos nos arquivos 
das escolas. Como suporte teórico adotamos Soares (2003) referente a alfabetização e letramento, 
Carvalho (2012) no diálogo da memória dos métodos e do ensino da leitura e escrita no Brasil, 
Kleiman (2007) nas implicações do ensino da língua materna, Saviani (2007) e as ideias peda-
gógicas e o problema da instrução pública. No ano de 1927 um juiz de direito ensinava a leitura 
e escrita e uma pequena base do latim para as crianças arraianas e não existia ainda uma esco-
la formalmente constituída. Em 1937, as salas de aulas, avulsas, foram reunidas em uma escola 
pública para atender a primeira fase da educação primária. Os primeiros anos de escolaridade 
das crianças, a partir de 1927, apesar de tudo, ainda se dava de maneira precária e improvisada, 
sem uma escolarização sistematizada e planejada pedagogicamente no município de Arraias. A 
escolarização baseava-se no ensino das primeiras letras, sem a chance de continuidade local dos 
estudos até a década de 1970, quando foi ofertada algumas séries da segunda fase do ensino pri-
mário, sendo nesse período o Ensino Fundamental. De 1997 a 2003 expandiram-se o número de 
escolas municipais em Arraias/TO, de 10 (dez) para 18 (dezoito) escolas, duas na zona urbana e 
as demais na zona rural, já norteada pela LDB. Os resultados desta pesquisa apontam para um 
tardio controle da educação pela municipalidade, sobretudo, atenção que foi melhorada a partir 
da emancipação do Estado do Tocantins, em 1988, passando a cidade de Arraias a pertencer a este 
novo estado, proporcionando novas expectativas e investimentos locais, também em educação.
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AFRÂNIO MARCILIANO DE FREITAS AZEVEDO (1989-2012): AVAN-
ÇOS E RETROCESSOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG

Maria Cristina Santos de Oliveira Alves189

Sônia Maria dos Santos 190

Resumo

O presente estudo que se encontra em andamento na Faculdade de Educação no programa de Pós-
-Graduação em Educação na linha de História e Historiografia da Educação tem como objetivo 
reconstruir, por meio de narrativas orais, notícias de jornais, atas e outros documentos, o caminho 
histórico da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia/MG, no período 1989  a 2012 em 
que Dr. Afrânio Marciliano de Freitas Azevedo, atuou como secretário municipal da educação; 
bem como avaliar seus feitos, destacando os avanços, rupturas e retrocessos sob a ótica dos sujeitos 
da pesquisa  O período elencado para esta pesquisa de doutoramento nos leva a rememorar duas 
décadas de educação no Brasil, a última década do século XX e a primeira do século XXI em que 
acontecem as mudanças de Regime governamental. Para isto, algumas questões serão relevantes 
para o sucesso do estudo historiográfico: Quem foi Dr. Afrânio? Porque o mesmo Secretário de 
Educação atuando com prefeitos diferentes? Estávamos saindo de um período de ditadura e de 
um ensino centrado no professor, como foi a aceitação destas novas ideias pelo corpo docente? 
Quais as mudanças puderam ser percebidas na educação municipal de Uberlândia? Houve avanços 
e retrocessos neste período? Quais leituras eram realizadas? E como eram realizadas? Como era 
constituída a educação no município anterior ao período em questão? Como os sujeitos entrevista-
dos percebiam o secretário e as ações desenvolvidas na SME? Tais questões serão norteadoras para 
a construção da história deste período. Para tanto o arcabouço teórico-metodológico será a Histó-
ria Oral ancorada nos fotogramas teóricos de (BOSI, 1995; PORTELLI, 1997; QUEIROZ, 1998; 
THOMPSON, 1998;  MEIHY, 1996, 2005.) A História Oral por meio das narrativas dos sujeitos 
entrevistados tais como: familiares, assessores, funcionários públicos e outras fontes documentais; 
atas de reunião, jornais, processos, dentre outras. A importância da História Oral se justifica, de 
fato, por ser, antes de mais nada, “o encontro de duas pessoas diferentes, uma estória para contar 
e a outra com uma história para reconstruir”. (PORTELLI, 2001, p.18). Consideramos que reviver 
este período trará a rememoração de um passado vivido e a re-significação desses informantes. Re-
construção por fim, considera-se que os relatos orais são fundamentais em pesquisas que utilizam 
a memória como forma de reconstrução de fatos ocorridos na Secretaria Municipal de Educação.
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FRANCISCA MOURA (1860-1942) E A ALFABETIZAÇÃO NA PA-
RAHYBA: O CURSO D. ULRICO

Maíra Lewtchuk Espindola191

Resumo

Compreender como Francisca Moura (1860-1942) atuou no magistério e fundou o Curso D. Ulrico 
é um fenômeno pertinente para a história da educação, o referido curso foi fundado para alfabe-
tizar crianças e adultos pobres, tratando assim da história da alfabetização dos pobres no Brasil. 
Há uma intensificação de estudos na historiografia da que relacionam professores/as e instrução 
como eixo principal para o entendimento do papel da educação na sociedade.  Este artigo, recorte 
de uma pesquisa doutoral finalizada, tem como objetivo interpretar as ações da professora Fran-
cisca Moura durante sua atuação como fundadora e diretora do Curso D. Ulrico. A prosopografia 
norteia a análise das fontes e com base nela foram escolhidos dez personagens que compuseram 
a tese, inclusive Francisca Moura. Sublinhamos o fato de ao tratarem da profissão de professores, 
muitos biógrafos os descrevem como: “sua vocação era o magistério”, “desde cedo mostrava in-
teresse pelo magistério” e “exerceu a profissão por amor”. Essas expressões revelam um campo 
de disputa da formação da profissão docente, no qual a questão da vocação para ser professor 
permaneceu por muito tempo inscrita nessa profissão e foi utilizada para desqualificá-la tal como 
para justificar baixos salários. As fontes utilizadas são: impressos; (auto)biografias; livros desti-
nados à escola; legislação educacional; mensagens dos presidentes do estado; relatórios da instru-
ção pública e circulares. Em conformidade a teoria hobsbawmniana, o período entre 1870 e 1914 
foi na Europa o período da alfabetização em massa. Seria por meio dela que o Estado poderia 
ensinar ao seu povo como ser bons súditos e bons cidadãos. A educação em massa, ou melhor 
a alfabetização em massa, era necessária para a divulgação do nacionalismo e para o ajuste do 
povo ao trabalho “moderno”. Essas iniciativas foram tomadas como exemplo para se tornar uma 
nação civilizada, diversos intelectuais no período citaram as experiências exitosas desses países. 
Esse foi o caminho seguido por Francisca Moura, a educação moderna precisaria ser difundida a 
partir de símbolos como o de nação, o de progresso e o de desenvolvimento. Em 1894, Francis-
ca Moura, já viúva, concluiu a Escola Normal e três anos depois foi nomeada professora dessa 
mesma escola. Na década de 1910, fundou na capital parahybana dois cursos: o curso particular 
Francisca Moura e o curso D. Ulrico destinado às classes populares. Também nessa década, pu-
blicou um livro: Pontos de Português. Francisca Moura esteve presente na educação particular 
e pública da capital da Parahyba.  Tanto seu Curso Francisca Moura quanto o D. Ulrico foram 
reconhecidos como necessários para a difusão da educação na Parahyba. Seu desempenho fez-
-se sentir na cidade, inclusive com propostas para participar da Universidade Popular (1913). A 
alfabetização em massa foi uma forma do Estado controlar as crianças e mantê-las afastada da 
“vagabundagem”, encaminhando-as para trabalhos específicos e destinados as classes populares.
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A EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES NA IM-
PRENSA CONSERVADORA DO FINAL DOS ANOS 1940 

Maria Inês Bomfim192

Sonia Rummert 193

Resumo

O trabalho situa-se no campo das pesquisas sobre a história da alfabetização e da EJA e tem como 
tema a educação de jovens e adultos trabalhadores na imprensa burguesa no final dos anos 1940. 
Trata-se de estudo documental, apoiado do ponto de vista teórico-metodológico no materialis-
mo histórico dialético. Parte da reconstrução das bases da política pública educacional depois do 
Estado Novo, com ênfase na Campanha Nacional de Alfabetização de Adolescentes e Adultos 
do Governo Dutra. Tem como objetivo apreender o sentido conferido por essa imprensa à edu-
cação da classe trabalhadora. A imprensa é, portanto, o ponto de partida, compreendendo-se a 
relação dialética entre discurso e estrutura social. O Rio de Janeiro, então Distrito Federal, foi 
escolhido como lócus do estudo pelo fato de ser a capital do país e, ainda, pela concentração 
de periódicos de grande circulação na cidade. Com base em termos de busca selecionados foi 
utilizado o acervo das edições do Diário de Notícias do Rio de Janeiro disponibilizado na base 
digital mantida pela Biblioteca Nacional. A imprensa burguesa não era um bloco homogêneo, em-
bora o anticomunismo fosse preocupação explícita frequente, em tempos de guerra fria. Analisa-
-se a especificidade da expansão capitalista no Brasil, o papel do Estado, da ideologia, e a luta 
pela hegemonia no campo da educação de jovens e adultos trabalhadores, o que torna centrais 
conceitos como classe social, luta de classes, Estado e sociedade civil nos termos propostos por 
Virgínia Fontes (2006; 2016) Carlos Nelson Coutinho (1990), Marcelo Badaró (2007), Marx e 
Engels (1984), Thompson (1987; 2004). Especificamente sobre a política educacional, autores do 
período como Azevedo (1940) e contemporâneos como Fávero e Freitas (2011) e Celso Beisie-
gel (1974) contribuem para a discussão. O estudo observa, nas suas conclusões, que: a imprensa 
burguesa omite a luta de classes e a resistência dos movimentos da classe trabalhadora; a refe-
rência a operários e outros trabalhadores é mais presente nas páginas policiais; a Campanha re-
presenta uma possibilidade de alívio às tensões da sociedade daquele momento, sendo recebida 
como “obra benemérita”, uma política capaz de frear as ameaças do comunismo, indicando que, 
se o desenvolvimento capitalista acontece por meio da produção econômica e ideológica, uma 
determinada ideologia dominante não se define em função da classe, mas das relações entre elas.
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EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EM 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS

Maria Luiza Ferreira Duques194

Cláudio Eduardo Félix dos Santos195

Resumo

Após um longo período em que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocupou um lugar marginal 
no âmbito das políticas educacionais, o movimento a favor da modalidade retoma sua relevância, 
inscrevendo-a nas agendas das políticas públicas nacionais e evidenciando novas formas de construir 
propostas voltadas aos jovens e adultos. Dentre as iniciativas direcionadas à modalidade, este estudo, 
em andamento, enfoca propostas de EJA que nasceram no interior de universidades brasileiras na dé-
cada de 1980 e objetiva analisar, mediante as memórias de educadores universitários, as concepções 
formativas presentes nas experiências de EJA desenvolvidas na Universidade Federal de São Carlos-
-UFSCar e na Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG. O estudo tem nos direcionado a uma 
aproximação com o método materialista histórico, cujas análises vêm se estruturando por entrevistas 
e estudos de documentos que possibilitam a compreensão das propostas de EJA em conexão com as 
memórias dos educadores. As discussões no âmbito da EJA se estabelecem cunhadas essencialmente 
em Freire (1977); Fávero (2003); Paiva (1983); Haddad e Di Pierro (2000); Soares (2006); Arroyo 
(2005). Para compreensão do momento vivenciado nas universidades, ainda marcado pela Ditadura 
Militar, lançamos mão de autores como Motta (2014); Fávero (1980) e Alves (1984). Para o estudo 
da memória nos ancoramos principalmente em Ricoeur (2007). Os resultados, ainda preliminares, 
apontam que ambas as propostas - Programa de Alfabetização de Funcionários da UFSCar (PAF) e 
Projeto Supletivo do Centro Pedagógico da UFMG - foram gestadas para oportunizar escolarização 
para os funcionários das universidades em estudo, o que evidencia uma perspectiva de formação con-
catenada às especificidades dos alunos de EJA, geralmente trabalhadores. A diversidade dos sujeitos 
de cada uma das iniciativas pesquisadas implicou no desenvolvimento de uma concepção pedagógica 
específica para a EJA que demandou material pedagógico próprio, produzido pelos educadores uni-
versitários e educandos participantes dos projetos e oportunizou uma construção científica em íntima 
relação com a prática. Nessa perspectiva, o currículo foi associado à realidade concreta dos educandos. 
O fato das propostas analisadas terem constituído um espaço de formação também para educadores 
de EJA, depõe a favor da perspectiva de construção coletiva e horizontal das iniciativas junto aos 
jovens e adultos deixando um legado para além do recorte temporal estudado.  Em razão do período 
histórico em que as iniciativas emergiram, marcado por resistência e luta, as memórias dos educa-
dores sinalizam o impacto da dimensão política na educação. Sem desconsiderar as peculiaridades 
de cada proposta inferimos que elas conservam relações dialógicas, tendo o respeito aos saberes dos 
educandos como esteio para a ação pedagógica. A experiência da UFSCar logrou a produção de ma-
teriais e de estudos científicos que traduziram a emancipação política e a apropriação de uma visão 
crítica por parte dos sujeitos. A proposta da UFMG conseguiu se reinventar e se ampliou para o atu-
al Projeto de Educação Básica para Jovens e Adultos, abarcando as demandas internas e externas à 
UFMG. As memórias dos educadores oportunizaram o entendimento da relevância das iniciativas e o 
alcance que elas possuem tanto para as universidades quanto para a reconfiguração da EJA no Brasil.
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HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO NO EXTERNATO SANTA TEREZI-
NHA EM ARAGUARI-MG (1942-1972)

Marisa Francisca Galdeano Marra196
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Resumo

O presente estudo é o resultado de pesquisa realizada sobre a história da alfabetização no Externato 
Santa Terezinha, situado na cidade de Araguari (MG), e justifica-se devido a importância que essa 
instituição representou para a cidade e a forma como desapareceu da história araguarina, e teve 
como finalidade analisar as práticas das alfabetizadoras que lá trabalharam entre o início da década 
de 1940 e meados de 1970, além de compreender quais eram as representações dessas professo-
ras sobre alfabetização; descrever o processo de leitura e escrita utilizado no Externato; além de 
descobrir quais os materiais utilizados nesse processo e identificar o processo de avaliação Para 
tanto, essa pesquisa teve uma abordagem historiográfica, na qual possibilitou a escolha da História 
Oral como metodologia utilizada. Sendo assim, por enquadra-se no campo da pesquisa qualitativa 
em educação e para realização desse estudo, foram realizadas consultas bibliográficas de diversos 
autores, tais como Alberti (2004), Bom Meihy (1994), que tratam sobre a História Oral; assim, 
como suporte teórico foi usado a História Cultural, embasada em Chartier (1990) e (2002) e Burke 
(1992); enquanto que Halbwachs (1990) e Le Goff (1990) foram estudados para esclarecimentos 
sobre a importância da memória em uma pesquisa que tem como metodologia a História Oral. 
Também foram consultados autores como Saviani (2007), sobre a história da educação no Brasil; 
e Moura (2000), sobre o ensino confessional no Brasil; Gatti Júnior (1997), sobre a história da 
educação no Triângulo; e Naves & Rios (1988), sobre a história de Araguari; entre outros. Ao final 
dessa pesquisa, foi possível descobrir que o Externato Santa Terezinha foi fundado em Araguari 
em 1932, quando pertenceu à senhora Maria Natalina Jardim Bronzo de Almeida. Posteriormen-
te, em 1942, foi adquirido pelo Colégio Regina Pacis, passando a ser uma escola confessional, e 
deixando de pertencer a essa instituição no ano de 1972. As professoras entrevistadas tiveram sua 
formação profissional inicialmente no Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde fizeram o Cur-
so Normal, e posteriormente na FAFI – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Araguari. O 
material usado para alfabetização era a Cartilha da Infância e as avaliações eram classificatórias, 
sendo copiadas pelos alunos, em cadernos. Desse modo, concluiu-se que, o Externato Santa Tere-
zinha era uma escola confessional católica, tradicional, no qual o método de ensino era o silábico.
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O PROEJA NO IFMT NA PERSPECTIVA DE UMA POLÍTICA PÚBLI-
CA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Nair Mendes de Oliveira198

Maria Geni Pereira Bilio199

Maria das Graças Campos200

Silvia Maria dos Santos Stering 201

Enerci Candido Gomes202 
Resumo

O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos – Proeja foi instituído pelo Decreto 5.478/05, nos Institutos Federais, como 
Política Pública que consiste em elevar a escolaridade de jovens e adultos e propiciar sua inserção 
no mundo e no mercado de trabalho. Conforme o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, em seu 
Art. 2º, § 1º, os Institutos Federais disponibilizarão ao Proeja, no mínimo, 10% do total das vagas 
de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior, 
ampliando essa oferta a partir do ano de 2007, prerrogativa legal que ainda não foi cumprida pela 
instituição. Este artigo, que se insere no GT 09 do XI Seminário Nacional do HISTEDBR tem por 
objetivo evidenciar o PROEJA no IFMT na perspectiva de uma Política Pública de Educação inclu-
siva, tendo em vista que a modalidade, na perspectiva do desafio político, se configura como uma 
oportunidade de anulação das experiências de assistencialismo, descontinuidade, fragmentação e de 
ações parciais, particularidades há muito tempo notadas na EJA e também na Educação Profissional 
e Tecnológica. O artigo possui como base teórica o Ciclo de Políticas Públicas defendidos por Bowe 
(1992), Ball (1994) e Mainardes (2006). O Proeja, se constitui em um desafio pedagógico, uma vez 
que visa à superação do dualismo na educação. Representa a possibilidade de um novo caminho, no 
qual os atores sociais historicamente deixados à margem se colocam no exercício de dizer seu mun-
do e ao mesmo tempo interferir nele. Metodologicamente, o texto é elaborado mediante preceitos 
da pesquisa qualitativa bibliográfica e documental, a partir da experiência de duas pedagogas que 
desenvolvem a assessoria pedagógica junto à oferta da modalidade, nos campi do IFMT. Os resul-
tados da oferta apontam que o Proeja, embora apresente algumas lacunas em sua operacionalização 
no IFMT, está colocando uma semente fecunda num imenso universo de pessoas que, por longo 
tempo, estiveram excluídas do processo educacional, percebendo suas realizações e identificando a 
coerência existente entre os conhecimentos adicionados e a estreita relação com sua vida cotidiana. 
A significação do Proeja é o que tem, sistematicamente, estimulado os docentes para a renovação 
diária de suas práticas educacionais, qualificando o processo educativo numa perspectiva de mão 
dupla, redundando em modificações tanto nos discentes quanto nos docentes. Como Programa de 
governo, inserido no âmbito das políticas públicas, o Proeja evidencia desafios e possibilidades, 
além da crença de que a chave interpretativa maior de toda e qualquer política pública, que se re-
fere à educação ao longo da vida, deve considerar o homem como chave de leitura, compreensão e 
razão da busca por uma educação plena. Fica evidente que a investigação em tela se articula com 
o GT 09 por se traduzir em uma Política Pública para a Educação em uma perspectiva de inclusão.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Mundo do trabalho. Ressignificação de vidas.
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PERCURSOS HISTÓRICOS DA ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DE 
1957 A 1971 NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

Tania Rezende Silvestre Cunha203

Sonia Maria Santos204

Andréia Demétrio Jorge Moraes205

Ana Emília Cordeiro Souto Ferreira 206

Resumo

Nessa pesquisa fizemos uma tentativa de contextualizar a história da alfabetização no Brasil, ini-
cialmente em Minas Gerais e especificamente em Ituiutaba. É por meio da Educação que se criam 
condições de sobrevivência e se mantém viva a memória. Se entendermos que o homem é um ser 
histórico e social porque seus pensamentos e suas atitudes mudam ao longo do tempo, entendemos 
também que ele estabelece relações entre si e cria, padrões de comportamentos, instituições e sabe-
res, cujo aperfeiçoamento é realizado pelas sucessivas gerações. A história oral, como metodologia 
da pesquisa, foi fundamental para a realização deste estudo, pois é a partir das vozes das próprias al-
fabetizadoras que construímos a história da alfabetização no Grupo Escolar Governador Clóvis Sal-
gado, no período de 1957-1971 em Ituiutaba/MG. Buscamos identificar quem foram essas alfabeti-
zadoras para entender quais as representações e apropriações realizadas por elas, naquele período e 
tentamos construir uma parte da história da alfabetização em Ituiutaba. Após a pesquisa, compreen-
demos que as professoras, ao longo de suas vidas, foram se constituindo como alfabetizadoras. Os 
resultados revelam que as práticas são carregadas de valores e representações que essas profissio-
nais construíram e constroem ao longo de toda a sua vida. Assim, suas práticas vão além das normas 
determinadas pela direção da escola e pelos órgãos responsáveis pela educação em Minas Gerais.

Palavras-chave: História da Alfabetização. História Oral. Educação.

203  Doutora em Educação, UEMG-Unidade Ituiutaba, taniasilvestre13@yahoo.com.br
204   Doutora em Educação, FACED/UFU. Email: soniaufu@gmail.com
205  Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia/UFU (2014). Membro dos grupos de pesquisa História 
e Historiografia da Educação brasileira e História da Alfabetização cadastrados no CNPQ.
206  Doutora em Educação, UFU, soniaufu@gmail.com /  Doutora em Educação, CEMAP, deia.demetrio@uol.com.br / 
Doutora em Educação, SER de Ituiutaba, ana.emilia.ferreira@educacao.mg.gov.br  



134

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

ESCRITA INVENTADA E ESPONTÂNEA: POSSIBILIDADES DE ME-
DIAÇÃO NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DO PRINCÍPIO ALFA-
BÉTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Thiciane Oliveira Salgado Borges207

Resumo

A Educação Infantil vem rompendo paradigmas construídos historicamente em sua trajetória pelo 
tempo, evidenciando o importante papel de oportunizar vivencia que abranja todas, ou grande par-
te, das áreas da linguagem, e como a Escrita é uma delas, não poderia ser diferente com a mesma. 
A Escrita está presente em grande parte dos lugares que as crianças vivem, (BRASIL, 1996) mas, 
qual o responsabilidade da Educação Infantil no que se refere ao ensino e aprendizagem dessa 
cultura? O incentivo da apropriação do sistema alfabético tem espaço na Educação Infantil, de 
maneira que a criança, movida pela curiosidade e vontade em aprender, potencialize sua capa-
cidade de comunicação e expressão, de forma gradativa e não deve acontecer isoladamente ou 
prioritariamente. Aos poucos as crianças começam a arriscar escritas baseadas em modelos que 
tem contato, inicialmente sem muita forma, mas com o tempo essa ação vai sendo qualificada 
e se aproximando cada vez mais de uma escrita convencional. Essa ação é tratada por alguns 
pesquisadores por: “Escrita Inventada ou Espontânea” (LANZA, 2018), que parte de hipóteses 
levantadas pela criança (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), referente aos conhecimentos de mun-
do que possui. É neste momento que o professor tem papel primordial, incentivando a criança 
a refletir sobre sua escrita, problematizando a situação, e ela tenha propriedade para evoluir em 
seu processo de aprendizagem da Língua Escrita. O Eixo temático selecionado para este trabalho 
foi: “Alfabetização, Letramentos Emergentes e Outras Linguagens”. Esta pesquisa é de natureza 
aplicada de caráter explicativo, com estudos realizados por meio dos procedimentos bibliográficos, 
com observação das práticas citadas e entrevistas com os seus professores, numa abordagem qua-
litativa, portanto a sua relevância social está ligada ao seu objetivo de evidenciar a importância do 
protagonismo do professor da Educação Infantil, por meio da intervenção que é feita a partir do 
que a criança demonstra saber do sistema alfabético, especificamente as crianças de cinco anos, 
que cursam o ultimo ano desta etapa escolar e que demonstram grande potencial para a aprendi-
zagem da Escrita, devido ao tratamento que receberam durante os anos que esteve nesta etapa de 
ensino. Resultados parciais assinalam que, por mais que seja uma questão polemica, a discussão 
é válida e urgente, pois, a Educação Infantil, como parte da Educação Básica, precisa garantir 
que as crianças tenham a oportunidade de desenvolver em todas as áreas da linguagem, não só 
como coadjuvante, mas também como participante ativo no mundo letrado e da cultura escrita.
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O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A FORMAÇÃO DO PRO-
FESSOR ALFABETIZADOR: O CENÁRIO TEÓRICO DAS PRODU-
ÇÕES ACADÊMICAS (2007-2016)

Vanessa Ferreira Silva Arantes208

Gustavo Araújo Batista209

Resumo

O presente resumo consiste na apresentação sucinta da proposta de pesquisa intitulada “O Estado 
do Conhecimento sobre a Formação do Professor Alfabetizador: o cenário teórico das produções 
acadêmicas entre 2007-2016”, que culminará na Tese de Doutorado a ser apresentada ao Progra-
ma de Pós-graduação em Educação da Universidade de Uberaba-UNIUBE. A pesquisa se ocupa 
em produzir conhecimentos no âmbito da História da Educação, priorizando estudos ligados aos 
processos vivenciados e experimentados no campo da história da alfabetização, o que a insere no 
GT3. A mesma tem como objetivo investigar o perfil das pesquisas que se tem desenvolvido no 
Brasil, no período recortado, acerca da formação do professor alfabetizador. A partir do proposto, 
a investigação assume uma abordagem qualitativa, pautando-se pelos referencias epistemológi-
cos do Materialismo Histórico Dialético, na concepção de Goldman (1979), uma vez que iremos 
em busca dos conhecimentos já construídos em tempos e espaços distintos- teses e dissertações 
produzidas no período de 2007-2016, para assim, construirmos um novo conhecimento –o esta-
do do conhecimento da formação do professor alfabetizador brasileiro. Para isso, estaremos em 
constante movimento, buscando o diálogo entre as rupturas e as permanências das ideias, conside-
rando o processo histórico, as contradições e os conflitos, além de considerar, em todo o percurso 
de pesquisa, as dimensões social, econômica e política que envolvem a formação do professor 
alfabetizador. A pesquisa sustentará teoricamente em: Mortatti (2006; 2008a), que fundamen-
tará o contexto histórico da alfabetização brasileira; Soares (1989; 2006) que nos subsidiará na 
compreensão da alfabetização, entendida como um fenômeno complexo de muitas facetas, sejam 
elas: (linguística, sociolinguística, antropológica, psicológica, psicolinguística, didática etc.); Ma-
ciel (2008), que nos possibilitará tratar da alfabetização na perspectiva do letramento;  Ferreiro 
(2003) provocará reflexões sobre os moldes da alfabetização, tradicional e construtivista; Cagliari 
(2000), propiciará compreender a alfabetização perpassando pela natureza da escrita, suas fun-
ções e usos, ou seja, os conhecimentos linguísticos. Utilizaremos ainda os pressupostos teóricos 
de: Candau (1996), Tanuri (2000), Gatti (2008; 2014), Imbérnon (2006; 2015), Saviani (2009), 
Tardif (2005), Bardin (2016), Romanowski (2006) e Paiva (2003). A investigação encontra-se em 
fase de desenvolvimento, portanto, não será prudente, por enquanto, mencionar maiores dados. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO POSSIBILIDADE 
FORMATIVA NAS PRISÕES
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Resumo

O objetivo do trabalho é analisar a oferta da EJA na perspectiva de modalidade educacional desti-
nada à formação das pessoas presas no país.  Para tanto, o artigo apresenta dados do Levantamento 
Nacional de Informação Penitenciária (2014) assim como dados da pesquisa de campo fruto de 
uma pesquisa junto à Universidade de Brasília (2017), visando a mapear a oferta dessa de educação 
formal e suas relações com a categoria currículo, relacionando-a com o acesso e permanência na 
educação formal junto àquele espaço. Neste sentido é importante ressaltar as relações históricas 
entre as políticas voltadas às populações das periferias urbanas, associadas ao crescimento expo-
nencial do discurso conservador religioso, assim como as políticas de hiperencarceramento. Para 
tento procuramos na obra de Julião (2013); Frigotto (2001) e Saviani (2013) sustentação teórica 
de modo a contribuir para a discussão da temática. A partir do Materialismo Histórico Dialético, 
entendido como base do pensamento crítico desta trabalho procuramos compreender a função da 
escola dentro da proposta progressista de educação e sociedade, Neste sentido nos ilustra a litera-
tura  que a escola continua sendo um lugar privilegiado e um caminho para a inclusão social e a 
luta política em favor dos menos favorecidos, permeando os conteúdos, cabe também considerar 
a diversidade cultural, a coexistência das diferenças e a interação entre indivíduos de identidades 
culturais distintas. Trazendo a discussão para o campo da educação em prisões ainda que o espaço 
seja majoritariamente constituído de pessoas que em algum momento fizeram ou ainda se utilizam 
da violência física e verbal como forma de sobrevivência. A educação deve lutar pela manutenção 
do diálogo e da convivência respeitosa como forma de humanização e emancipação das pessoas.  
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EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA REFLE-
XÃO CRÍTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR. 

 Acácio Nascimento Figueredo213

 Cristiano de Jesus Ferronato214

Bianca Sthephanny Martins Gomes 215

Resumo 

Esse trabalho tem como propósito uma análise da relação Educação, Trabalho e Movimentos So-
ciais como possibilidade de uma reflexão crítica da Educação Popular no Brasil. Seus fundamentos 
estão intrinsecamente relacionados com o GT Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-Crítica 
na medida em que articula os fundamentos históricos e filosóficos com o objeto investigativo aqui 
trabalhado. Tem por objetivo tratar a relação Educação, Trabalho e Movimentos Sociais como 
pressupostos intrínsecos que se interligam, através da reflexão crítica da Educação Popular, pres-
suposto principal que está presente em todo o trabalho. A metodologia empreendida será a revisão 
bibliográfica, baseada na tradição marxista. Esse artigo é uma análise inicial e tem como conclusão 
que há uma relação intrínseca entre Educação, Trabalho e Movimentos Sociais nos processos edu-
cativos de Educação Popular. Hoje vivemos numa realidade seja fragmentada, seja virtual em que 
os aspectos mais universais estão sendo colocados a reboque pela história do cotidiano. As formas 
de trabalho estão sendo alteradas, juntamente com a destruição dos direitos sociais e trabalhistas da 
classe trabalhadora. Diante desse contexto é importante perceber que a fragmentação das práticas 
dos movimentos sociais é um desafio a ser superado além da perspectiva pós-moderna para as 
ONGs que assessoram estes movimentos. Aqui quero destacar o desafio que têm os sujeitos que 
desenvolvem práticas educativas de Educação Popular, no sentido de compreender o movimento 
da História, principalmente de ter uma inserção de forma crítica. Hoje percebemos um aumento 
de destruição de movimentos populares, de ONGs que historicamente lutavam pela transformação 
concreta da realidade e, devido a interesses privados ou espontâneos aderem as ideias individua-
listas e destrutivas do mercado. Acreditamos, portanto que, os movimentos de Educação Popular 
de hoje deverão estar vinculados a classe popular, aos movimentos populares. Aos fundamentos 
históricos, filosóficos e educacionais críticos com vínculos objetivos à transformação das rela-
ções sociais nos diversos campos – do trabalho, da cultura, da educação, dos movimentos sociais. 
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EDUCAÇÃO, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA REFLE-
XÃO CRÍTICA DA EDUCAÇÃO POPULAR. 
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Resumo

Esse trabalho tem como propósito uma análise da relação Educação, Trabalho e Movimentos So-
ciais como possibilidade de uma reflexão crítica da Educação Popular no Brasil. Seus fundamentos 
estão intrinsecamente relacionados com o GT Trabalho, Educação e Pedagogia Histórico-Crítica 
na medida em que articula os fundamentos históricos e filosóficos com o objeto investigativo aqui 
trabalhado. Tem por objetivo tratar a relação Educação, Trabalho e Movimentos Sociais como 
pressupostos intrínsecos que se interligam, através da reflexão crítica da Educação Popular, pres-
suposto principal que está presente em todo o trabalho. A metodologia empreendida será a revisão 
bibliográfica, baseada na tradição marxista. Esse artigo é uma análise inicial e tem como conclusão 
que há uma relação intrínseca entre Educação, Trabalho e Movimentos Sociais nos processos edu-
cativos de Educação Popular. Hoje vivemos numa realidade seja fragmentada, seja virtual em que 
os aspectos mais universais estão sendo colocados a reboque pela história do cotidiano. As formas 
de trabalho estão sendo alteradas, juntamente com a destruição dos direitos sociais e trabalhistas da 
classe trabalhadora. Diante desse contexto é importante perceber que a fragmentação das práticas 
dos movimentos sociais é um desafio a ser superado além da perspectiva pós-moderna para as 
ONGs que assessoram estes movimentos. Aqui quero destacar o desafio que têm os sujeitos que 
desenvolvem práticas educativas de Educação Popular, no sentido de compreender o movimento 
da História, principalmente de ter uma inserção de forma crítica. Hoje percebemos um aumento 
de destruição de movimentos populares, de ONGs que historicamente lutavam pela transformação 
concreta da realidade e, devido a interesses privados ou espontâneos aderem as ideias individua-
listas e destrutivas do mercado. Acreditamos, portanto que, os movimentos de Educação Popular 
de hoje deverão estar vinculados a classe popular, aos movimentos populares. Aos fundamentos 
históricos, filosóficos e educacionais críticos com vínculos objetivos à transformação das rela-
ções sociais nos diversos campos – do trabalho, da cultura, da educação, dos movimentos sociais. 
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A DESINDUSTRIALIZAÇÃO, A CONSTITUIÇÃO DO PRECARIADO 
E A FORMAÇÃO ESCOLAR PARA O TRABALHO QUE NEGA O PRÓ-
PRIO TRABALHO E O TRABALHADOR

Adnilson José da Silva219

Resumo

O estudo aqui sintetizado reflete sobre as relações entre o mundo do trabalho e as políticas educacio-
nais brasileiras desde a década de 1980. A partir de produções das áreas de Economia e de Sociologia 
do Trabalho analisa-se, à luz da filosofia da práxis,  movimentos diretamente influentes na regulação 
social e na definição de perspectivas político-pedagógicas de escolas públicas, como o processo de 
desindustrialização e a formação do precariado no contexto do pós-fordismo em um bloco histórico 
que compreende mais de três décadas. São aspectos da desindustrialização: sofisticação dos meios 
de produção e consequente impacto na diminuição de postos de trabalho, aumento da demanda na 
área de serviços, menor participação da indústria no produto interno bruto (PIB), substituição de 
fábricas por montadoras, elevação da exportação de commodities, elevação de importações de bens 
de produção, duráveis e de consumo, e expansão do mercado financeiro. No âmbito da desindus-
trialização ocorre a formação do precariado, o qual se caracteriza pela financeirização do trabalho, 
pela alta rotatividade de trabalhadores, pela elevação da insatisfação no trabalho, pelo aumento de 
acidentes de trabalho e de doenças laborais, entre outros que degradam as condições materiais de 
trabalho e de sobrevivência. Pari passu à desindustrialização e à formação do precariado, promove-
-se o chamado gerencialismo em educação fundamentado no conceito de qualidade total e voltado 
desde a escola para a captação da subjetividade dos trabalhadores como flagrante reflexo das polí-
ticas educacionais gerencialistas implementadas nos Estados Unidos da América a partir da década 
de 1990, as quais, conduzidas por reformadores corporativos, produziram falsas identificações entre 
a educação e o mundo empresarial e aplicaram às escolas princípios de negócios, organização, ad-
ministração, marketing, responsabilização de professores e alunos e testes padronizados. No Brasil, 
essa perspectiva é percebida pelo léxico que compreende os imperativos do empreendedorismo e 
dos seus familiares “negócios”, “desenvolvimento de competências”, “qualidade” e “competitivi-
dade”, os quais substituíram o discurso produtivista de fase fordista que rezava o “controle”, o “me-
nor tempo”, a “maior produção” e a “estocagem” em sua ação de produção e de regulação social.
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ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE RECURSO NA ESCOLA DO CAMPO

Adriana Cristina Morais Eloy220

Luciana Cristina Salvatti Coutinho221

Resumo

Considerando a alfabetização uma condição necessária para o acesso aos conhecimentos cien-
tíficos sistematizados historicamente em uma sociedade letrada, este estudo traz como temática 
o trabalho educativo oportunizado para a alfabetização dos estudantes  atendidos em sala de re-
cursos multifuncionais. De acordo com Saviani (2015), compreende-se que o trabalho educativo 
produz direta e intencionalmente em cada indivíduo os conhecimentos científicos, os quais foram 
elaborados pela humanidade que ao se firmarem como saberes escolares necessitam serem ensi-
nados. Sendo a alfabetização um conhecimento construído histórica e culturalmente é transmitida 
através do ensino, com trabalho objetivo e organizado, para tanto se faz necessário o trabalho 
educativo. Autores como Marsiglia e Martins (2015) asseveram que a não alfabetização pressu-
põe as dificuldades escolares posteriores, já Dangio e Martins (2018) advogam que a alfabetiza-
ção deve estar ligada aos processos educativos desenvolventes, sendo que, para Martins e Saviani 
(2017) o trabalho educativo é que promove as condições para a aprendizagem e que organiza as 
situações exigidas pela escola para assim legitimar a alfabetização. Para o desenvolvimento do 
estudo, delimitou-se analisar o processo de alfabetização dos estudantes atendidos na sala de re-
cursos multifuncionais de uma escola do campo no município de Porto Feliz/SP, apoiando-se, para 
tanto, nos pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica que se sustenta no 
materialismo-histórico e dialético. Sendo a pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, utili-
zamos como procedimentos de pesquisa entrevistas semiestruturadas, questionário, observação de 
documentos administrativos e didático-pedagógicos. Foram sujeitos da pesquisa cinco estudantes 
atendidos na sala recursos (1º ao 5º ano), cinco familiares, a professora da sala de recursos, qua-
tro professoras da sala de aula regular, e a coordenadora pedagógica. Os resultados preliminares 
apontam que o processo de alfabetização na sala de recursos se difere parcialmente dos procedi-
mentos adotados na sala regular, especificamente quanto aos recursos didáticos utilizados e, ainda, 
referente à relação educativa que se caracteriza pelo atendimento individualizado. Essas diferen-
ças observadas indicam um avanço no processo de alfabetização das crianças atendidas na sala 
de recursos, mas de forma limitada. Infere-se que essa limitação se dá em função da concepção 
pedagógica que orienta o processo de trabalho educativo em relação à alfabetização que, apesar 
das mudanças observadas em aspectos específicos do processo educativo, permanece a mesma. 
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O TRABALHO COMO MATRIZ FORMATIVA NA PROPOSTA CURRI-
CULAR DAS ESCOLAS ITINERANTES DO MST 

Alessandro Santos Mariano222

José Claudinei Lombardi 223

Resumo

Esse artigo é resultado de pesquisa bibliográfica e análise documental e têm por objetivo dis-
correr sobre os fundamentos da Proposta Curricular das Escolas Itinerantes do Paraná, escolas 
públicas gestadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), funcionam desde 2003 
em acampamentos de luta pela terra. Assume o trabalho como Matriz formativa, se referência 
em Marx (1987), na pedagogia do MST (CALDART, 2004), e na pedagogia socialista (PIS-
TRAK, 2009), objetivam a formação de lutadores(as), construtores(as) de uma nova sociedade, 
o que exige mudança da forma e conteúdo da escola, bem como do papel dos(as) educadores(as). 
Por isso, estas escolas sofrem perseguições da classe burguesa, no sentido de criminalizá-
-las, indicando suas práticas educativas como não legítimas. Sua proposta curricular, organiza-
da por Complexos de Estudo, representa um processo contra-hegemônico, uma vez que busca, 
num contexto de luta, exercitar uma proposta de currículo, que articula trabalho, ensino e auto 
organização dos estudantes, tendo por perspectiva contribuir para um processo de formação hu-
mana em todas as dimensões e representa um processo de auto-gestão da classe trabalhadora. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA, LITERATURA E ARTE: UMA CONTRIBUI-
ÇÃO A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Alex Cristiano de Souza224

Resumo

Busca-se com este trabalho uma análise sobre o Ensino de Geografia Crítica relacionando com a 
Literatura e a Arte, de modo geral, desde as reflexões que partem Pedagogia Histórico-Crítica e da 
Psicologia Histórico Cultural. Objetiva-se, dessa forma uma reflexão sobre o que vem sendo trata-
do no campo do Ensino de Geografia em que se toma a literatura como interface, com abordagens 
embasadas nos estudos culturais de caráter fenomenológico. Nosso intento, portanto é por uma 
contribuição a partir do método materialista histórico-dialético ensejado pelos campos da Educa-
ção e da Psicologia da Educação, acima mencionado. Para tanto, analisamos dissertações e teses 
que tratam do assunto, defendidas entre 2010 e 2018, como forma de compreender as perspectivas 
adotadas. Essas pesquisas (CAMARGO, 2012; VELASCO, 2012; BERALDI, 2012; ALMEIDA, 
2017) refletem um crescimento e consolidação da relação entre Ensino de Geografia e Literatura, 
todavia, por uma abordagem eclética e com uma concepção negativa sobre o ato de ensinar. Nosso 
esforço com este trabalho, portanto, está em contribuir com a área do Ensino de Geografia com um 
posicionamento sobre a educação e sua afirmação como concepção afirmativa do ato de ensinar, 
trazendo à baila as contribuições de Dermeval Saviani (1986; 2007; 2013) e Newton Duarte (1998; 
2011; 2013; 2016). Para a relação entre Literatura e Arte, consideramos as análises desenvolvidas 
por Marx e Engels (2010), Lukács (2016), Coutinho (1967), Konder (2013), Frederico (1997), 
Vigotski (1999, 2014), Bakhtin (2017), Trotsky (2007), Eagleton (1976) e, para o trato entre educa-
ção, literatura e arte com os autores Vigotski (1999), Beth Brait (2010), Dora Riestra (2011; 2013), 
Ferreira e Duarte (2010), Duarte et alli (2012) e Saccomani (2016). Desta feita, identificamos 
a possibilidade e a pertinência de se analisar e propor um Ensino de Geografia crítica indo pra 
além, ou seja, superando os referenciais culturais e ecléticos por hora ensejados nas pesquisas, em 
direção a uma concepção afirmativa sobre a educação e sobre o ato de ensinar Geografia, partindo 
do campo teórico marxista. Consideramos, portanto, esta uma importante contribuição à área aqui 
investigada, que pode se desdobrar em outros temas de pesquisas.
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POR UMA ESCOLA PÚBLICA E CRÍTICA: O MATERIALISMO HIS-
TÓRICO COMO FUNDAMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Adnilson José da Silva225

Anita Helena Schlesener226

Tatiani Maria Garcia de Almeida227  

Resumo

O recrudescimento do conservadorismo na atual cena brasileira cumpre a função precípua de alie-
nar os trabalhadores e pavimentar os caminhos para a rapinagem financista. O conteúdo dessa onda 
reacionária se sustenta na disseminação de afirmações falsas, sobretudo a respeito de economia, 
política e cultura, bem como de detrações de intelectuais e de militantes que se opõem aos ataques 
contra os trabalhadores. Esse movimento favorece um apedeutismo violento que integra uma es-
tratégia de eliminação de direitos trabalhistas e cidadãos empreendido por um governo autoritário 
aliançado com o alto empresariado rentista que, por sua vez, enreda o pequeno empresariado em 
um estado que beira o frenesi. A escola e a educação são alvos constantes dessa onda agressiva, 
contudo, podem ser cada vez mais uma trincheira de resistência. Essa situação histórica enseja um 
questionamento pertinente à Pedagogia, desde a formação de professores até a organização do tra-
balho pedagógico: o quê, afinal, se constitui como motivo dos ataques à escola pública e aos seus 
sujeitos? A resposta, cada vez mais evidente, é o método que confere e sustenta um caráter crítico à 
escola pública. Na atual configuração da luta de classes, o materialismo histórico se confirma como 
princípio teórico-metodológico capaz de prevenir o obscurantismo e de criar possibilidades para 
evitar o assalto aos direitos e às condições materiais básicas de sobrevivência dos que vivem do 
trabalho. Entre os desafios aos intelectuais do materialismo histórico está o combate à mesmeriza-
ção da ignorância ricamente financiada em redes sociais, mas antes, a necessidade de aprofundar e 
de disseminar o conhecimento do materialismo histórico entre educadores e estudantes. Os estudos 
aqui sintetizados tratam de fundamentos da educação e apresentam uma contribuição à constitui-
ção da escola pública, crítica e democrática na medida em que situam os leitores no debate entre 
autores clássicos do pensamento dialético, a saber, Georg Hegel, Ludwig Feuerbach, Karl Marx 
e Friedrich Engels, bem como entre alongadores do seu pensamento que teorizam fundamentos 
político-pedagógicos para a escola brasileira. Nessa ação, os estudos aqui apresentados cumprem 
função histórico-crítica trazendo para o âmbito da escola e dos seus sujeitos conteúdos acadêmi-
cos necessários ao conhecimento do atual momento histórico e à intervenção na realidade social.  
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EM UMA ESCOLA ESTA-
DUAL DE SÃO PAULO

Carla Kaori Matsuno Uehara228

Mara Regina Martins Jacomeli229

Resumo

A escola pública contemporânea nasceu na sociedade capitalista para atender suas demandas na 
manutenção do poder da classe dominante. E, é através das políticas públicas que se constrói o 
papel da escola na sociedade, elas influenciam diretamente e profundamente as práticas pedagó-
gicas e suas finalidades na sala de aula, determinando a formação de crianças e jovens que atende 
os filhos dos trabalhadores. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar como as políticas educacio-
nais do estado de São Paulo atuam nas práticas pedagógicas cotidianas da escola estadual Profes-
sor Dorivaldo Damm, localizada na zona rural da cidade de Limeira. Desta forma, compreender 
como tais políticas servem de instrumentos controladores sobre a educação básica pública para 
a manutenção da hegemonia da classe dominante. Dentre as políticas, podemos citar a homolo-
gação da Base Nacional Comum Curricular que orientará a reformulação do Currículo Oficial 
do estado, a organização dos sistemas de avaliação federal e estadual (Sistema de Avaliação da 
Educação Pública e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) além 
de programas específicos do estado, como o Programa Gestão em Foco, o Programa Ler & Es-
crever e EMAI e as Avaliações de Aprendizagem em Processo. Entender como o dia-a-dia da 
escola é regido pelas diversas formas de fiscalização do governo faz parte de uma análise mais 
detalhada do contexto da educação pública no estado, caracterizado fortemente pelas ideias es-
colanovistas e tecnicistas do século XX, as quais reduzem o indivíduo a sua força de trabalho e 
constroem justificativas para a desigualdade social, visando sempre à manutenção do poder dos 
empresários nos setores político e econômico do país. A análise será realizada através de estudos 
dos documentos orientadores pedagógicos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e 
das observações das aulas dos professores na unidade de ensino. Com este enfoque, discutir sobre 
a função social da escola pública no período atual e, de forma combativa, elaborar um proje-
to político pedagógico baseado na Pedagogia Histórico-Crítica, formulada por Dermeval Savia-
ni, a fim de transformar a escola em um lugar de instrumentalização das classes dominadas para 
enfrentar o poder hegemônico e romper com as relações de produção da sociedade capitalista.

Palavras-chave: Função Social da Escola. Proposta Político-Pedagógica. Pedagogia-Histórico-
-Crítica.
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EM UMA ESCOLA ESTA-
DUAL DE SÃO PAULO

Carla Kaori Matsuno Uehara230

Mara Regina Martins Jacomeli231

Resumo

A escola pública contemporânea nasceu na sociedade capitalista para atender suas demandas na 
manutenção do poder da classe dominante. E, é através das políticas públicas que se  constrói 
o papel da escola na sociedade, elas influenciam diretamente e profundamente as práticas peda-
gógicas e suas finalidades na sala de aula, determinando a formação de crianças e jovens que 
atende, os filhos dos trabalhadores. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar como as políticas 
educacionais do estado de São Paulo atuam nas práticas pedagógicas cotidianas da escola esta-
dual Professor Dorivaldo Damm, localizada na zona rural da cidade de Limeira. Desta forma, 
compreender como tais políticas servem de instrumentos controladores sobre a educação básica 
pública para a manutenção da hegemonia da classe dominante. Dentre as políticas, podemos citar 
a homologação da Base Nacional Comum Curricular que orientará a reformulação do Currículo 
Oficial do estado, a organização dos sistemas de avaliação federal e estadual (Sistema de Ava-
liação da Educação Pública e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo) além de programas específicos do estado, como o Programa Gestão em Foco, o Programa 
Ler & Escrever e EMAI e as Avaliações de Aprendizagem em Processo. Entender como o dia-a-
-dia da escola é regido pelas diversas formas de fiscalização do governo faz parte de uma aná-
lise mais detalhada do contexto da educação pública no estado, caracterizado fortemente pelas 
ideias escolanovistas e tecnicistas do século XX, as quais reduzem o indivíduo a sua força de 
trabalho e constroem justificativas para a desigualdade social, visando sempre a manutenção do 
poder dos empresários nos setores político e econômico do país. A análise será realizada através 
de estudos dos documentos orientadores pedagógicos da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo e das observações das aulas dos professores na unidade de ensino. Com este enfoque, 
discutir sobre a função social da escola pública no período atual e, de forma combativa, elaborar 
um projeto político pedagógico baseado na Pedagogia Histórico-Crítica, formulada por Dermeval 
Saviani, a fim de transformar a escola em um lugar de instrumentalização das classes dominadas 
para enfrentar o poder hegemônico e romper com as relações de produção da sociedade capitalista.
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O FAZER PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA HISTÓ-
RICO CRÍTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS

Dalcy Alves de Souza232

Joseane da Conceição Pereira Costa 233

Luciene da Silva Santos234

Resumo

Este trabalho discorre sobre as contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) para a Educa-
ção Profissional Tecnológica (EPT). O presente estudo, fruto das discussões teóricas desenvolvidas 
a partir do componente curricular Teorias e Práticas do Ensino Aprendizagem, do Programa de 
Mestrado Profissional em EPT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – 
Campus Catu – BA, justifica-se pela relevância da reflexão sobre o fazer pedagógico, numa pers-
pectiva de superação do modo de produção capitalista, em prol de uma pedagogia, que, inspirada 
nos fundamentos marxistas, promove o enfrentamento da ideia do trabalho como mera preparação 
para o mercado, em prol de uma prática educativa efetivamente humana, pautada nos princípios 
propostos pela Pedagogia Histórico-Crítica, em que a formação se dá no coletivo dos sujeitos com 
ênfase na perspectiva histórico-ontológica. Assim, cabe questionar: Quais as contribuições da PHC 
para EPT? Que tipo de fazer pedagógico se alinha à PHC? Quais as interfaces e/ou dissonâncias 
entre a o fazer pedagógico desenvolvido na EPT e as proposições da PHC?  A opção foi o estudo 
bibliográfico, elegendo o aporte teórico sob a ótica de Dermeval Saviani como possibilidade de 
diálogo crítico-reflexivo com outros autores no âmbito da EPT. O estudo foi organizado da seguinte 
forma: A) Trilhas da EPT no Brasil, que apresenta suscintamente nuances históricas da formação 
do trabalhador desde o período da colonização do país até a contemporaneidade com a expansão 
da oferta e modalidades em EPT, cujos ditames atuais são o avanço científico e tecnológico e as 
novas configurações do mundo do trabalho; B) Dimensão filosófica e político-metodológica da 
Pedagogia Histórico-Crítica, que evidencia as concepções de Saviani, fundadas no materialismo 
histórico dialético, numa perspectiva da relação entre a educação e o trabalho, buscando compre-
ender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo e da interpretação da 
realidade concreta; C) Fazer pedagógico e PHC, apontando o homem como ser histórico, constru-
ído através de suas relações com o mundo natural e social, constitutivos da cultura acumulada his-
toricamente, da práxis e da concreticidade histórico-cultural na interação sujeito-objeto; e, a guisa 
de conclusão, apontam-se considerações provisórias, no intuito de se levantar outras discussões 
teóricas fundamentadas, considerando-se as contribuições da PHC para a prática educativa no con-
texto e especificidade da EPT. Evidencia-se, desta forma, a necessidade de se avançar nos estudos 
acerca da PHC e de sua articulação com o fazer pedagógico vivenciado nas práticas educativas 
cotidianas do espaço escolar, com vistas a uma formação emancipatória da classe trabalhadora. 
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A LUTA DE CLASSES NAS CLASSES DE AULAS E A PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA: NOTAS INTRODUTÓRIAS AO ESTUDO DA 
ESCOLA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Dalton José Alves235

Resumo

O tema deste trabalho surgiu de estudos realizados pelo autor na área de trabalho e educação em 
busca de aportes teórico-práticos que ampliem a compreensão crítica dos desafios e possibilidades 
de se constituir uma pedagogia para além dos interesses imediatos do capital, tendo em vista uma 
prática político-pedagógica em sala de aula. Para tanto entende-se que é necessário problematizar 
as relações entre a “escola” e a “democratização do saber”. A simples matrícula na escola básica 
ou o ingresso no ensino superior não implica, necessariamente, ter-se acesso ao saber. O conheci-
mento sistematizado ainda está elitizado no Brasil. O presente texto articula essas pesquisas com 
os estudos recentes do autor sobre a Pedagogia Histórico-Crítica, pautado em pesquisa teórica 
e bibliográfica, com embasamento no materialismo histórico-dialético (Marx, Engels, Gramsci) 
e nas principais referências da PHC, em especial o pensamento do professor Dermeval Saviani. 
Os principais resultados aqui delineados configuram uma síntese provisória de diversos estudos 
caracterizados como “notas introdutórias ao estudo da escola como instrumento de transformação 
social”. A redação está assim dividida: Parte das concepções não-críticas, do otimismo pedagó-
gico liberal (pedagogia tradicional, escola nova, pedagogia tecnicista); contrapõe-se a estas as 
teorias crítico-reprodutivistas; e, por fim, problematiza-se as duas posturas supracitadas mostrando 
a “ilusão” da primeira e o “equívoco” da segunda. No primeiro caso ignora-se a luta de classes 
restringindo suas análises a um estudo interno da didática e da metodologia do ensino em sala 
de aula. No segundo, já se considera a luta de classes e a relação entre escola e sociedade, no 
entanto, conclui que é impossível a luta de classes na escola, vez que a sua função é operar ape-
nas a favor da classe economicamente dominante. O objetivo geral é mostrar, ao contrário, que 
é possível a luta de classes nas classes de aulas e na escola (SNYDERS, 1981). A escola não é 
feita só de limites, ela tem importância para os subalternos (KUENZER, 2011). As contradições 
do processo escolar permitem vislumbrar condições objetivas para a conquista de uma educação 
emancipadora, pois, o capital reconhece a necessidade de um mínimo de instrução dos trabalha-
dores, porém, ao ultrapassar este mínimo e os limites desejados sob a ótica do capital, “entra-se 
em contradição com essa ordem social”. Vez que “é difícil fixar este limite” (SAVIANI, 1994), 
o caminho é forçar a escola a ultrapassá-lo. Em meio a este debate procura-se pensar como a 
escola pode ser um instrumento de transformação social à luz da Pedagogia Histórico-Crítica.
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CURRÍCULO OCULTO NA ESCOLA MÉDICA: UM MECANISMO DE 
REPRODUÇÃO DO TRABALHO MÉDICO NO CAPITALISMO

Daniel Felix Valsechi236

Lenina Vernucci da Silva237

Lucas Uback238

Paulo Henrique Napoli239

Rafael Antonio Pedroza Noguera240

Resumo

A relevância das teorias crítico-reprodutivistas sobre o currículo oculto, ainda que divergentes na definição 
conceitual, consiste em entendê-lo como mecanismo de socialização dos estudantes na escola para incorpo-
ração efetiva ao mundo do trabalho. O currículo oculto é uma das diversas formas de violência nas escolas 
médicas, podendo ser caracterizado enquanto violência instrumental-simbólica que cumpre uma dupla fun-
ção: inculcar e reproduzir os valores hegemônicos nos estudantes de Medicina, utilizando a educação médica 
como processo legitimador da dominação de classe; e transmitir determinados conteúdos que expressem os 
interesses econômico-ideológicos da classe dominante, direcionando o corpo e a subjetividade dos estudan-
tes para o trabalho médico na sociedade capitalista. As denúncias dos estudantes sobre o currículo oculto ao 
longo da formação médica, expostas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Violações dos Direitos 
Humanos nas Faculdades Paulistas e na campanha virtual #MeuProfDr, revelam que muitas vezes os discur-
sos de professores e preceptores nos ambientes das escolas médicas apresentam conteúdo preconceituoso e 
discriminatório. Buscando analisar como opera o currículo oculto enquanto violência instrumental-simbólica 
nas escolas médicas, realizamos este estudo exploratório-descritivo a partir da percepção dos estudantes de 
Medicina no estado de São Paulo em relação aos discursos emitidos por professores e preceptores. Foram 
coletados dados quantitativos e qualitativos a partir da aplicação de questionário online entre junho e setembro 
de 2017, obtendo-se 1348 respostas provenientes de 46 faculdades de Medicina do estado de São Paulo, com 
posterior análise estatística simples dos dados por meio do programa Microsoft Excel®. 63,6% dos partici-
pantes (n=857) concordam ou concordam totalmente que os estudantes de Medicina são muito influenciados 
pelas opiniões e discursos dos professores. 68,7% (n=926) afirmaram que seus professores e preceptores já 
fizeram comentários preconceituosos e/ou discriminatórios, sendo que, destes, 56,8% (n=526) afirmaram que 
a reação mais frequente dos estudantes após ouvirem esses comentários foi ficar em silêncio; 22,9% (n=212) 
que esses comentários ocorrem frequentemente; 95,1% (n=881) que esses comentários ocorreram em sala de 
aula e 50,7% (n=470) em estágios práticos; sendo direcionados principalmente às mulheres (88,1%, n=816), 
LGBTs (59%, n=547), grupos e/ou partidos políticos (52%, n=482), classes sociais (41,6%, n=385), Sistema 
Único de Saúde (32,8%, n=304) e negros (24,8%, n=230). Frente aos resultados obtidos, analisamos o currí-
culo oculto na formação médica a partir das reflexões de Dermeval Saviani sobre o trabalho educativo e as 
contribuições de outros autores sobre o currículo escolar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, além 
de refleti-lo à luz das categorias psicanalíticas visando revelar os afetos e intenções ocultos nos discursos dos 
professores e preceptores. Com este trabalho, buscamos contribuir para uma análise materialista sobre o cur-
rículo oculto na educação médica, apontando a necessidade de ações coletivas nas escolas médicas para que 
o currículo oculto enquanto violência instrumental-simbólica perca sua eficácia, sendo superado por um novo 
currículo, orientado para a emancipação humana e que não oculta seu objetivo de transformar a sociedade.
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PRÁTICAS DE TRABALHO COM MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTI-
CA

Daniela Rezende de Souza241

Laís Leni Oliveira Lima242

Resumo

Este trabalho243 é resultado de um projeto de intervenção realizado no Componente curricular Está-
gio Supervisionado em Educação Infantil I e II. O trabalho apresenta uma metodologia de trabalho 
proposta na área da educação a partir dos fundamentos da Pedagogia Histórico- Crítica e da musi-
calização na educação escolar como metodologia a ser utilizada em sala de aula, tomando a música 
como linguagem social mediadora entre as práticas, escutas, sentimentos, pensamentos e conheci-
mentos musicais do cotidiano dos alunos. Este trabalho possui relevância social devido à proposta 
apresentada ao ensino da música de forma elaborada e sistematizada, propondo uma metodologia 
diferenciada para o ensino de música nas escolas. Como metodologia utilizada, a pesquisa, do tipo 
estudo de caso, foi desenvolvida com um grupo de dez alunos frequentes em uma Organização não 
Governamental (ONG) em Jataí - Goiás “Casa da Criança Amor e Arte” e matriculados regular-
mente na escola formal. Segundo Triviños (2015, p.133), “o estudo de caso é uma categoria de pes-
quisa qualitativa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”. Essa abordagem qua-
litativa nos oportunizou a aproximação entre sujeito e objeto pesquisado, tornando essas relações 
mais significativas.  Para atender aos objetivos desta pesquisa, utilizamos diferentes autores estu-
diosos do tema, tais como: Saviani (2013); Marsiglia e Batista (2012); Schafer (2009); Beyer e Ke-
bach (2009), Mateiro e Ilari (2011); Brito (2003); Gasparin (2005), dentre outros. Concluímos 
que os resultados foram significativos em relação à materialização do ensino de música como 
metodologia, seguindo os cinco passos propostos pela didática da Pedagogia Histórico-Crítica. 
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PRIMEIRA INFÂNCIA: ASSISTENCIALISMO OU EDUCAÇÃO 

Diéle Lúcia Alexandrino de Oliveira244

Resumo

O presente artigo tem por finalidade compreender a trajetória da educação infantil, a partir do sur-
gimento da concepção de infância, composto por uma breve abordagem histórica de como tem sido 
a visão sobre criança e infância no decorrer da história. Para tanto, foram realizados estudos sobre 
Rousseau, Froebel, Pestalozzi, pioneiros numa nova perspectiva da infância que acredita que a 
criança é um ser naturalmente bom, devendo experimentar e aprender com as liberdades da infância 
antes de alcançar a fase adulta. Elenca também algumas contribuições de Kuhlmann Jr., pesquisador 
que apresenta uma análise histórica sobre o surgimento das instituições que atuam no atendimento 
das crianças pequenas no Brasil, bem como a situação da infância desde o período do descobrimen-
to. Esta pesquisa busca também auxiliar os professores de Educação Infantil para fazerem da Peda-
gogia Histórico - Crítica uma prática cotidiana, que não seja dependente de manuais estabelecidos 
mecanicamente e sim promotores na elaboração de seus planejamentos, e encaminhamentos didá-
ticos nas salas de aula. Essa análise é de suma importância, para auxiliar na promoção de uma edu-
cação de qualidade com enfoque na formação do senso – crítico pautado na historicidade indepen-
dente da faixa etária dos alunos. A Educação Infantil é uma importante etapa da educação básica, 
portanto a necessidade de se pensar sobre essa etapa e sua contribuição para o futuro é imprescin-
dível, para tanto o ato de ensinar não deve ser meramente um reprodutor das ideologias propostas 
pela classe dominante, mas deve constantemente buscar a emancipação da classe trabalhadora. 
Como as crianças pequenas não possuem condições de defesa, pois ainda se encontram em proces-
so de formação, cabe aos adultos responsáveis (pais, professores, familiares, governantes) garantir 
seus direitos de sobrevivência, atendendo as suas necessidades básicas, bem como as educacionais, 
sabendo-se que o acesso e permanência mesmo garantidos por lei não é igualitário, pois as políticas 
públicas não atendem a demanda na totalidade, torna-se imprescindível a luta por uma educação de 
qualidade que promova uma formação integral e esteja acessível a todas as crianças sem distinção.
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REFLEXÕES ACERCA DE UM 
PROJETO EM DISPUTA 

  Elizabeth Gottschalg Raimann245

Camila Alberto Vicente de Oliveira246

Ari Raimann247

Resumo

No contexto de democracia em crise no qual, involuntariamente, estamos imersos, faz-se necessá-
rio refletir sobre os elementos que podem contribuir para enfrentamento e resistências na luta por 
uma educação de qualidade social e politicamente referenciada. Defende-se aqui que a elaboração 
do Plano Municipal de Educação (PME) pode ser uma dessas ferramentas, uma vez que pressupõe 
a gestão democrática, princípio constitucional, prevendo a participação de vários segmentos repre-
sentativos da sociedade para o diagnóstico e avaliação da realidade educacional do município e, 
desta forma, propor estratégias para cada uma das vinte metas propostas a partir do Plano Nacional 
de Educação (2014-2024). A ampla representatividade no processo de elaboração do documento 
municipal deveria favorecer, posteriormente, a participação nos processos de implantação, acom-
panhamento e a avaliação do PME. Neste contexto, o texto problematiza o PME do município de 
Jataí/GO, analisando os mecanismos democráticos que foram utilizados pelo Conselho Municipal 
de Educação para a elaboração e aprovação do PME, tendo como referência principal a obra de Der-
meval Saviani e seu debate teórico sobre o Sistema Nacional de Educação, a especificidade da edu-
cação escolar e a análise das políticas educacionais. A pesquisa em andamento tem como metodolo-
gia a análise das atas produzidas pelo grupo gestor constituído para a elaboração da minuta do PME, 
do documento encaminhado à audiência pública para a sua aprovação pelo Executivo e do PME 
aprovado pela Câmara Municipal e transformado em lei, tendo como pressuposto as contribuições 
do Materialismo Histórico Dialético e a Análise Crítica do Discurso, embasada em Shiroma, Cam-
pos e Garcia (2005) que trazem subsídios teórico-metodológicos para análise documental em polí-
tica educacional. Nesse sentido, os resultados parciais alcançados, tendo como base o documento 
elaborado pela sociedade organizada e o texto final aprovado pelo poder legislativo, apontam para a 
assertiva que os discursos revelam relações de poder, que, muitas vezes, desconsideram a participa-
ção e gestão democrática, produzidos em um contexto político-social vigente, revelando que o PME 
de Jataí/GO foi objeto de uma disputa de projetos antagônicos e, em muitas situações, esvaziando 
o potencial desse Plano na formulação de políticas educacionais democráticas e emancipatórias.
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DISCURSOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS NO IFG-
-CAMPUS ANÁPOLIS: UMA ANÁLISE À LUZ DA PEDAGOGIA HIS-
TÓRICO-CRÍTICA

Erika Marinho Witeze 248

Resumo

O trabalho pretende analisar as concepções de inclusão escolar e educação especial na perspectiva 
inclusiva que têm orientado o trabalho desenvolvido pelo recém criado Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Goiás (IFG), Campus Anápolis, confrontando-as com as orientações trazidas pela Peda-
gogia Histórico-Crítica. Adota-se aqui como referência autores como Saviani (1999, 2013), Duarte 
(2001, 2013), Silva (2015), Marsiglia (2012) e Barroco (2011). A partir de pesquisa bibliográfica e 
documental, além da coleta de relatos de experiência dos técnicos e docentes responsáveis pelo refe-
rido núcleo, discutiremos os principais desafios e embates envolvidos no atendimento à diversidade 
em uma dimensão crítica e emancipadora, que possa sobrepujar a lógica tecnicista e pragmática que, 
originalmente, caracteriza a rede federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil. 
Veremos, ademais, como as diretrizes políticas disseminadas pelo Ministério da Educação (MEC) 
e pelo atual governo do PSL (Partido Social Liberal), interferem nas estratégias de consolidação e 
atuação do NAPNE do IFG-Anápolis. Evidenciaremos, ademais, a demanda por uma proposição 
contra-hegemônica de inclusão, capaz de suplantar o discurso multiculturalista, que está atrelado 
ao avanço neoliberal no campo educacional. Utilizando a dialética inclusão/exclusão como cate-
goria explicativa, problematizaremos a disseminação de concepções neoescolanovistas e neotecni-
cistas como eixo orientador de ações e propostas no campo da educação especial na perspectiva in-
clusiva no IFG-Campus Anápolis. Buscamos, desta forma, indicar caminhos para o enfrentamento 
teórico/prático do preconceito, da exclusão e da marginalidade que acompanham, historicamente, 
a trajetória dos educandos com necessidades educacionais especiais matriculados na instituição.

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica; Políticas educacionais inclusivas; Atendi-
mento à diversidade; Pedagogia histórico-crítica.
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TEORIAS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO BRASIL: APRO-
XIMAÇÕES DE UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DE AVA-
LIAÇÃO

Eulálio Ramos Soares Júnior249

Marilsa Miranda de Souza 250

Resumo

Este texto versa sobre as teorias da avaliação da aprendizagem escolar e os seus respectivos fun-
damentos históricos e filosóficos, buscando uma análise que instrumentalize aproximações de uma 
concepção marxista de avaliação da aprendizagem. Objetiva-se explicar a influência das teorias 
da avaliação da aprendizagem no Brasil, no período entre 1960 e 2000, e discutir a avaliação 
com base nos principais pressupostos da Pedagogia histórico-crítica. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, cujo critério de seleção do referencial teórico prioriza a necessidade de se discu-
tir os clássicos desta temática, como Tyler, Scriven e Bloom. A metodologia de análise adotada 
engloba a dialética materialista e as suas categorias de análise, propostas por Karl Marx e Frie-
drich Engels. Parte-se da organização das teorias de avaliação proposta por Franco (1990), que 
as explica em três grandes grupos: das teorias positivistas, cuja predominância se dá do objeto do 
conhecimento sobre o sujeito cognoscente; das teorias subjetivistas, nas quais o sujeito determina 
as relações; e aquelas que compreendem a relação indivíduo-sociedade, que dão ênfase às análi-
ses macroestruturais e não raro são deterministas e reprodutivistas. Diante disso, propõe-se um 
quarto grupo: o das teorias dialéticas da avaliação da aprendizagem, onde se situa a concepção de 
Luckesi (2011), que destaca a relação dos conteúdos socioculturais com a condicionabilidade da 
aprendizagem sobre o desenvolvimento humano. Para aprofundar a discussão acerca da Pedagogia 
histórico-crítica, utilizam-se teóricos como Duarte (2016), que trata dos fundamentos para uma 
teoria histórico-crítica do currículo escolar, e Macedo (2012), que analisa a avaliação da aprendi-
zagem sob a perspectiva da Psicologia histórico-cultural. As análises empreendidas resultam numa 
visão de conjunto da avaliação da aprendizagem no Brasil, demonstrando que as transformações 
das tendências pedagógicas não trouxeram linearmente consigo um avanço equivalente na ope-
racionalização da avaliação da aprendizagem escolar. Conclui-se que ao se pensar na avaliação 
da aprendizagem escolar a partir da Pedagogia histórico-crítica, aparecem desafios que decorrem 
dos valores de troca instituídos historicamente nas relações entre os homens, que subtraem as 
possibilidades de o desenvolvimento do conhecimento histórico se dar de forma livre e universal.
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A FORMAÇÃO HUMANA NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO 
ESTADO DE GOIÁS – CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS

Giselle Ferreira Alves Guimarães251

Michele Silva Sacardo252

Resumo

Este artigo tem como tema a formação humana nas Diretrizes Curriculares do Estado de Goi-
ás.  Propõe uma análise documental sob a orientação do seguinte questionamento: Qual(is) a(s) 
concepção(ões) formativa e de currículo predominam na orientação das Diretrizes Curriculares 
do Estado de Goiás e quais suas implicações para a formação humana? O objeto desta pesquisa 
é a formação humana nas Diretrizes Curriculares, analisada sob a perspectiva histórico-crítica. O 
objetivo principal deste trabalho é analisar a(s) concepção(ões) formativa e curricular contidas 
nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio no Estado de Goiás, e suas im-
plicações para a formação humana. Aborda o debate recente sobre as teorias de currículo e alinha 
estas ideias às Diretrizes Curriculares de Goiás. As categorias humanização, trabalho e alienação 
são apresentadas e utilizadas como parâmetros para a compreensão do objeto. A humanização é 
compreendida enquanto processo de objetivação do gênero humano, e possibilita, por meio da 
educação, a formação de um ser genérico (SAVIANI e DUARTE, 2010; DUARTE, 2013). A con-
cepção de trabalho abordada considera-o enquanto processo de formação humana, atividade vital, 
essência humana e condição para humanização. O trabalho alienado é compreendido enquanto 
fator limitante ou empecilho para a concretização das máximas possibilidades de vida humana 
(DUARTE, 2013). A discussão acerca das concepções curriculares é fundamentada a partir dos 
trabalhos de Malanchen, (2014), que discute as contribuições da Pedagogia Histórico Crítica para 
as políticas curriculares brasileiras, Lopes e Macedo (2011) que abordam os diferentes sentidos 
para currículo e Saviani (2011; 2013) que apresenta a pedagogia histórico-crítica, discute a natu-
reza e especificidade da educação e investiga o desenvolvimento das ideias pedagógicas no Brasil 
nesta perspectiva. As análises iniciais realizadas apontam para uma concepção educacional das 
Diretrizes Curriculares do Estado de Goiás para o Ensino Fundamental e Médio fundamentada 
em princípios pós-modernos, sendo o currículo compreendido como um instrumento para dife-
renciação social, pedagogicamente apoiado em ideias pós-críticas alinhadas aos objetivos de for-
mação da sociedade capitalista. As evidências iniciais encontradas nas Diretrizes Curriculares do 
Estado de Goiás, indicam uma concepção de formação por meio da naturalização de processos, 
de pragmatismos, da adequação às necessidades do modelo de sociedade baseado na divisão de 
classes, das contradições - próprias do sistema capitalista e do incentivo à pedagogia do “apren-
der a aprender” e à pedagogia das “competências”. Ou seja, conforme Derisso (2010) e Della 
Fonte (2010), os desdobramentos do pensamento pós-moderno na educação consideram a agenda 
pós-moderna um componente ideológico do capitalismo, estruturado a partir da valorização da 
prática em detrimento da teoria e do pensamento subjetivo que relativiza e naturaliza os fatos.
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PRISÃO-APRENDIZAGEM-PARA-O-CRIME OU APRENDIZAGEM 
BIOGRÁFICA NA PRISÃO? O CASO DE EGRESSAS E REINCIDEN-
TES DO SISTEMA PRISIONAL DE JOÃO PESSOA - PB

Helen Halinne Rodrigues de Lucena253

Resumo

Não é novidade que a prisão representa um espaço de aprendizagem. Afinal, é utilizando-se desse 
argumento que se atribui à prisão o lócus, por excelência, de aprendizagem criminal, em que, a par-
tir das condições que lhes são impostas, as pessoas que nela adentram, aprimoram-se na criminali-
dade. De fato, se considerarmos os meios pelos quais a operação penitenciária se propõe a reabilitar 
criminosos, nomeadamente, o encarceramento, a disciplina e a vigilância (PORTUGUÊS, 2009) e 
o conjunto de violações de direitos humanos com que os sujeitos encarcerados passam a conviver 
entre os muros da prisão, há de se convir que algumas aprendizagens afiguram-se imediatamente 
necessárias para que se possa sobreviver dentro dessas novas condições sociopsicológicas de vida. 
Partindo desse pressuposto, analisamos os resultados de um fragmento da pesquisa realizada com 
sete mulheres egressas e reincidentes do Centro de Reeducação Feminina de João Pessoa – PB, 
nos anos de 2013 e 2014. Na ocasião, utilizamos abordagem qualitativa e a história de vida como 
técnica de pesquisa para analisar os limites e possibilidades das aprendizagens (formais ou não) no 
contexto da prisão, análise que foi feita a partir da seleção de alguns aspectos da experiência de vida 
das mulheres, entre eles: a) as aprendizagens próprias do encarceramento, produzidas na diversida-
de de interações sociais produzidas no cotidiano do cárcere (GARCÍA-VITA; ESTEFANÍA, 2013) 
e nas experiências subjetivas, e, b) os sentidos que a elas são atribuídos. Para tanto, tomamos de 
empréstimo o conceito de aprendizagem biográfica (ALHEIT; DAUSIEN, 2006) - compreendida 
como um processo organizado de (trans) formação dos primeiros processos de aprendizagem em 
uma figura biográfica de experiências, ou seja, de algum modo, uma “segunda ordem” de processos 
de aprendizagem e não mera aquisição progressiva de saberes e/ou competências - e o colocamos 
como objeto empírico de análise. Deste conceito, destacamos as aprendizagens informais da/na 
prisão, por serem elas as que mais se revelam operantes nesse contexto, contribuindo para instau-
ração da chamada “cultura prisional”. Sendo assim, quais seriam os sentidos dessas aprendizagens 
informais na/da prisão nas biografias das mulheres? Em seus depoimentos elas revelaram várias 
destas aprendizagens arraigadas aos aspectos negativos da cultura prisional. Por outro lado, tam-
bém revelaram a existência de outras possibilidades de aprendizagens na prisão (por exemplo, a 
revisão de valores como o da solidariedade, da humildade, da tolerância, etc.), as quais atreladas 
à vontade ontológica de liberdade (FREIRE, 1979). Curiosamente, estas últimas não se constituí-
ram capazes de contribuir com o ideal ressocializador. Em nossa análise, isso ocorreu por não ser 
reconhecido o potencial biográfico de tais aprendizagens informais na organização do currículo 
carcerário, nem nas práticas e processos educativos formais e não formais disponíveis na prisão e 
o qual poderiam reverter o imperativo categórico popular: “prisão-aprendizagem-para-o-crime”. 
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POLÍTICA EDUCACIONAL INCLUSIVA E PEDAGOGIA HISTÓRICO 
-CRÍTICA: APONTAMENTOS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TRA-
BALHO PEDAGÓGICO COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSO DE 
(DES) HUMANIZAÇÃO.

Ivone Rodrigues dos Santos254

Régis Henrique dos Reis Silva 255

Resumo

Sem desconsiderar os movimentos em prol de situações menos segregadoras para as pessoas com 
deficiência no Brasil, implementadas principalmente a partir da década de 1990, este texto, com-
preendendo que os processos sociais não são lineares e diante do atual cenário de crise político-
-econômico brasileiro que evidencia uma desconstrução de direitos sociais com uma série de pro-
postas que inviabilizam o financiamento das políticas públicas, considera imprescindível discutir 
a centralidade da relação capital/trabalho para pensar criticamente as “políticas de inclusão” no 
contexto complexo das políticas sociais e as repercussões que este cenário delineia para o campo 
educacional, prioritariamente no que se refere a uma organização do trabalho pedagógico que versa 
sobre a constituição de uma formação que possibilite tanto ao professor quanto aos educandos se 
apropriarem do conhecimento objetivo e caminharem no sentido da humanização. A análise, de 
natureza bibliográfica e fundamentada por estudos que discutem a filiação da política educacional 
inclusiva com as bases liberais e economicistas, em primeiro lugar, destaca a preocupação com a 
defesa do direito à educação como elemento constituinte de uma sociedade democrática, alertando 
sobre uma necessária resistência contínua ao ataque aos direitos sociais. Em segundo lugar, ressalta 
que, devido a ligação com as bases liberais e economicistas, a educação passa a ser vista como um 
instrumento de equalização social, espaço onde a especificidade educacional é secundarizada em 
detrimento de uma educação com princípios compensatórios. Mais especificamente, destaca que, a 
atual forma de organizaçao da política educacional apresenta sérias implicações à formação docen-
te, na apropriação dos saberes sistematizados, na produção do conhecimento e no ensino, provo-
cando um esvaziamento do trabalho docente e validando que os profissionais que atuam junto aos 
educandos com deficiência se dediquem mais aos procedimentos metodológicos que a formação 
do humano, neles. Tal realidade gera alienação, empobrecimento e esvaziamento do professor e do 
aluno. Em seguida, em contraposição a este contexto e consubstanciado nos pressupostos teóricos 
da pedagogia histórico-crítica, discutimos sobre a concepção de educação e sobre o papel que a 
escola assume dentro desta perspectiva para a promoção do desenvolvimento humano, procurando 
compreender a questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo, articulado ao 
compromisso pela transformação da sociedade regida pelo capital.

Palavras-chave: Políticas públicas. Organização do trabalho pedagógico. Desenvolvimento 
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O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
NAS ESCOLAS PÚBLICA E PRIVADA SITUADAS EM BELÉM DO 
PARÁ

Jaimille Maria Lima Ledo dos Santos256

Débora Patrícia Santana Pinto 257

Resumo

Este trabalho advém de uma Pesquisa em andamento, desenvolvida pelo Grupo de Estudos sobre 
Estado e Educação na Amazônia, a qual desempenha investigações acerca da implementação da 
Gestão Democrática nas Escolas Paraenses. Considerando que a Escola é uma Organização Educa-
tiva, composta por cargos de gestão, coordenação pedagógica, professores, atores envolvidos direta 
ou indiretamente no processo educativo, destacamos a relevância desse estudo no intuito de propor-
cionar reflexões e proposições mais avançadas para a melhoria do trabalho pedagógico. Diante dis-
so, estabelecemos como objetivos identificar e destacar os principais aspectos que contribuem para 
a implantação deste tipo de gestão nas escolas, compreender o processo de construção do projeto 
político pedagógico e a sua aplicabilidade no cotidiano escolar, analisar a relação entre as leis que 
tratam sobre a Gestão Democrática e sua execução nas escolas. Tendo como problemática como 
se processa a implantação da Gestão Democrática nas escolas pública e privada de Belém? Como 
está estabelecida no Projeto Político Pedagógico das instituições em análise? A Pesquisa se dire-
ciona na abordagem qualitativa do tipo bibliográfica, a qual utilizamos como aporte teórico Paro 
(2016), Gadotti (2016), Peixoto (2013), Fernandez (2015), Lima, Alcântara e Almeida (2013), que 
explicam os fundamentos e surgimento da Gestão Democrática e suas principais características; 
e documental, a partir da leitura e interpretação dos Projetos Político Pedagógico de uma Escola 
Pública, em contrapartida, uma Escola da Rede Privada de Ensino, Plano Nacional de Educação, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e atual Constituição Federal do Brasil. A partir dos 
estudos realizados até o presente momento, constatamos a presença latente da Gestão centralizado-
ra nas duas escolas investigadas, adotando como referência a participação efetiva da comunidade 
escolar no processo de tomada de decisões e construção do Projeto Político Pedagógico da Escola 
como um instrumento que direciona as ações, o planejamento, definição de um currículo escolar em 
consonância com a realidade particular de cada instituição e avaliação do trabalho desenvolvido.

Palavras-chave: Gestão democrática. Projeto político pedagógico. Planejamento.

256  Graduanda do Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Pará. jaimille_ledo@hotmail.com
257  Graduanda do Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Pará. debora.psantana@outlook.com



159

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO IFNMG CAMPUS DIAMAN-
TINA: REPENSANDO O CURRÍCULO SOB A PERSPECTIVA DO 
MUNDO DO TRABALHO

Janainne Nunes Alves258

Bruno Lopes de Faria 259

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise do projeto político pedagógico (PPC) do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) campus Diamantina, sob a perspectiva 
de uma formação omnilateral. Na qual são oferecidas unidades curriculares interdisciplinares designa-
das como “Integradoras”, materializadas no “Núcleo Integrador”, descrito no PPC do campus como 
espaço de organização curricular destinado à correlação entre disciplinas que tratam dos conhecimentos 
inerentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e disciplinas técnicas, ou seja, que compõem o 
núcleo politécnico e se identificam com o perfil do egresso. Tais unidades são estruturadas respeitando 
a plenitude do currículo, através da interface entre os núcleos básico e técnico (IFNMG,2017). Este 
estudo teve como procedimento metodológico, as pesquisas bibliográficas e a análise do PPC do curso 
Técnico Integrado em Informática do IFNMG campus Diamantina. Análise, que permitiu a identificação 
de “Integradoras” que promovem o desenvolvimento de competências e habilidades inovadoras, com 
estímulo ao raciocínio, criatividade, criticidade, capacidade de visualização e resolução de problemas. 
Além de atribuir autonomia aos discentes, tendo em vista que estes escolhem quais “Integradoras” irão 
cursar para contabilizar carga horária, diante das possibilidades oferecidas pelo IFNMG (IFNMG, 2017). 
O estudo das disciplinas “Integradoras” e suas ementas, considerou as necessidades e habilidades de-
mandadas pelo mundo do trabalho, no que se refere à formação do novo século. Neste sentido, foram 
identificadas propostas que abordam desde as propriedades dos materiais e suas relações com o desen-
volvimento tecnológico, como na unidade “Química de materiais”; até disciplinas que envolvem lógica, 
matemática e aplicações profissionais do egresso, como “Introdução ao pensamento computacional” e 
“Computação em nuvem”. Nesta concepção, o PPC se insere num processo de aprendizagem atento à 
indissociabilidade entre núcleo técnico e BNCC, ao desenvolvimento de capacidades cognitivas fomen-
tadoras do raciocínio lógico e criticidade dos discentes enquanto futuros integrantes e interventores do 
mundo do trabalho. Os princípios norteadores do PPC do IFNMG, tem como pilares a ressignificação 
das habilidades e competências, advinda das transformações culturais e sociais do século XXI; e a di-
versificação curricular, assegurada pela legislação da Educação Profissional Técnica (EPT). Na qual são 
destinadas cargas horárias ao desenvolvimento de unidades curriculares que integram a BNCC, formação 
técnica e parte diversificada do currículo. A parte diversificada, é fundamental na inovação curricular, 
pois, pode ser definida pela instituição de ensino, contabilizando vinte e cinco por cento da carga ho-
rária. Uma organização essencial ao desdobramento das diretrizes curriculares da EPT, que orientam a 
prática de um currículo que proporcione um diálogo com os diversos campos do trabalho, da ciência, 
da tecnologia e da cultura. Atividades estruturantes da educação Politécnica e imprescindíveis na su-
peração da dicotomia entre trabalho manual e intelectual, entre instrução profissional e geral (Brasil, 
2012; Saviani, 2003). Num contexto de educação em seu sentido abrangente, que fornece elementos para 
compreensão e discussão das relações sociais de produção e de trabalho, bem como, para as especifici-
dades históricas nas sociedades contemporâneas. Além de conter recursos para o exercício profissional 
com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade (Brasil, 2012).
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A CIDADE EDUCADORA ENQUANTO POLÍTICA-PEDAGÓGICA LI-
BERTADORA: CONFRONTANDO A PHC

Antonio Bosco de Lima 260

Jeovandir do Campos Prado261

Leonardo Donizette de Deus Menezes262

Resumo

Este trabalho visa discutir a institucionalização da Cidade Educadora enquanto uma proposta de 
fortalecimento da pedagogia libertadora e do esvaziamento das pedagogias conteudistas e direti-
vas, minimizando a luta de classe e construindo um modelo de educação a partir da Escola Cida-
dã, a qual na onda dos educadores Liberais Progressistas (Anísio Teixeira (1967) e os freirianos: 
Gadotti (1992), Padilha (2009), Romão (1992), dentre outros) buscam centrar na escola ou nos 
grupos informais o empoderamento dos sujeitos que se tornam responsáveis pela  autoconstrução 
da  liberdade, autonomia, cidadania e consequente sociedade democrática. A cidade Educadora 
tem sua gênese na Escola Cidadã. Foi criada em 1990 num encontro internacional na cidade de 
Barcelona, Espanha, e tem como princípios centrais a vinculação da educação com as demais po-
lítica sociais (públicas e privadas) numa articulação de parceria e de responsabilização da socie-
dade civil pela construção cidadã e democrática de uma cidade que se transforma em uma grande 
escola a partir da educação formal, não formal e informal. Nesta definição sua gênese está na 
escola cidadã que é constituída por uma capacidade de formação para a democracia e cidadania, a 
partir de elementos de conhecimentos populares mais relevantes do que o conhecimento científico 
historicamente constituído, neste sentido a produção escolar está mais articulada à produção da 
cultura, cuja influência é significativa para a produção do conhecimento necessário para ler, in-
terpretar e transformar o mundo. O currículo crítico elaborado a partir da produção humana perde 
sentido na matriz libertária da Escola Cidadã e da Cidade Educadora. Contrapondo-se à lógica 
curricular flexível, multicultural e eclética temos uma proposição desenvolvida nos anos de 1980, 
com algumas práticas nos anos de 1990, trata-se da Pedagogia Histórico Critica (PHC) que tem 
por objetivo a valorização do conhecimento sócio histórico produzido pela humanidade. Nesta, o 
processo educacional, direto e intencional, é um ato de apropriação dos bens culturais, sociais e 
históricos, considerados indispensáveis para o pleno desenvolvimento humano. Isto é, como teoria 
fundamentada no marxismo, a ação coletiva, consciente e organizada, é essencial para a construção 
de estratégias para, ao menos, desnudar as contradições naturalizadas na sociedade capitalista. No 
entendimento de Saviani (2012), com relação ao fenômeno educacional, é necessário compreender 
e explicar a relação do movimento e das transformações dos processos sociais, as formas de pro-
dução e condições de existência nele inseridos. Todavia, não conseguiremos resolver o problema 
da escola enquanto não resolvermos o problema do capital. Não podemos ter a ingenuidade que 
tiveram alguns sociólogos, políticos e outros tantos santos e príncipes de que é possível humanizar 
o capital. O capital, para ter uma ideia é muito mais poderoso, organizado e complexo, para além 
daquilo que previram Marx e Engels no Manifesto Comunista: o capital será o seu próprio coveiro. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TOLEDO: CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

João Carlos da Silva 263

Elisângela Batista264

Resumo

O presente artigo tem como objetivo discutir o ensino de história nos anos iniciais do ensino fun-
damental no município de Toledo/PR, a partir das contribuições da Pedagogia histórico-crítica. 
Como parte das atividades de pesquisa do grupo HISTEDOPR, História, sociedade e Educação 
no Brasil, GT Oeste do Paraná. Diante dos ataques da escola pública, os estudos acerca da PHC, 
têm uma importância fundamental, no sentido socialização dos conhecimentos produzidos. A 
metodologia será por meio da análise bibliográfica e documental no sentido de compreender as 
contribuições, finalidades e perspectivas para o ensino de História, como ela poderia contribuir 
para a formação de um homem emancipado. Tem prevalecido na produção sobre a história do 
município de Toledo, uma narrativa da história onde os propulsores são os heróis, contribuin-
do com a reprodução da ideologia hegemônica.  Nossa reflexão busca aporte teórico em Alves 
(2001), Saviani (2002), Mészaros (2004) e Duarte (2016), no sentido de compreendermos o con-
texto do ensino de história na sua forma alienante e reprodutora. Problematizamos ensino de his-
tória na perspectiva da pedagogia Histórico-Crítica (PHC) como possibilidade de uma educação 
emancipadora capaz de romper com a lógica do capital na qual a escola esteve sempre pressio-
nada. O ensino de História, entrelaçado ao domínio e poder vinculado ao capital, em diferentes 
períodos teve como principal função a doutrinação na intenção de que os problemas sociais ge-
rados pelo sistema pudessem ser minimizados através da aceitação dos indivíduos perante aos 
mesmos, distanciando-os cada vez mais da consciência de classe. A PHC não é apenas como uma 
teoria, mas um movimento que se coloca na perspectiva da mudança em que a classe trabalha-
dora se aproprie do saber científico como superação de uma educação burguesa. acreditamos na 
pedagogia histórico-crítica como fundamental para esse processo, sendo ela uma teoria que sur-
giu da realidade concreta e possibilitadora da transformação social por meio da socialização do 
conhecimento científico. A pedagogia histórico-crítica surge a partir da necessidade de compre-
ender essa realidade, buscando um caminho para a superação da mesma. Partindo do materia-
lismo histórico-dialético e dos seus fundamentos teóricos, a PHC defende os conteúdos científi-
cos como o bem maior produzidos na história da humanidade em favor da classe trabalhadora.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) DO CURSO TÉCNICO 
INTEGRADO EM ENFERMAGEM NA MODALIDADE DE EDUCA-
ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE/
IFG E A ASSUNÇÃO DAS ESPECIFICIDADES EDUCATIVAS DOS 
ESTUDANTES-TRABALHADORES

José Railton Gomes Dutra265 
Mad Ana Desiree Ribeiro de Castro266  

Resumo 

O trabalho discute a relação do PPP do Curso Técnico em Enfermagem na EJA com os conhecimen-
tos construídos pelos estudantes-trabalhadores quando estavam fora da escola. O objetivo é anali-
sar como o PPP assume estes conhecimentos e os indica nos processos pedagógicos. A pesquisa faz 
análise documental e tem como fonte de dados o Projeto Político Pedagógico. Os referencias teóri-
cos são a Pedagogia Histórico Crítica, os conceitos de formação integrada e da Educação Popular. 
Como resultado, procura registrar recuos e avanços na compreensão da EJA como modo educativo. 
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PROBLEMATIZANDO O ENSINO DA MÚSICA NA ESCOLA REGU-
LAR À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Karla Cremonez Gambarotto Vieira267

Anna Maria Lunardi Padilha268

Resumo

No Brasil, o ensino da Arte nas escolas públicas tivera dois modelos metodológicos até o fim do 
século XX: o reprodutivista e o espontaneísta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n.5692/96 estabeleceu a Educação Artística como atividade educativa polivalente fundamentada 
no modelo espontaneísta que volta a integrar, nessa época, o currículo da Educação Básica. No 
âmbito musical, em 18 de agosto de 2008, foi sancionada a Lei n.11.769, que estabelece a obri-
gatoriedade do ensino da Música nas escolas de Educação Básica, a partir de 2011. Promulgada 
há dez anos, até hoje não se tornou realidade no país. Sob o enfoque da Pedagogia Histórico-
-Crítica, analisa-se o lugar do ensino da Música que, hegemonicamente, tem sido apenas parte de 
uma das linguagens artísticas da disciplina de Arte, retirado, portanto, o lugar da especificidade 
dessa área do saber. No presente ensaio teórico, o objetivo é problematizar o ensino da Música 
na escola regular à luz da Pedagogia Histórico-Crítica, que valoriza a socialização do que de me-
lhor há nos conhecimentos produzidos pela humanidade. Primeiramente, refletimos sobre a Lei 
n.11.769/08 referente à obrigatoriedade do ensino da Música na escola regular. De acordo com tais 
apontamentos, no prisma dessa perspectiva, a partir de revisão bibliográfica e aprofundamento em 
obras de autores desse referencial teórico, colocamos em evidência o direito de todos os alunos 
a ter acesso aos processos de elaboração da ciência, da filosofia e da arte como parte integrante 
do currículo escolar. O presente trabalho também verifica os conteúdos propostos nos materiais 
didáticos de Arte do Estado de São Paulo (2014-2017) – no que se refere ao ensino da Linguagem 
Musical. Constatou-se que há especificidades da Música que devem fazer parte da programação 
escolar e serem ensinadas: notas e figuras musicais; percepção auditiva; apreciação musical; im-
provisação, criação musical e a musicografia braille quando necessária. Fica evidente que tais 
elementos constitutivos da aprendizagem da Música demandam professores com formação em 
Música. Não fica difícil entender a necessidade de a Lei (confusa e ambígua) tornar-se mais explí-
cita e ser cumprida e a Educação Musical configurar-se, efetivamente, uma disciplina presente na 
grade curricular das escolas públicas. A Pedagogia Histórico-Crítica – como construção coletiva 
da educação escolar brasileira e instrumento do processo de emancipação humana, é assumida, 
nesse ensaio teórico, como resposta revolucionária à alienação da sociedade capitalista. Entende-
-se que deve ser para todos o domínio do saber sistematizado da Música como uma das esferas 
culturais e, dessa forma, uma disciplina que seja presente no currículo das escolas públicas do país.
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EDUCAÇÃO CONTRA HEGEMÔNICA: APONTAMENTOS DE FREI-
RE, RANCIÈRE E KRUPSKAIA PARA REPENSAR A ESCOLA PÚBLI-
CA

Lenilda Damasceno Perpétuo269

Walace Roza Pinel 270

Erlando da Silva Reses271

Darliane Silva do Amaral272

Resumo

O presente artigo se objetiva a analisar a educação pela perspectiva da emancipação humana, ba-
seando-se em uma proposta revolucionária e transformadora elaborada por Paulo Freire, Jacques 
Rancière e Nadeja Krupskaia. Tendo em vista que, a possibilidade de a educação escolar desen-
volver iniciativa e autonomia, depende diretamente do modo como se organiza o trabalho peda-
gógico, os autores acima citados colaboram para compreender de maneira crítica a forma em que 
a educação escolar está organizada. Justifica-se a elaboração dessa análise uma vez que a escola, 
principalmente a pública, encontra-se em sucessivos ataques e necessita de repensar seu papel: 
educar para a manutenção da hegemonia ou para a emancipação dos sujeitos? Para tanto, propõe-se 
uma discussão partindo do ponto de vista do chão da escola com a experiência adquirida na prática 
dialogando com a necessária revisão bibliográfica, não subordinando a esta o novo conhecimen-
to práxico, norte deste trabalho. Neste sentido, observando o ataque incessante às perspectivas e 
práticas contra hegemônicas no espaço escolar formal, necessitamos reforçar as bases teóricas e 
empíricas que fortaleçam a luta pela educação popular, baseada no interesse da classe trabalhadora. 
A partir da contradição das múltiplas determinações, procurando na historicidade dos processos, 
pistas onde se pode avançar no fortalecimento do discurso crítico. Compreende-se este como base 
de uma ação política-pedagógica que, a partir do rigor freireano, procura o salto epistemológico 
necessário e dialético, discutindo a partir do espaço da escola indo à teoria e o mais importante 
retornando àquele locus procurando sua transformação num ir e vir incessante entre teoria-prática-
-ação. Conclui-se que os autores elencados abarcam elementos de fundamental importância para 
uma educação que exclua a relação de oprimidos e opressores, que não hierarquize saberes e a 
concepção de que a educação é mais que escola, pois ela agrega dentro de si as contradições de 
classes sociais, as disparidades socioeconômicas do meio social, cultural, político e econômico.
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
DE BARBÁRIE

Leonete Dalla Vecchia Mazaro273

Paulino José Orso 274

Resumo

Ante o atual contexto nacional, onde a educação pública vem sofrendo duros, profundos e constantes 
ataques, é imprescindível debater e discutir a função da escola pública, as relações intrínsecas entre 
trabalho, educação e pedagogia histórico-crítica-PHC, bem como, a importância da institucionali-
zação e implementação de uma proposta de educação voltada aos interesses da classe trabalhadora. 
Compreendemos que o momento é de a classe trabalhadora, com urgência, se unir, traçar objeti-
vos, lutar e defender o direito de acesso ao conhecimento. Neste trabalho, apontamos a Pedagogia 
Histórico-Crítica como uma teoria pedagógica, contra hegemônica, que ao conceber a educação 
como um ato político, defende a socialização do conhecimento, com vistas a emancipação humana 
e a superação do capitalismo. Subdividimos o mesmo em três seções. Na introdução apresentamos 
um breve panorama do delicado período em que se encontra a educação, assim como, a importância 
de assumir uma teoria pedagógica contra hegemônica. Em seguida, com base na obra de Dermeval 
Saviani, Pedagogia histórico-crítica: primeira aproximações, discutimos o trabalho educativo para 
alunos do ensino fundamental, apontando que, não basta apresentar aos alunos os conteúdos das di-
ferentes áreas do conhecimento, mas que ao assumir uma teoria pedagogia que defende os interesses 
da classe trabalhadora é necessário posicionamento, tomada de decisões, além de dominar aquilo 
que se pretende ensinar e a forma de como esse ensino será assimilado pelo aluno. Na terceira seção 
discutimos a importância do planejamento escolar a luz da PHC. Apontamos que, o planejamento 
de ensino ao ser compreendido como um instrumento que direciona as ações a serem executadas, 
auxilia o trabalho educativo e evita o pragmatismo, o espontaneismo e o senso comum. Elaborar 
um planejamento pressupõe a compreensão da realidade social, da escola e dos alunos, definir con-
teúdos, estabelecer objetivos e metas, buscar estratégias, prever meios, encontrar e determinar for-
mas, ou seja, sua elaboração requer a sistematização de alguns elementos, como por exemplo, se-
lecionar e organizar o conteúdo (o que ensinar) e, a partir deles, traçar objetivos  (metas), organizar 
os encaminhamentos (estratégias e formas), prever os recursos (instrumentos auxiliares externos), 
avaliar e fundamentar (bibliografia). Concluímos que a PHC é a teoria apropriada para enfrentar o 
atual estado de desmonte da educação, superar a barbárie social e construir uma nova sociedade. 
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O TRABALHO DOCENTE E A SUA VALORIZAÇÃO: O PLANO MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA/GO EM QUESTÃO

Lilian Jacqueline de Oliveira Souza Ribeiro 275

Elizabeth Gottschalg Raimann276

Resumo

As políticas públicas em um país deveriam ser responsáveis pela organização e proteção sociais 
implementadas pelo Estado. Por meio da legislação, se vislumbra a possibilidade de garantia da 
qualidade e o bem social, incluindo aí a questão educacional. Nessa perspectiva, as políticas pú-
blicas educacionais municipais deveriam garantir a qualidade da educação municipal mediante 
a valorização dos profissionais do magistério. Valorizar o trabalho docente significa considerar 
questões subjetivas, como a formação inicial e continuada do professor, e questões objetivas, 
como as condições de trabalho e a gestão democrática na escola, dentre outros princípios básicos 
para a efetivação de uma educação de qualidade. O Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-
2024) estabeleceu metas e estratégias para ações a serem desenvolvidas como uma política pública 
de Estado. O Plano Municipal de Educação (PME) (2015-2025), por sua vez, segue as orienta-
ções do PNE e dentre as vinte metas estão àquelas relacionadas aos profissionais do magistério. 
A pesquisa de mestrado concluída problematizou o trabalho docente, metas 15 a 18, do PME 
de Goiânia/GO. Para isso, se realizou uma pesquisa documental comparada entre o documento 
base do PME (2015-2025) levado à Conferência Municipal de Educação para aprovação, o PME 
aprovado pelo poder executivo e o PME anterior (2004-2014). O objetivo foi verificar e anali-
sar os avanços dados no PME atual em relação ao trabalho docente. Como pressuposto teórico-
-metodológico contribuíram Shiroma, Campos e Garcia (2005) subsidiando a análise destes três 
documentos, considerando que os discursos presentes nas políticas educacionais, apresentam as 
intencionalidades políticas, suas ambiguidades e disputas de poder; bem como Saviani (2013) ao 
tratar da categoria trabalho-educação presente no projeto do PNE. Dos dados levantados, destaca-
-se que o PME de Goiânia/GO (2015-2025) retrocedeu quanto à valorização do trabalho docen-
te. Estratégias significativas foram suprimidas, alterando a redação do documento base para que 
não houvesse a obrigação do poder público em garantir a formação continuada, muito menos a 
valorização do magistério. Desta forma, o município mediante o governo municipal deixou de 
se comprometer com a qualidade da educação, pois esta está diretamente ligada às metas 15 a 
18 relativas à valorização do magistério público conforme estabelecido pelo PNE (2014-2024).
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MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO: ANOTACÕES SOBRE O 
NECESSÁRIO E CONTÍNUO DEBATE SOBRE O MÉTADO NA PES-
QUISA EM EDUCAÇÃO

Liliana Soares Ferreira277

Marcos Britto Corrêa278

Vicente Cabrera Calheiros279

Resumo

No âmbito da produção de pesquisas em educação com fundamentação no Materialismo Histórico 
Dialético (MHD), a argumentação produzida neste trabalho objetiva abordar a concepção episte-
mológica marxista, retomando questões sobre método que possibilitem aprofundar o debate sobre 
trabalho, educação e Pedagogia Histórico Crítica (PHC). Ao abordar elementos epistemológicos 
do Materialismo Histórico Dialético em sua característica especifica de articular dialeticamente 
fenômenos particulares da sociedade à totalidade das relações de produção, se propõe reforçar 
a partir disso, o necessário debate sobre a contribuição da perspectiva teórica para a compre-
ensão da importância da educação na sociedade atual. Entende-se que esta abordagem de pes-
quisa se destaca, por excelência e centralidade, por seu viés crítico à sociedade de classes que 
subordina, em grande medida, a educação a reprodução da divisão entre aqueles que detém os 
meios de produção, daqueles que vendem sua força de trabalho como mercadoria. Neste senti-
do o aspecto que singulariza essa perspectiva é: a busca pela superação da sociedade de classes 
por meio de um processo revolucionário. Após se retomar o debate sobre o método no Materia-
lismo Histórico Dialético, produzido por meio de uma revisão teórica sobre o tema, se propôs 
problematizar, aprofundar e sistematizar questões que expressem a relevância da perspectiva para 
as pesquisas em educação. Assim, pesquisar, é apreender a realidade a partir da materialidade 
concreta e da historicidade que compõem as múltiplas determinações do fenômeno educativo em 
suas especificidades na sociedade capitalista. Neste sentido, perceber as contradições e mediações 
por meio do desenvolvimento histórico da educação no movimento da realidade concreta, exi-
ge do pesquisador rigorosidade metodológica, radicalidade teórica e compreensão da totalidade 
como elementos centrais. Por fim, entende-se a importância do Materialismo Histórico Dialético 
como uma concepção de mundo, método de análise da realidade e práxis na articulação com a 
Pedagogia Histórico Crítica, a fim de disputar os rumos da educação no atual cenário histórico. 
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A PHC E AS DISCUSSÕES DO SÉCULO XXI: DIÁLOGOS E REFLE-
XÕES OBTIDAS NO GRUPO DE ESTUDO DE ÓBIDOS FRENTE ÀS 
MAZELAS DO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO

Lucas de Vasconcelos Soares280

Maria Antonia Vidal Ferreira281

Resumo
A pedagogia Histórico-crítica – PHC, termo usado para conceituar uma tendência pedagógica, par-
te de uma compreensão histórica para o desvelar do posicionamento crítico, tendo o materialismo 
histórico dialético como base de sustentação. Em um cenário de inúmeros conflitos, um Grupo de 
Estudo, situado no município de Óbidos no Estado do Pará, em parceria com a Universidade Fe-
deral do Oeste do Pará e vinculado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, visa somar aos 
enfrentamentos sobre as mazelas educacionais presentes na realidade de educadores brasileiros por 
meio da conscientização e reflexão de seus papéis na luta contra um massivo retrocesso nas políticas 
públicas aos moldes ideológicos de uma forjada crise, visando restabelecer o real sentido da educa-
ção e avançar na ideia de uma sociedade humanizada. O estudo tem por objetivos: a) compreender a 
importância da PHC em um cenário de inúmeras desigualdades sócio educacionais; b) investigar os 
desafios da implementação da Pedagogia Histórico-Crítica e buscar alternativas para superá-los; e c) 
proporcionar aos educadores um meio de reflexão sobre sua atuação frente às mazelas educacionais, 
engajando-os na luta para reversão de um cenário deficitário. A metodologia utilizada pauta-se em 
uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento principal a pesquisa bibliográfica, por meio de 
literaturas selecionadas como norteadoras dos diálogos realizados, somando-se as reflexões levanta-
das nos encontros do grupo. Dentre as principais bases teóricas, destacam-se: Saviani (1999), Orso 
e Malanchen (2016), Duarte (2013) e Aksenen (2015). Ao refletir sobre a PHC e a forma como a 
educação vem sendo tratada no decorrer da história, surge uma preocupação quanto à oferta de um 
ensino de qualidade para as diversas classes. Dentre essas classes, podemos focalizar nas minorias, 
enquanto resistências, as quais recebem uma educação descontextualizada de suas realidades sociais. 
Os ribeirinhos amazônicos, por exemplo, precisam dessa apropriação de conteúdos para lutar por 
seus direitos, visto que, é necessária a formação de profissionais altamente preparados, não só para 
ocupação de cargos, mas sim para lutarem por direitos próprios. Ao tratar do termo “Violência sim-
bólica”, tendo como exemplo a BNCC, é perceptível o repasse de ideias simuladas com caráter de 
eficiência. Sobre esse ponto, o governo assemelha o real a uma ideologia que não é verdadeira, visto 
que, pegaram diversos dados para justificar o problema atual (as reformas), fato este, que explica 
o desmonte que a educação vem sofrendo. Nesse sentido, precisamos entender a luta de classes de 
forma mais crítica, visto que, as que estão aí não são presentes, mas sim resultados de lutas trava-
das no decorrer da história. Esse vem sendo um dos exercícios que a PHC vem propondo. Afinal, 
a Pedagogia Histórico-crítica é diferente da pedagogia da burguesia, enquanto esta última volta-se 
a ideia do aprender a aprender, a primeira centra-se no aprender para criticar. Advogar a PHC em 
nossa realidade, não é somente focar nos problemas e criticá-los. Pelo contrário, consiste na realiza-
ção de ações que possam ampliar as discussões com novos personagens e consolidar-se como uma 
forma de resistência. Esse tem sido o compromisso do grupo de estudo com a realidade educacional.
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TRABALHO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: A PARTIR DOS PRESSU-
POSTOS DE MAKARENKO282

Luciana Szenczuk 283

Domingos Leite Lima Filho 284

Resumo

O sistema capitalista vigente gera problemas que ele não é capaz de resolver, entre os principais: 
a degradação das condições de trabalho, o desemprego, a violência social instaurada e a miséria 
de grande parte da população. Problemas que exigem respostas e precisam de enfrentamento. A 
relevância deste artigo está na abrangência de alguns aspectos poucos discutidos e praticados na 
educação escolar formal, um deles, não menos importante, que ensinar a ler, escrever e contar, 
é que a educação deve servir para libertar as pessoas da ignorância. Esta questão envolve uma 
perspectiva crítica de interpretar o mundo e suas relações, como também ajuda a pensar em con-
ceitos fundamentais para o campo educacional no sentido de ir além do capital. Sendo assim, este 
artigo tem por objetivo resgatar os pressupostos de Makarenko a partir da articulação entre traba-
lho, educação e tecnologia com vistas à emancipação humana, pois tal reflexão precisa ser feita 
e instaurada para que no futuro a sociedade caminhe de forma igualitária, buscando acesso aos 
meios de sobrevivência, aos bens materiais, como também aos direitos e aos deveres no sentido 
da emancipação humana. A proposta metodológica desta pesquisa parte da análise conceitual a 
respeito do tema proposto, baseada na revisão bibliográfica da temática. Optou-se pelo referencial 
do materialismo histórico-dialético, pois esta concepção se insere no posicionamento social do 
indivíduo frente ao mundo, a ser apreendido e vivenciado pelo mesmo enquanto sujeito emanci-
pado. A análise proposta opera com os pressupostos de Anton Semiónovitch Makarenko (1888-
1939), educador russo que desde jovem assumiu uma postura pela luta da classe trabalhadora. 
Considera-se que o problema da violência e delinquência enfrentada por Makarenko, sem deixar 
de reconhecer e/ou transpor as peculiaridades do contexto de sua época vivida, tem na atualida-
de o mesmo grau de importância para a nossa sociedade. As dificuldades estruturais (ausência 
de perspectiva de trabalho digno, abandono pelo Estado dos serviços básicos para as populações 
carentes), materiais (pauperização da população) e afetivas (desestrutura familiar) em que nossas 
crianças e adolescentes vivem atualmente, compelem a maioria dos jovens para a violência e de-
linquência. Contudo, as perspectivas de respostas do Estado para a solução de tais problemas são 
ínfimas. Neste contexto, resgatar os pressupostos da pedagogia socialista de Makarenko, apoia-
do na articulação entre trabalho, educação e tecnologia faz sentido, e pode contribuir para pen-
sar as questões sócio pedagógicas da realidade atual e da possibilidade da emancipação humana.

Palavras-chave: Articulação. Emancipação Humana. Politecnia.

282  Este artigo representa uma parte da dissertação “A articulação entre Trabalho, Educação e Tecnologia: uma análise a 
partir dos pressupostos de Makarenko.” 
283  Mestre do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR. luciana100zuk@gmail.com
284  Doutor em Educação, Professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade e Coordenador do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Educação e Tecnologia – GETET, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR. domingos@utfpr.edu.br



170

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

TRABALHO EDUCATIVO PARA O ENSINAMENTO DE FILOSOFIA

Luís Carlos da Silva285

Resumo

Pensando na filosofia e na sua importância no Ensino Médio, refletimos sobre a sua especificidade 
nesta fase da Educação Básica. Para se aprender a filosofar é preciso estabelecer um diálogo crítico 
com a filosofia. Aprende-se a filosofar aprendendo filosofia de um modo crítico. (OBIOLS, 2002, 
p. 77). Dessa forma, há uma relação intrínseca entre filosofia e filosofar. Não é possível desunir os 
dois, pois são a mesma coisa. Nos dizeres de ASPIS (2004, p. 308), o filosofar é uma disciplina no 
pensamento que ao ser operada vai produzindo filosofia e a filosofia é a própria matéria que gera o 
filosofar. Dessa forma, a partir da concepção Kantiana, a filosofia, no Ensino Médio, contribui com 
o desenvolvimento do alunado na construção de seu próprio filosofar, a partir do estudo da filosofia, 
se embasando de senso crítico, fomentado pelo uso da razão, provocado com diferentes questões 
próprias do saber filosófico. A definição de SAVIANI (2000, p. 16) sobre o filosofar traz consigo o 
tema da reflexão que para ele é ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar 
numa busca constante de significado. Sua definição de filosofar fala à própria realidade do alunado, 
sendo uma reflexão sobre os próprios acontecimentos relacionados à vida, auxiliando-o a encon-
trar as questões e as respostas necessárias dentro da realidade atual. A reflexão que o aprendiz irá 
realizar através do filosofar, segundo Saviani (idem) é sistematizada e bem ordenada para atingir 
os objetivos propostos. Para o desenvolvimento deste estudo buscou-se analisar o Currículo de Fi-
losofia Oficial do Estado de São Paulo e verificar as proximidades e distanciamentos da Pedagogia 
Histórico Crítica. Sendo a pesquisa de natureza qualitativa, utilizará de material bibliográfico e do-
cumental. Os resultados preliminares desta pesquisa nos apresentam, conforme AMARAL (2013) a 
possibilidade de se analisar o Currículo Oficial do Estado de São Paulo dentro do tecnicismo peda-
gógico. Para SAVIANI (2009, p. 13) na pedagogia tecnicista, o professor e o aluno ocupam posição 
secundária, ficando todo o processo pedagógico em mãos de especialistas. Este estudo objetiva 
também colaborar com o trabalho educativo do professor de filosofia, apontando a Pedagogia His-
tórico Crítica como possibilidade de nutrir sua ação pedagógica no ensinamento de seus aprendizes.
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EDUCAÇÃO NO CAMPO: DE QUE ESPECIFICIDADES ESTAMOS 
FALANDO?

Luiz Bezerra Neto286

Resumo

Discutir educação rural no Brasil é tarefa difícil dado suas dimensões continentais e as diversida-
des de realidades políticas econômicas e sociais que possuímos, daí a importância da educação no 
campo, eivada de especificidades. Dado o fato do número de alunos ser considerado pequeno para 
os padrões urbanos, muitas escolas das zonas rurais, adotam o modelo de trabalho com classes 
multisseriadas. Como nossos professores não são formados para trabalhar com alunos de diferen-
tes idades e níveis de aprendizados num mesmo ambiente, a maioria organiza a turma em séries, 
utilizando-se dos modelos unisseriados, e dividindo o tempo de aula entre eles, ou seja, reduzindo 
o tempo de ensino dos alunos à medida que passa a dividir o período de aula com todos os alunos 
da sala, como se estivesse em várias salas diferentes. A maioria dos professores sequer muda a 
metodologia de trabalho em relação ao que fariam se tivessem com salas unisseriadas. Estas esco-
las, via de regra, são unidocentes, o que faz com que os professores não tenham com quem trocar 
experiências ou discutir sobre as atividades a serem trabalhadas com os alunos. Alem disso, as dis-
tâncias percorridas pelos alunos e, muitas vezes pelos professores, para chegarem às escolas, bem 
como as condições de transportes, tanto dos veículos (incluindo bicicleta, motos, barcos, carros, 
ônibus ou animais), como das estradas que nos períodos de seca oferecem dificuldades pela poeira 
inalada pelos alunos e nos períodos de chuva, os fazem sofrer com os atoleiros comuns no meio 
rural e, os rios que em alguns períodos ficam muito cheios e em outros, muito vazios, fazem com 
que professores e ou alunos permaneçam, muitas vezes, mais tempo na estrada do que na sala de 
aula. Destacamos ainda, o fato do professor ser, via de regra, o único agente do estado em determi-
nadas localidades, exercendo papel de psicólogo, farmacêutico que interpreta bulas de remédios, 
diretor da escola, secretário, merendeiro, agente escolar, faxineiro, etc. Diante desta realidade, o 
movimento “por uma educação do campo” criado na década de 1990 cumpriu um papel extrema-
mente importante, pois ao denunciar esta realidade, denunciou também que as escolas rurais eram 
vistas como o “primo pobre”, aquele que herdaria os materiais inservíveis para as escolas urbanas. 
Assim, livros, carteiras, armários e tudo o mais que seria descartado na cidade ia para as escolas do 
meio rural. O movimento denunciou também a falta de infra-estrutura destas escolas, tanto no que 
se refere à falta de banheiros, água canalizada, biblioteca, energia elétrica, laboratórios, quadra de 
esportes, internet, funcionários, etc... Assim, a escola do campo tem que ser uma escola diferente, 
não em termos de conteúdos, dado que a escola não deve ter distinção entre aquilo que se ensina 
para a elite e aquilo que se ensina para a classe trabalhadora, mas nas formas de ensinar. Assim, a 
pedagogia histórico-crítica na educação do campo, tem se constituído na melhor maneira para se 
compreender a estrutura e as formas de organização da sociedade capitalista como condição sine 
qua non para combatê-la. 
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ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 
DA REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA: APONTAMENTOS PARA 
UMA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DA EDUCAÇÃO

Marcos R. Lima287

Resumo

A relação entre Estado, movimentos sociais e a educação tem sido pensada a partir de dois enfo-
ques teórico-metodológicos fundamentais. Ora enfatiza-se a escola como espaço privilegiado do 
processo de ensino aprendizagem, ora privilegia-se o polo movimento social, aceitando-se sem 
ressalvas a caracterização da escola como aparelho reprodutor das relações sociais. Desarticulan-
do a educação da estrutura socioeconômica que em última instância determina a organização do 
sistema escolar, o primeiro grupo idealiza a escola como instrumento de correção das distorções 
e integração dos indivíduos no corpo social. O segundo enfoque, apesar de crítico, entendendo a 
educação a partir dos seus condicionantes sociais, praticamente inviabiliza o desenvolvimento da 
luta de classes no interior das escolas, já que o seu papel seria a reprodução social. Situando-nos no 
âmbito da concepção histórico-crítica da educação, desenvolveremos neste artigo a problemática 
educacional a partir dos condicionantes econômicos, políticos e sociais presentes na atual etapa 
histórica, marcada pelo processo de reestruturação capitalista. Como subsídio à análise, desta-
camos as obras de autores como Antônio Gramsci, Manacorda, Dermeval Saviani, Luiz C. de 
Freitas, Newton Duarte, dentre outros. Para a análise da base concreta da qual emerge o fenômeno 
da educação, destacamos a relevância de autores como Perry Anderson e Mészáros. Na primeira 
parte do artigo, intitulada A filosofia da práxis e o debate teórico-metodológico sobre a relação 
Estado, movimentos sociais e educação, serão desenvolvidos aspectos teórico-metodológicos da 
problemática do Estado, movimentos sociais e educação, tendo por objetivo a crítica aos limites 
da educação escolar sob a tutela do Estado. Na segunda parte, A crise estrutural do capitalismo e 
suas implicações para a educação dos trabalhadores: a nova “sociedade das ilusões” e os funda-
mentos pedagógicos da reestruturação capitalista, apresentaremos a base concreta da qual emerge 
a nova vulgata planetária neoliberal que subsidia as reformas educacionais em todo o mundo, 
reorganizando a educação das massas a partir dos interesses do capital. Na terceira parte, Funda-
mentos da concepção histórico-crítica da educação: por uma educação para além do capital, na 
esteira da critica marxista ao Estado educador capitalista, destacaremos o papel dos movimentos 
sociais e organizações populares na desobstrução do desenvolvimento das forças produtivas e a 
construção de novas relações sociais e pedagógicas que anunciam a possibilidade de superação 
da ordem capitalista. À guisa de conclusão, reiteramos a necessidade de superação do controle 
exercido pelas classes dominantes sobre a educação das massas populares, propondo a desarticu-
lação da educação escolar das amarras tecnicistas que fazem com que a organização do trabalho 
escolar reproduza os fundamentos da divisão capitalista do trabalho, impedindo que o conteúdo 
e a forma da educação popular sejam modificados, com vistas a colaborar para a superação dos 
entraves estruturais da ordem capitalista e, por consequência, do Estado educador que a representa.
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A PEDAGOGIA HISTÓRICO –CRÍTICA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA: DO SENSO COMUM Á PRÁXIS REVOLUCIONÁRIA

Marcos Roberto Lima288

Desiré Luciane Dominschek289

José Claudinei Lombardi290

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as bases teórico-metodológicas e práticas da Pe-
dagogia Histórico-Crítica, não somente em seus aspectos científicos, inserindo-a no seio da luta 
de classes que tem marcado a história dos povos da América Latina. A concepção de educação 
denominada por seu principal sistematizador, Dermeval Saviani, como Pedagogia Histórico-
-Crítica, vem sendo desenvolvida desde a década de 1970, destacando-se dentre suas obras os 
livros Educação: do senso comum à consciência filosófica, cuja primeira edição é datada de 
1980, e Escola e democracia, publicada em 1984. Em 1991, Saviani publicou o livro Pedago-
gia Histórico-Crítica: primeiras aproximações, cujo próprio título sugere, uma proposta em de-
senvolvimento, que tendo por pressuposto o materialismo histórico-dialético, entende-se como 
uma “construção coletiva”, mantendo-se distante da pretensão de constituir-se como um método 
a ser “doado” à classe trabalhadora, entendida como o sujeito coletivo da transformação social. 
Os debates que vêm se realizando desde então, expressam um esforço coletivo ao mesmo tem-
po teórico e prático, fundado na compreensão da educação como práxis. O conjunto das elabo-
rações coletivas sobre a Pedagogia Histórico-Crítica se fundamenta nas várias contribuições do 
materialismo histórico: primeiramente em Marx e Engels, acrescido das contribuições de Lenin 
e os pedagogos da Rússia revolucionária, de Gramsci e outros intelectuais ao longo do século 
XX, aproximando-se da Psicologia Histórico-Cultural produzida pelos pesquisadores Liev Se-
miónovich Vygotsky, Alexis Nikoláevich Leontiev e Alexander Románovich Luria. Trata-se de 
uma teoria pedagógica que busca apreender o movimento objetivo da educação em seu processo 
histórico, concebendo o homem em permanentemente processo de formação, através do traba-
lho, expressão maior de sua materialidade histórico-cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica prio-
riza o domínio dos conteúdos clássicos, dos métodos mais desenvolvidos de ensinar e aprender, 
das habilidades e hábitos de raciocínio, sempre articulados à prática social concreta dos indi-
víduos, elementos fundamentais à formação da consciência crítica face à realidade social, ins-
trumentalizando o homem como sujeito histórico, apto a transformar a sociedade e a si próprio. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU NE-
CESSIDADES ESPECIAIS NA SOCIEDADE CAPITALISTA: O PRO-
CESSO DE “INCLUSÃO”. 

Michele de Mendonça Leite291

Régis Henrique dos Reis Silva 292

Resumo

Ao longo da história, as pessoas marcadas por uma imperfeição biológico-orgânica têm se apro-
priado de maneira alienada dos meios de produção e do conhecimento. No que tange à educação, 
desde 1990, no auge do neoliberalismo, sob o discurso de “inclusão”, elas são matriculadas em 
escolas públicas, mas não chegam a se apropriarem, de fato, dos conhecimentos historicamente 
acumulados. Assim, na sociedade capitalista, no contexto de luta de classes, onde as relações hu-
manas foram subjugadas pela propriedade privada, a formação do trabalhador, e de maneira espe-
cífica, do deficiente, segue a lógica de mercado e não se configura como processo de humanização. 
Ressalte-se, que o homem se humaniza na atividade de produção e reprodução da sua existência, 
por meio de sua atividade vital, o trabalho, numa relação entre apropriação e objetivação. Este texto 
visa discutir como se desenvolve o projeto de formação humana para o público-alvo da educação 
especial, levando em consideração o modo de produção capitalista, analisando neste contexto, o 
processo de “inclusão”. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como base os pressupostos 
da Pedagogia Histórico-Critica, e os estudos de Saviani (2012, 2013), Duarte (2013) e Martins 
(2011, 2013), autores referenciados na temática. Esta corrente teórica, desde o seu surgimento em 
1970, está a serviço das práticas educativas que propiciem a superação da sociedade atual, defen-
dendo o desenvolvimento da alta cultura a toda população brasileira, com ou sem deficiência. Para 
tal, empreendemos a discussão sobre a formação humana na perspectiva histórico-ontológica, des-
tacando a relação entre objetivação e apropriação, que se efetiva por meio do trabalho, uma vez que 
esta relação é fundamental para se compreender a formação humana. De igual modo, a discussão da 
formação das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, perpassa pela análise crítica da 
contradição entre capital e trabalho. Na sequência, trazemos a categoria alienação para refletirmos 
sobre o processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais na 
atualidade. Através deste estudo, foi possível compreender que a formação dessas pessoas, é toma-
da pela perspectiva do Estado Mínimo, reduzida a acesso e permanência. Dessa forma, na lógica 
capitalista, a educação inclusiva tem significado, Inclusão Alienada, pois por meio de uma escola-
rização precária, o individuo é privado de condições que propiciem seu desenvolvimento, ficando 
impossibilitado, de compensar as suas deficiências. De acordo com Vygotsky (1997), compensação 
é luta, luta social. Luta, portanto, em defesa da escola pública de qualidade, em favor das condições 
para que as crianças com deficiência e/ou necessidades especiais tenham acesso aos bens culturais. 
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A GESTÃO ESCOLAR COMO FATOR DEMOCRATIZADOR CONDI-
CIONANTE

Monica Batista Pinheiro293

Edna Sousa Nunes294

Resumo

O modelo de Gestão Democrática e Participativa valoriza a participação da comunidade no pro-
cesso de tomada de decisão, construindo os objetivos de forma coletiva. Existem elementos funda-
mentais no desenvolvimento de uma gestão democrática, como por exemplo, o Conselho Escolar 
e o Projeto Político Pedagógico. O Conselho Escolar é um órgão deliberativo responsável pela 
tomada de decisão no âmbito escolar. O Projeto Político Pedagógico define os caminhos a seguir 
e como alcançá-los. O gestor escolar é o responsável pela instituição escolar, pelas ações e pelos 
profissionais da mesma. Na gestão democrática o gestor continua sendo o principal responsável 
pela escola, no entanto, ele divide suas responsabilidades com a comunidade, professores, co-
ordenadores e supervisores. Para o levantamento ao objeto de estudo, foram aplicados questio-
nários em dois colégios estaduais e duas escolas municipais da cidade de Padre Bernardo-GO. 
Ao procedimento de análise das informações coletadas, estão associadas reflexões sobre leituras 
teóricas e a prática que sucede nas instituições de ensino estudadas, com um foco maior no pa-
pel do diretor escolar, analisando que tipo de líder estas instituições possuem e se determinadas 
ações acontecem coletivamente, existindo uma articulação harmoniosa entre direção e coorde-
nação, e como os envolvidos neste estudo veem a atuação do diretor escolar. Para este estudo, 
temos por finalidade alcançar com as pesquisas na abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa 
bibliográfica que “[...] é a que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir conheci-
mentos a partir do emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro 
e informatizado”. (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 06) É importante salientar que as tomadas de 
decisões no âmbito escolar, precisam estar de acordo com as leis e diretrizes da educação na-
cional, mostrando compromisso, responsabilidade e transparência em seus atos. A LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9.394/96) cita em seu Artigo. 14º. Desse modo, o 
estudo poderá servir como auxílio para os envolvidos na gestão escolar, em que se possa repensar 
sobre a prática em relação ao objeto de estudo, focando os pontos positivos e negativos e buscar 
mudanças e inovação a fim de fazer com que a gestão escolar se torne democrática e participativa.
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PIBID: O GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO E NO 
TRABALHO DOCENTE: NOVAS FORMAS DE PRECARIZAÇÃO? 

Paula Junqueira da Silva295

Antonio Bosco de Lima 296

Resumo 

Este trabalho discute o Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (Pibid) a partir das 
‘novas’ relações de trabalho docente na contemporaneidade brasileira e está em consonância com 
a linha de pesquisa Trabalho, Sociedade e Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e nas problematizações do GT Trabalho, Edu-
cação e Pedagogia Histórico Crítica. A formação docente está entre as 30 grandes ações do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007. Este Plano instituiu o Pibid como programa de 
governo objetivando aproximar a educação no ensino superior da educação no ensino básico, qualifi-
car a formação de professores para atuar na rede básica de ensino, minimizar a baixa demanda pelos 
cursos de licenciatura, articular a teoria e prática nas aulas e estimular a permanência dos acadêmicos 
nos cursos por meio de bolsas (Portaria Capes, N.º 260/2010). Em regime de colaboração entre as 
unidades federativas, aos poucos, o Pibid vem adulterando em consonância com as instituições de 
ensino superior, públicas e privadas, a autonomia política e pedagógica dos cursos de formação de 
professores, legitimando as ações das reformas educacionais neoliberais. Essa reflexão se apoia em 
referenciais de abordagem teórico-metodológica sobre o Materialismo Histórico Dialético (MHD) 
na Educação que se fundamentam numa análise da Pedagogia Histórico Crítica (Saviani, 2007). A 
delimitação epistemológica permitiu compreender a imersão do Pibid nas universidades e sua influ-
ência mutante nos cursos de formação de professores. O MHD contextualizou as contradições postas 
pelo capitalismo contemporâneo no que tange a qualidade de ensino, as estratégias do Estado e as 
instituições internacionais que atuam na reestruturação educacional que vão se desdobrar na instau-
ração do Pibid no cenário da formação docente no Brasil. A revisão crítica da LDB 9394/96, do PNE 
(2001), do PDE (2007), dos editais da CAPES 011/2012, 06/2013, 061/2016, 07/2018, entre outros, 
auxiliou na avaliação do contexto histórico e político dos documentos oficiais produzidos que dão 
suporte ao Pibid. Na pesquisa bibliográfica encontramos uma vertente crítica nos trabalhos de Ma-
teus (2014), Mateus, Oliveira e Sodré (2015) e Medeiros e Pires (2014) quanto a abordagem das 
políticas públicas educacionais que induziram a implantação do Pibid e estabeleceram a formação 
em serviço como um viés do trabalho subsumido do novo professor. O aporte epistemológico des-
tes autores se baseou em Fairclough (2001) que propõe a categoria do “agente-sujeito” como uma 
posição intermediária, que sofre uma determinação inconsciente, mas trabalha sobre as estruturas, 
a fim de modificá-las conscientemente. Conforme aponta Antunes (2018) a precarização estrutural 
do trabalho e a nova morfologia do trabalho são marcos da sociedade capitalista do século XXI. No 
Pibid essas características se manifestam pelo gerenciamento das atividades pedagógicas por meio de 
relatórios sobre a produtividade do trabalho, pela inserção de professores em formação em serviço 
sem as garantias trabalhistas e pela fragmentação entre os membros de uma mesma classe por causa 
do recebimento das bolsas. Estes aspectos denotam a reificação e a subsunção do professor em relação 
à nova educação promovida pelos interesses do capitalismo global do modelo de acumulação flexível.
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CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE 
TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA, LUTA DE CLASSES E UMA PEDA-
GOGIA REVOLUCIONÁRIA

Ribamar Nogueira da Silva297
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Resumo

Considerar o aforismo marxiano de que a história de toda a sociedade tem sido a história das lutas 
de classes nos impõe, como tarefa revolucionária, a necessidade de pensar em que condições his-
tóricas se dará a transformação das relações sociais contemporâneas e, ainda, quais os sujeitos en-
volvidos no processo de superação do atual modo de produção da existência dos indivíduos na so-
ciedade. Nesse sentido, processos educativos voltados a uma formação da classe trabalhadora que 
possibilite desvelar a realidade são uma necessidade à luta revolucionária, pois seriam capazes de 
produzir condições subjetivas e objetivas para a transformação das forças produtivas e das relações 
de produção e troca. Tal necessidade demanda, a nosso ver, um esforço em abordar os fundamentos 
teóricos sobre a transformação histórica, sobre a luta de classes e sobre o processo revolucionário, 
na relação com a educação e a teorização pedagógica. Com esse intuito, inicialmente, partindo da 
análise das contradições da formação social capitalista (HARVEY, 2016) que, na relação entre apa-
rência e realidade, dificultam a apreensão do conhecimento concreto para além dos limites da pseu-
doconcreticidade (KOSIK, 2002), sinalizamos que a objetividade se relaciona com um posiciona-
mento ético-político-ideológico dos indivíduos, fundado na perspectiva de classe (LÖWY, 1994). 
Na sequência, portanto, indicamos que a classe trabalhadora, na unidade do proletariado, possui 
condições de uma prática revolucionária na medida em que se apropria objetivamente do conheci-
mento científico, artístico e filosófico sobre a realidade (DUARTE, 2011). Assim, entendemos que 
quanto mais os proletários se apropriarem de instrumentos teóricos que permitam não apenas com-
preender a sociedade em que vivem, mas radicalmente transformá-la, também mais perto estaríamos 
de um horizonte revolucionário. Por fim, após tratarmos de alguns pressupostos e fundamentos da 
Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2006, 2013), buscamos apresentar elementos que justifi-
cariam a adoção dessa teoria pedagógica revolucionária na formação da classe trabalhadora, diante 
das condições materiais em que ocorrem os processos educativos sistematizados na escola pública.

Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica. Proletariado. Escola Pública.

297  Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” - HISTEDBR. Contato: ribamarnogueiradasilva@gmail.com.
298  Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” - HISTEDBR. Contato: robson_historia@yahoo.com.br. 



178

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

O CURRÍCULO INTEGRADO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: APRO-
XIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS

Samai Serique dos Santos Silveira299

Silvana Neumann Martins 300

Resumo

A educação brasileira, nas últimas três décadas, tem sofrido profundas transformações decorrentes 
do cenário sociopolítico e econômico mundial de expansão do capitalismo e sua reestruturação. 
Por conta disso, é atribuído à educação profissional uma função importante no reordenamento 
produtivo, principalmente porque a formação dos trabalhadores é destinada a ela. Políticas educa-
cionais diversificadas foram desenvolvidas no Brasil, com vistas a acompanhar o avanço numérico 
da criação de instituições e, consequentemente, a oferta de vagas públicas e gratuitas. Entre tais 
políticas, destaca-se, neste estudo, as que se destinaram à área da educação profissional. Neste con-
texto, a presente pesquisa faz parte do Programa de Pós-graduação em Ensino, na linha de pesquisa 
Formação de Professores, Estudo do Currículo e Avaliação da Univates. Tem como objetivo geral 
investigar as aproximações e os distanciamentos entre as proposições oficiais do currículo integra-
do e as diferentes práticas pedagógicas desenvolvidas nos cursos de ensino técnico integrados ao 
ensino médio. Apresenta como referencial teórico os estudos de Saviani (2013, 2011, 2007), Fri-
gotto (2018) Ramos (2008) e Ciavatta (2015), pois de acordo com esses autores, a educação é com-
preendida como prática social e o trabalho como princípio educativo, que buscam a totalidade da 
formação humana, integrando ciência e cultura. No campo da didática dialoga-se com Veiga (2017, 
2013) e Franco (2015). Tem como método o materialismo histórico-dialético Triviños (1990), Net-
to (2001), o qual oferece os aportes para a análise das informações recolhidas e dão suporte à 
pesquisa. Apresenta como fonte de informações os documentos oficiais e legislações do Ministério 
da Educação, além dos projetos integradores desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, no 
período 2017 a 2019. Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de coleta de informações. As-
sim, o presente trabalho além da reflexão poderá enriquecer os estudos na área, principalmente os 
voltados para Região Norte do Brasil, além de novos olhares sobre o fenômeno pesquisado, pois 
partimos da compreensão que práticas pedagógicas participativas e colaborativas à luz da Peda-
gogia histórico-crítica, contribuem para a formação do ser humano em suas múltiplas dimensões.
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OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E A ESPECIFICIDADE DO ENSINO 
ESCOLAR

 Taira Carvalho de Assis301

Laís Leni Oliveira Lima302

Resumo

O trabalho dirige-se à exposição das várias tendências pedagógicas criadas ao longo dos anos, ve-
rificando os pressupostos de aprendizagem empregados na prática escolar brasileira dessas, numa 
tentativa de entender e compreender os caminhos da educação e sanar dúvidas dos profissionais 
da educação sobre a teoria e prática no caminho da educação. Passando pelas tendências liberais, 
as teorias crítico-reprodutivista, pelas tendências progressistas e chegamos a Pedagogia Histórico-
-Crítica, foco principal do nosso trabalho. A pesquisa tem como objetivo de construir a concei-
tuação da natureza e especificidade da educação escolar e para atingir esse objetivo fora feito 
estudos bibliográficos para conhecer e compreender os caminhos tomados pela educação escolar, 
tornando-se uma pesquisa de cunho qualitativo na vertente de analises de conteúdo e interpreta-
ções, já que visa detalhar os tópicos de nosso interesse. As pesquisas nos levaram até autores que 
defendem a linha de pensamento que almejamos salvaguardar, ou seja, a Pedagogia Histórico-
-Crítica, defendida por Saviani (1969, 1980, 1985, 1994, 2000, 2007, 2013), Duarte (2001), Gas-
parin (2005), Libâneo (1987, 1995, 2015), Martins (2004), Aranha (1992) e outros para funda-
mentar todo o processo de construção da pesquisa. Foram diversas as conceituações e funções de 
escola, professor, aluno, conteúdo e práticas de ensino na trajetória das tendências pedagógicas. 
As tendências pedagógicas possibilitam aos professores um estudo aprofundado do rumo e tra-
jetória da educação escolar. O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua prática, pode 
suscitar transformações na conscientização dos educandos e demais colegas, chegando até aos 
condicionantes sociais, tornando o processo ensino-aprendizagem em algo realmente significativo, 
em prol de uma educação transformadora, que supere os déficits educacionais e sociais atuais.

Palavras-chave: Tendências Pedagógicas. Educação Escolas. Pedagogia Histórico-Crítica.

301  Aluna do PPGE da Universidade Federal de Jataí, tairacarvalho22@outlook.com.
302  Doutora em Educação, Universidade Federal de Jataí, laisleni@gmail.com.



180

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

MORAL E FORMAÇÃO HUMANA EM MARX E MÉSZÁROS

Tayssa Fabiane Pedroso303 
Cátia Regina Assis Almeida Leal304

Resumo

O presente texto se propõe a apresentar uma compreensão inicial sobre a concepção marxiana do 
conceito de moral, com o intuito de contribuir para o cenário acadêmico que visa debater sobre as 
contribuições de uma percepção marxista de educação, como é o caso do GT4. O objetivo é analisar 
a moral em uma perspectiva ontológica, no contraponto com a atual concepção do termo firmado 
pela sociedade do capital, bem como identificar o papel que a formação humana desempenha para 
alcançar a emancipação humana. O método que guia essa pesquisa é o teórico, é o conhecimento 
do objeto, de sua estrutura e dinâmica, a reprodução no plano do pensamento, do movimento real 
do objeto. Como referencial teórico, foram utilizadas para a elaboração da pesquisa as obras de 
Mészáros, tais como A Teoria da Alienação em Marx e Educação para Além do Capital, que nos 
auxiliam na compreensão da ontologia do conceito de moral, relacionando-o à relação homem-
-natureza, na qual o ser humano deve produzir de acordo com as suas necessidades e identificando 
que o excesso de produção e as mediações de segunda ordem desvirtuam a concepção de moral, 
transformando-a em algo que existe apenas para validar o sistema do capital. Nos baseamos, tam-
bém, nos estudos de Marx, utilizando os Manuscritos econômicos-filosóficos, leitura que colaborou 
para a análise da concepção marxiana do conceito de moral. Embora a moral não ocupe centrali-
dade no pensamento marxiano, apreende-la é essencial para compreender as contradições da so-
ciedade, e, sobretudo, como a moral na sociedade do capital subverte a relação ontológica entre 
homem e natureza ao seu favor. Somente a formação humana na perspectiva ontológica pode levar 
à transcendência positiva do sistema de organização social vigente. A formação humana desempe-
nha um relevante papel na luta pela emancipação humana, posto que por meio dela podemos traçar 
um percurso que contemple os dois caminhos que devem ser necessariamente percorridos que são a 
universalização da educação e a universalização do trabalho enquanto atividade humana autorreali-
zadora, de forma a proporcionar o desenvolvimento de todas as capacidades humanas. Logo, a con-
cepção marxiana de moral contribui para se fazer uma análise crítica da sociedade em que vivemos.
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PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO 
IFES – CAMPUS IBATIBA

Wilson Augusto Costa Cabral305 
 Aramis Cortes de Araújo Júnior 306

Plínio Ferreira Guimarães307

Resumo

A formação do trabalhador ocupou um lugar de destaque na análise marxista desde os seus inícios. Au-
tores como Gramsci, Luckács, Saviani e principalmente Marx e Engels dedicaram parte de suas obras 
na perspectiva da análise da reprodução do trabalho na sociedade capitalista. Pensar a educação dentro 
da sociedade determinada pelo capital, contudo buscando dialeticamente sua superação tem sido um 
dos grandes desafios para educadores e teóricos do marxismo, no hall dos quais temos a Pedagogia 
Histórico Crítica. A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a consequente 
expansão da Rede Federal de Educação Profissionalizante significou um passo significativo para a 
formação do jovem trabalhador brasileiro. Com uma proposta de formação técnica integrada ao Ensino 
Médio, aproximando-se da proposta da politecnia – entendida como uma formação integral do traba-
lhador – observou-se um aumento no acesso a um ensino público, gratuito e de qualidade para jovens 
não somente dos grandes centros, mas também dos recantos mais longínquos do país. Entretanto, como 
toda a realidade é dialética, tais elementos aparentemente positivos, são marcados de contradições. Em 
muitos lugares faltou planejamento, participação social, estudos para fundamentar a implantação dos 
campi e a consequente escolha dos cursos. Por outro lado, tais políticas revelaram-se como políticas 
públicas de governo e não de estado; fato demonstrado pela fragilidade dos Institutos Federais nos go-
vernos pós-Partido dos Trabalhadores – governos Temer e Bolsonaro. O Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus Ibatiba, torna-se uma amostra dessa história. Criado em novembro de 2010, o campus 
conta com os Cursos Técnicos Integrados em Meio-Ambiente e Florestas, tendo formado dos anos 
2014 a 2017, cento e cinquenta e quatro alunos, os quais são objeto de nossa pesquisa. Partindo do mé-
todo marxista, tendo por referencial teórico Marx-Engels (2017); Gramsci (1982); Saviani (2008); foi 
feita uma análise do que significa uma formação politécnica para a realidade dos estudantes em ques-
tão em contraposição alcances da formação que eles receberam na referida instituição. Como metodo-
logia de pesquisa qualitativa, utilizou-se uma pesquisa através de um questionário enviado via google 
docs com perguntas acerca da origem dos estudantes, seu tempo de formação no Ifes – Campus Ibatiba 
e sua vida atual. Tal pesquisa possibilitou algumas conclusões quanto ao seu nível de consciência crí-
tica diante da realidade em que vivem; quanto ao que sua formação lhes possibilitou e a abertura para 
novas possibilidades. Um dado que salta aos olhos e que necessita de uma análise mais aprofundada é 
a quase inexistência de egressos trabalhando em sua área de formação – Técnico em Meio Ambiente 
ou Técnico em Floresta. Tal elemento revela por um lado a falta de planejamento diante das neces-
sidades regionais para que se atendesse o arranjo produtivo local. Por outro lado, pode-se interpretar 
como a abertura de horizontes para que os egressos pudessem, rompendo a dualidade educacional, 
buscar uma formação em áreas até então reservadas às classes mais altas da sociedade. Desse modo, tal 
estudo contribui para a reflexão sobre a formação do trabalhador e sobretudo nos Institutos Federais.
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
VIVIDA

Viviane Grzechota Selzler308

Paulino José Orso309

Resumo

A institucionalização da Pedagogia Histórico-Crítica na escola pública contemporânea no contexto 
atual de ataques à educação brasileira torna-se processo desafiador proposta contra hegemônica. So-
mado 40 anos da gênese da expressão de uma pedagogia comprometida com os trabalhadores, segue 
seu percurso de resistência ao sistema capitalista e na busca da emancipação humana. Imensos são os 
percalços - não somente no que tange a sua constituição como expressão educacional de representação 
da luta de classe, mas quanto ao seu processo de implantação, implementação e institucionalização 
no território brasileiro. A Pedagogia Histórico-Crítica assume a expressão teórica em sua constituição 
como compromisso social com a escola pública, surgindo no debate educacional brasileiro na década 
de 80. Em face as pressões dos organismos internacionais para que o Brasil cumprisse o acordo do 
FMI, fizeram com que reformas ocorressem no setor educacional, uma das principais foi a Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Brasileira, a qual estava em consonância com a Constituição Federal 
de 1988. Nesse período, estudos dos Pioneiros da Educação marcaram fortemente as propostas pe-
dagógicas, a Escola Nova, passou a ser a principal teoria que fundamentava as escolas públicas da 
época. Diante da análise da conjuntura, Saviani fez um estudo minucioso das concepções pedagógicas 
presentes e ao defini-las como reprodutoras da sociedade vigente, propôs leitura diferenciada da edu-
cação, colocando sua finalidade como emancipadora e não alienante. A Pedagogia Histórico-Crítica 
compreende a concepção de desenvolvimento humano para a humanização e superação da desigualda-
de social por meio da socialização e apropriação do conhecimento científico para a classe trabalhadora. 
O trabalho centra-se nas práticas pedagógicas institucionalizadas em algumas redes municipais de 
ensino calcadas na Pedagogia Histórico-Crítica que se tornaram referências no processo da implanta-
ção e implementação desenvolvidas na teoria de Saviani. De modo mais elaborado, procura responder 
a demanda: o que se fez na prática pedagógica da Pedagogia Histórico-Crítica institucionalizada nas 
redes municipais de educação, como se deu o processo de organização prática representada e verificar 
se o que está posto na prática constitui uma teoria pedagógica. O objeto de estudo recorta-se nos mu-
nicípios de Bauru, Cascavel, Itaipulândia e Limeira, pretende-se elencar as formas materializadas que 
subsidiaram e desencadearam em cada município a adoção da proposta pedagógica Histórico-Crítica, 
verificar as práticas pedagógicas próprias de institucionalização e verificar se há elementos em comum 
que não somente totalizem o processo da pedagogia brasileira contra hegemônica, mas que subsidiem 
o engendramento do processo da educação popular. O trabalho busca verificar se existem elementos 
comuns nos diversos processos de institucionalização da PHC nos diferentes municípios, verificar se 
a Pedagogia Histórico-Crítica possui forma específica de institucionalização ou extrair desse trabalho 
forma específica para o processo da teoria contra hegemônica. A análise implicará na assertiva da 
Pedagogia Histórico-Crítica compor uma teoria pedagógica e se esta teoria se faz presente nas práticas 
educativas institucionalizadas. Compreende-se que é um trabalho embrenhado de desafios expressivos 
para o tempo específico do estudo em mestrado em educação de Cascavel, mas refletirá sobre o com-
promisso social evidenciado na teoria pedagógica contra hegemônica, a Pedagogia Histórico-Crítica. 
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UM ES-
TUDO HISTÓRICO DOS PARADIGMAS DOMINANTES NO SÉCULO 
XX E XXI

Alexandre Chiarelli310

Jennifer Hibari Matsuzaki311

Resumo

O presente trabalho objetiva discutir as políticas de ciência e tecnologia predominantes da segunda 
metade do século XX até o início do século XXI, e sua conseqüência no panorama educacional 
brasileiro. Para organizar a discussão do artigo utiliza-se da concepção de paradigma dominante da 
Ciência e Tecnologia, o que possibilita destacar os valores carregados em cada paradigma vigente. 
A estruturação da discussão será embasada nas propostas de Léa Velho (2010, 2011) para organi-
zação dos paradigmas abordados no artigo. Visando contextualizar o processo apresentado na rea-
lidade latino-americana e brasileira dialoga-se com Dagnino, Thomas, Novaes e Dias (2008, 1999, 
2014, 2007). E no âmbito educacional brasileiro a concepção da organização está fundamentada 
por Frigotto (2003, 2011), Saviani (2000, 2008) e Libâneo (2012). Por fim para fundamentação his-
tórica do período abordado através de Hobsbawn (1995) e Burns (1999) para explicar o panorama 
internacional, e Fausto (2012) no cenário nacional. A expansão do modelo de desenvolvimento das 
pesquisas científicas e tecnológicas das nações centrais do hemisfério norte ganha ênfase no Pós-
-Guerra (1939-1945), dando início ao processo de internacionalização das políticas de Ciência e 
Tecnologia com ênfase no setor educacional, esse processo levou a uma crescente unificação dessas 
políticas, que se implementadas em nações subdesenvolvidas deveriam proporcionar um Estado de 
desenvolvimento social parelho as grandes potenciais mundiais. Ao analisar a realidade brasileira 
após décadas de uso dessas políticas internacionalizadas por organismos internacionais pode-se 
observar que não ocorreu a efetivação desse aprimoramento no âmbito educacional, tornando-
-se um discurso contraditório e insustentável, especialmente para as nações latino-americanas que 
adotaram esses sistemas. No transcorrer dessa discussão compreende-se dialogar sobre os momen-
tos e situações que este modelo ignorou, e por conseqüência levaram ao seu insucesso, que ode 
facilmente ser identificado quando comparamos em uma análise simples por diversos indicadores 
o atual estado de bem estar social de nações centrais e de nações periféricas.
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GÊNERO E EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO: UMA ANÁLISE SO-
BRE AS PROMOTORAS LEGAIS POPULARES.

Aline da Costa Luz de Lima312

Erlando da Silva Rêses 313

Resumo

Motivadas pela proposição do Curso de Extensão Promotoras Legais Populares (PLPs), no IFG-
-Câmpus Águas Lindas, o presente artigo pretende analisar de que maneira os movimentos feminis-
tas contribuíram na história da educação para a reflexão sobre a formação para direitos humanos e 
para o desenvolvimento da autonomia. O curso de formação de PLPs acontece há 10 anos no Distri-
to Federal por meio de ações extensionistas na UnB e tem como objetivo principal formar mulheres 
para que possam reconhecer situações de violência e orientar as vítimas no sentido de seus direitos, 
bem como dar elementos para que as mulheres da comunidade possam atuar no sentido do controle 
social das políticas públicas endereçadas às mulheres. Trata-se de uma experiência de educação po-
pular, centrada na construção coletiva e na troca de saberes que busca a emancipação dos indivídu-
os, seu empoderamento, e não apenas a transmissão de saberes especializados já prontos. Parte-se 
aqui da concepção de que os movimentos sociais relacionam-se de maneira profícua com a educa-
ção e com a construção de direitos. O referencial teórico principal tem suas bases em Paulo Freire e 
sua proposta de pedagogia da autonomia, bem como as concepções feministas interseccionais, que 
não dissociam a discussão de gênero da de classe e raça. Compreende-se a experiência das PLPs, 
que acontece em diversos lugares no Brasil, como uma forma de ação em que gênero e educação 
popular se relacionam. Propõe-se, inicialmente, em analisar como as teóricas feministas, como 
Hooks (2013) e Davis (2016) demonstram como o movimento feminista, e principalmente de femi-
nismo negro, contribuíram para a defesa de uma educação para os direitos humanos e para a auto-
nomia. Em seguida pretende-se analisar como as PLPs se apropriam desse conhecimento e relacio-
nam com os princípios da educação popular na experiência do Distrito Federal e agora em Águas 
Lindas de Goiás. Norteando-se pelos trabalhos de Paulo Freire (2011, 2013), Bell Hooks (2013), 
Conceição Paludo (2015), Lívia Fonseca (2012), Ângela Davis (2016) e Maria Amélia de Almeida 
Teles (2007), espera-se como resultado a análise das PLPs como uma experiência de educação 
contra hegemônica e que permite a busca transformação da realidade social de opressão vivenciada 
por mulheres periféricas. Diante de um cenário de ataques ao campo progressista de educação, 
torna-se relevante a abordagem da perspectiva freiriana para a discussão de gênero e educação.
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A TRANSFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO HUMANA EM MERCADO-
RIA: AS CONTRARREFORMAS DO ENSINO MÉDIO E OS IMPAC-
TOS À FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES

Bianca Teixeira Domingues Jardim314

Resumo

A educação, como política pública regulada pelo Estado brasileiro, é objeto de intervenção de dis-
tintos governos, em diferentes conjunturas. No universo de transformações introduzidas na forma 
de organização escolar no Brasil, este trabalho direciona seus esforços à análise das modificações 
introduzidas na estrutura do ensino médio e os impactos desse processo na formação da classe 
trabalhadora. Tomamos o método crítico-dialético como o fundamento para a leitura da realidade 
social, como também apreendemos a transformação da formação humana em mercadoria, a qual 
se fundamenta na dicotomia entre teoria e prática e se adequa às demandas dos diversos tipos 
de sociabilidade, acompanhando as transformações das bases materiais de produção e do mundo 
do trabalho. Historicamente, podemos dizer que a educação, no Brasil, é atravessada por uma 
dualidade estrutural, ou seja: uma educação voltada à formação da classe trabalhadora e outra 
voltada à formação da classe dirigente. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar o 
movimento de contrarreforma do Ensino Médio no Brasil – o qual se intensifica desde a década de 
1990 – e como ele é responsável por aprofundar a dualidade estrutural na educação brasileira, além 
de expressar, sobretudo, quais são os impactos que essa forma de regulação do Estado causa na 
formação e, consequentemente, nas condições de vida da classe trabalhadora. Para tanto, é funda-
mental aprofundarmos o debate acerca da relação entre trabalho e educação e sua especificidade no 
modo de produção capitalista, assim como compreendermos as particularidades da formação social 
brasileira. Em contrapartida, também destacaremos como ao longo da história foram construídos 
caminhos para a superação da dualidade estrutural presente na educação inserida no capitalismo, os 
quais apontam para uma formação humana emancipatória e omnilateral direcionada para além dos 
interesses do capital. Dessa maneira, apoiamo-nos na perspectiva marxista, a qual considera o for-
talecimento de uma “formação politécnica” como um dos caminhos necessários para tal conquista. 

Palavras-chave: Educação. Trabalho. Capitalismo. 
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NEOLIBERALISMO, EDUCAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
SOBRE OS MOVIMENTOS CONTRA-HEGEMÔNICOS NA SOCIEDA-
DE ATUAL

Cláudia Lúcia da Costa315

Maria Cristina dos Santos Bezerra 316

Resumo

O trabalho é parte da pesquisa de Estágio Pós-Doutoral, em andamento, na Universidade Federal 
de São Carlos/UFSCAR e, traz uma discussão acerca do avanço do neoliberalismo no Brasil nos 
últimos anos, enfatizando o processo de flexibilização e intensificação da precarização do traba-
lho. O neoliberalismo, compreendido como nova racionalidade, traz um projeto de educação que 
atende os interesses do capital, aprofundando as diferenciações entre a educação da classe traba-
lhadora e da burguesia, referendadas pelas políticas educacionais instituídas. A pesquisa tem como 
objetivo compreender o movimento dialético da realidade que, traz no bojo de suas políticas, as 
disputas entre os diferentes projetos educacionais, e que se revelam no jogo de forças explicita-
das nas práticas socioespaciais dos diferentes atores sociais. De modo que, nos últimos anos, a 
educação pública tem sido alvo de intensas reformas para atender os interesses do capital, como 
as políticas da Reforma do Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse 
processo, os tensionamentos entre as políticas postas e os anseios dos/das estudantes culminam 
em movimentos contra hegemônicos, que revelam possibilidades de enfrentamento à racionali-
dade imposta. Assim, compreendemos que o neoliberalismo vai além de uma política econômica 
ou social, é uma nova razão de mundo, uma nova sociedade, sendo fundamental desvelar quais 
as disputas colocadas para a construção de um outro mundo possível. O materialismo histórico 
dialético adotado como método, permite identificar a importância dos movimentos sociais nesse 
contexto, revelando a importância de se pesquisá-los, partindo assim da realidade objetiva, do 
particular para o geral, investigando, portanto, à luz da materialidade concreta, as disputas dos 
projetos educacionais no movimento dialético entre um projeto hegemônico e o movimento de 
resistência imbuído nas práticas espaciais insurgentes apresentadas pelos movimentos de resis-
tências às reformas impostas à educação. A metodologia adotada nessa etapa da pesquisa aqui 
apresentada é a revisão bibliográfica, destacando os referenciais de Bezerra Neto, Colares (2015); 
Duarte (2011); Marx e Engels (2014); Saviani (2000); Dardot e Laval (2016). A pesquisa biblio-
gráfica e documental traz importantes apontamentos para a pesquisa proposta no Pós-Doutora-
do que investigará as ocupações das escolas de São Paulo e, mais especificamente as ocupações 
das escolas do Município de Ituiutaba/MG no ano de 2016 no atual contexto do neoliberalismo.

Palavras-chave: neoliberalismo; educação; movimentos contra hegemônicos.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO COMO PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO 
AMPLIADA NO MST

Custódio Jovêncio Barbosa Filho317

Ana Karollina Lopes318

Resumo

Como pesquisa em andamento este estudo compõe um dos eixos que tem sido debatido nas coletas 
de dados em campo no assentamento Olga Benário, localizado no município de Visconde do Rio 
Branco, na Zona da Mata Mineira. A pesquisa tem centrado esforços em conhecer as estratégias 
utilizadas pelos/as assentados/as do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no 
que tange as mudanças de matriz produtiva da agricultura convencional que, utilizam excessi-
vos defensivos químicos no processo de produção, para a agroecologia que tem como possibi-
lidade a geração de vida no campo. Como objetivo central este estudo buscou analisar como a 
relação trabalho e educação tem permitido os/as assentados/as do MST reconhecerem que no ato 
do trabalho por meio de saber/fazer ocorre o processo de ampliação na formação humana. Este 
reconhecimento tem sido identificado nas falas dos sujeitos da pesquisa de campo. A pesquisa 
tem sido desenvolvida com base na metodologia do Círculo de Cultura proposto por Paulo Freire 
(1967), por meio de rodas de conversas em que os sujeitos da pesquisa expõem suas experiências 
de vidas, para o processo de coleta dos dados com base nos 4 eixos temáticos “1) O trabalho 
como princípio formativo; 2) A cultura como princípio científico e educativo; 3) A sustentabilidade 
do homem/mulher/jovem no campo; 4) a utilização da Agroecologia no processo produtivo” e, 
como estratégica teórico metodológica o materialismo histórico e dialético que, busca nas rela-
ções com o conhecimento histórico o avanço das perspectivas de produzir a vida de acordo com 
a temporalidade que os espaços/lugares do campo tem proporcionado. As principais categorias 
de análise neste texto, ficou a cargo de produzir reflexões no que se refere ao saber/fazer do tra-
balho, as experiências históricas do trabalho e a emancipação humana na relação com o trabalho 
e educação. Diante das possibilidades interpretativas proporcionadas pela análise dos dados de 
campo e pelas interlocuções feitas com Marx, Engels, Lukács, Mészaros, podemos inferir que no 
Assentamento Olga Benário, pertencente ao MST da Zona da Mata Mineira, os/as assentados/as 
tem reconhecido as relações entre Trabalho e Educação como possibilidade de avanço para am-
pliar o processo de emancipação humana e superar os complexos embates entre capital/trabalho.   
   
Palavras-chave: Agroecologia. MST. Formação Ampliada. Emancipação.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS DOCENTES DA EDUCA-
ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Euclides Afonso Cabral319  
Carlos Alberto Lucena320

Resumo

Entre os dias 24 a 28 de maio de 2017 foi realizado na cidade de Belo Horizonte, o Fórum Mineiro 
de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (FOMEJA), no qual foi debatido vários temas acerca da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Este encontro teve participação de vários setores da socie-
dade, como gestores, estudantes, movimentos sociais, líderes sindicais, indígenas, professores e 
militantes da educação. O evento contou com diversos grupos de trabalho, dentre eles o Grupo de 
Trabalho 2 (GT2) – EJA e o Mundo do Trabalho na Educação Profissional, onde trouxe um ponto 
importante, que foi redigido no caderno de textos, feito para fomentar as discussões. Tratou da 
precarização e flexibilização do trabalhador. Relatou sobre as novas estratégias do capital sob a ide-
ologia neoliberal que marcou a década de 1990, e retomada na conjuntura atual, caracterizada pelas 
novas propostas em curso de reformas do Estado, pela globalização, pela restruturação produtiva e 
pelo desemprego estrutural, o que passou-se a exigir do trabalhador uma formação técnico-cientifi-
ca mais abrangente e multifacetada e as condições de flexibilização e terceirização (ou melhor, de 
precarização) do emprego formal, gerando novas incertezas e ambiguidades, tanto para os sujeitos 
como para a definição do papel e da função escola. (AUGUSTO, p. 42. 2017). Esta afirmação insti-
gou a reflexão do autor deste texto acerca do tema, de quais seriam os impactos da precarização do 
trabalho dos docentes da EJA no cotidiano escolar. Em pesquisa bibliográfica feita acerca do tema, 
foi compreendido que a educação não é inerente aos movimentos do capital, em 1910, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil negava a 11 milhões de pes-
soas com mais de 15 anos o direito de ler e escrever” (CARVALHO, 2010, p. 08). Em 1920 ainda se 
contava com 80% da população brasileira analfabeta (SAVIANI, 2008), como o Brasil iniciava sua 
industrialização e as indústrias precisavam de mão-de-obra mais qualificada, deu-se entrada a vá-
rias tentativas para educar os trabalhadores, e que muitas delas tinham o caráter profissionalizante, 
(CARVALHO, 2010, p. 08). Entre 2007 a 2015, o IBGE fez o levantamento na mesma população 
de mais de 15 anos e a taxa de analfabetismo estava em 8%, que em números atuais, demonstram 
12,9 milhões de analfabetos, ou seja, comparando 1910 e 2015 a população brasileira aumentou 
significativamente, mas manteve os 12 milhões de analfabetos, ressaltando que não entrou nestes 
cálculos, os semianalfabetos e os analfabetos funcionais. Percebeu-se condições de trabalho pre-
carizadas e aumento na jornada de trabalho. Seria então a precarização dos docentes da EJA uma 
medida para flexibilizar os trabalhadores já ativos, à um sistema já flexibilizado e precarizado?
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OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA [LEI N.º 11.892/2008] E O PARADIGMA DA POLITECNIA NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO.

Geraldo Gonçalves de Lima321

Resumo

A História da Educação brasileira contemporânea testemunha o surgimento de instituições escola-
res voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica, destacadamente a partir das escolas agro-
técnicas federais e dos CEFETs, com a perspectiva de formarem uma rede de âmbito nacional, com 
a tratativa de proporcionarem uma formação integral, omnilateral, a partir de elementos conceituais 
da politecnia. Durante o governo Lula (2003-2011), por meio da Lei n.º 11.892/2008, foi instituída 
“[...] a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências”. Sendo assim, os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia assim constituídos podem ser categorizados como 
instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, reservados 
à oferta de educação profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, embasados 
na junção de saberes técnicos, humanísticos e tecnológicos. Neste paradigma, há a prerrogativa 
de conciliar a formação politécnica e omnilateral, definições inspiradas epistemologicamente na 
concepção educacional marxiana. Em outras palavras, na realidade brasileira contemporânea, os 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia surgem como uma tentativa institucional do 
governo federal, buscando implementar efetivamente a verticalização do ensino por meio da oferta 
de cursos em todos os níveis da educação escolar nacional. Neste sentido, através de pesquisas 
bibliográficas e documentais, procura-se entender as nuances históricas da educação politécnica 
no Brasil (ROMANELLI, 1998; SAVIANI, 2007; RAMOS, 2014) e embasar as questões teóricas 
referentes às dimensões humanas em sua formação profissional e tecnológica, revisitando ideias 
filosóficas como trabalho, educação, cultura, ciência e tecnologia, em uma perspectiva politécnica 
e omnilateral (BRASIL, 2008; BRASIL, 2012; MOURA, 2007, 2013; MOLL, 2010; KUENZER, 
2009; CIAVATTA, 2014; dentre outros). Assim, entende-se que o surgimento e a consolidação da  
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica consiste em uma tentativa institu-
cionalizada com a premissa de ser resistência à tendência histórica do dualismo escolar na realidade 
brasileira, tornando-se um desafio para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
em particular, a promoção de uma educação inspirada em princípios integradores e politécnicos, en-
quanto modelo alternativo e proposta curricular, pedagógica e educacional no âmbito omnilateral.
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INTENSIFICAÇÃO E PRODUTIVISMO: AS NOVAS FACES DO TRA-
BALHO DOCENTE NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

Janaína Lopes do Nascimento Duarte322

Resumo

Atualmente, a educação superior vem se constituindo como integrante do projeto de mundialização 
do capital, diante do contexto das transformações no mundo do trabalho e da contrarreforma do Es-
tado brasileiro, o que vêm alterando o sentido da produção do conhecimento, a dinâmica da univer-
sidade pública e o trabalho docente, mais intensificado e pautado por uma lógica empresarial. Tem-
-se como pressuposto que o trabalho docente e suas contradições só podem ser apreendidos a partir: 
a) das determinações que incidem sob o trabalho contemporâneo; e b) do movimento histórico de 
avanços e retrocessos da política de educação superior no Brasil. O objetivo deste texto é analisar 
o trabalho docente, particularmente do assistente social nas universidades federais, considerando 
suas expressões, contradições e condições objetivas de realização, diante das reformas contempo-
râneas da educação superior. O texto refere-se à pesquisa qualitativa de doutorado (PPGSS/UFRJ, 
2017), realizada a partir de aproximações sucessivas para captar o movimento contraditório do 
trabalho docente na atualidade de transformações no mundo do trabalho e da contrarreforma da 
educação superior, por meio do método materialista dialético e considerando os eixos analíticos: 
política de educação superior e seu processo expansivo, a partir da Reforma Universitária de 1968 
até os governos petistas; trabalho contemporâneo e trabalho docente; trabalho docente no Serviço 
Social, como área do conhecimento. O processo investigativo de coleta de dados realizou-se a 
partir de: a) levantamento bibliográfico sobre as principais temáticas relativas aos eixos analíticos 
da pesquisa; b) pesquisa documental de legislações pertinentes à política de educação superior e 
ao trabalho docente; c) pesquisa de campo, realizada com 52 docentes assistentes sociais inseridos 
na graduação e pós-graduação, em IES federais localizadas nas regiões leste e nordeste, a partir 
da aplicação de questionários on line (google forms), contendo 78 questões sobre o cotidiano do-
cente e as implicações do novo ethos acadêmico nas unidades acadêmicas. Quanto ao referencial 
teórico, destacamos as palavras chaves: contrarreforma do Estado, política de educação superior e 
seus processos atuais, trabalho e sua intensificação na contemporaneidade, trabalho docente e suas 
especificidades, trabalho docente no Serviço Social, a partir dos principais autores: Elaine Behring 
(2003), Kátia Lima (2007), Marilena Chauí (1999), Ricardo Antunes (2005 e 1999), Valdemar 
Sguissardi e João dos Reis Silva Júnior (2010), José Paulo Netto (2000), CFESS (2014), dentro 
outros. Como resultados, destacamos: a contrarreforma da educação superior como um dos eixos 
da contrarreforma do Estado neoliberal a partir de 1990; o processo de intensificação do trabalho 
como determinante da intensificação do trabalho docente; a lógica empresarial produtivista que 
gera alterações na produção do conhecimento; o cotidiano do trabalho docente nas universidades 
federais, como faces do processo combinado de intensificação e produtivismo acadêmico, par-
ticularmente na docência em Serviço Social. Nas considerações finais, abordamos sobre a rele-
vância do trabalhador docente do magistério superior e a defesa da educação superior pública.

Palavras-chave: Educação Superior. Trabalho no Magistério Superior. Serviço Social.

322  Assistente Social; Doutora e Mestre em Serviço Social; Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade 
de Brasília (UnB); jana.lopesduarte@gmail.com.



192

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

ECONOMIA SOLIDÁRIA E AS CONTRADIÇÕES PARA UMA EDUCA-
ÇÃO EMANCIPATÓRIA 

José Eduardo Fernandes323

Fabiane Santana Previtali324

Resumo

Este trabalho tem como eixo central analisar as práticas educativas desenvolvidas pelo Centro de 
Incubação de Empreendimentos Populares Solidários (Cieps) da Universidade Federal de Uberlân-
dia (UFU), em conjunto com os movimentos sociais que se articulam em Organizações Produtivas 
Solidárias (OPS) e que se esforçam para superar a marginalidade econômica e social. A temática 
proporciona um aprofundamento em relação aos conflitos de interesses que acontecem entre os tra-
balhadores produtores de um lado e, de outro, os sujeitos e organizações que atuam em quase todas 
as atividades econômicas. O recorte principal foca os conflitos que acontecem entre a produção 
agroecológica realizada por agricultores familiares e as estruturas defensoras do modo de produção 
capitalista, que acontece dentro da estrutura do Estado e chega na sutil e bem construída retórica 
das corporações capitalistas envolvidas no agronegócio. Assim, temos como objetivo principal 
analisar as práticas educativas da Economia Popular Solidária e seus impactos e limites que inter-
ferem nas condições de vida dos trabalhadores envolvidos no Cieps/UFU. Partimos nossa reflexão 
de autores marxistas como Mézáros, Ricardo Antunes, Saviani, Singer entre outros intelectuais que 
nos ajudam a entender o mundo do trabalho em nosso tempo. Por meio da Pesquisa-Ação, a cons-
trução das práticas educativas acontece no diálogo entre os pesquisadores da Incubadora e os traba-
lhadores em suas práticas diárias. Uma série de expertises e internalizações empíricas são constru-
ídas diariamente, e apontam, por um lado, para a melhoria das condições de vida, no entanto, por 
outro, trazem à tona contradições, muitas vezes difíceis de serem superadas. É a partir da reflexão 
dessas experiências práticas, discutindo o processo de aprender e ensinar, com a participação de to-
dos os envolvidos que pretendemos, de forma ainda que sucinta, apresentar algumas ações práticas 
de sucesso que estão sendo desenvolvidas entre trabalhadores e Universidade. Dentre os resultados, 
percebemos que é possível avançar na qualidade de vida dos trabalhadores. No entanto, contatamos 
que quando se criam condições objetivas para a percepção, aproximação e apropriação de conheci-
mento, que signifique e represente uma consciência solidária de classe, as contradições aparecem e 
surgem conflitos que desagregam alguns coletivos. Por outro lado, nos coletivos que resistem, te-
mos trabalhadores que participam de forma mais ativa junto a suas comunidades e a formação uma 
série de novos relacionamentos que são construídos com base no respeito e não na conveniência do 
interesse econômico. Assim, temos a convicção de que desenvolver processos de formação emanci-
patórios, que levem em consideração não só o aprendizado técnico, mas também e principalmente 
político, ainda é o melhor caminho para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
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TRABALHO, EDUCAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 
OCUPAÇÃO DE MORADIA E ACESSO À CIDADE.

 
Luiz Augusto de Oliveira Gomes325

Gláucia Nascimento da Silva 326

 
Resumo

O presente trabalho tem como proposta debater a função social da propriedade e o acesso à cidade 
e a moradia por via das ocupações. Insere-se no GT5 ‘História, Trabalho, Educação e Conflitos 
Sociais Globais’, uma vez que apresenta questões relacionadas aos processos de resistência da 
classe trabalhadora diante do avanço da reprodução ampliada do capital. Fundamentado no ma-
terialismo histórico dialético, procuramos apreender esses processos na sua totalidade, tendo em 
conta as contradições, mediações e suas particularidades ao longo da história. O desenvolvimento 
da pesquisa se dará a partir da investigação bibliográfica e análise de fontes fílmicas, em especial 
a produção da diretora Eliane Caffé, “Era o Hotel Cambridge”. Com a ascensão a burguesia no 
poder, principalmente no período da Revolução Francesa, a defesa da propriedade privada passou 
a ser protegida com afinco pelo Estado e os seus representantes, ganhando status de um direito 
quase absoluto. Entretanto, com o advento do Estado Social, o exercício do direito de proprie-
dade foi, gradualmente, vinculado ao bem-estar social ou, ao cumprimento de sua função social. 
No Brasil, a função social da propriedade aparece por volta dos anos de 1934, contudo, com a 
ascensão do Estado Novo essa questão é deixada de lado. Segundo Leonetti (1999), pontos so-
bre a função social da propriedade apareceram nas constituições posteriores, entretanto, só ganha 
maior relevância em 1988, com a implementação da atual constituição. Vivemos em um mundo 
onde o direito e a proteção da propriedade privada são tratados com maior importância que qual-
quer direito básico contido na constituição. O reflexo disso é o imenso déficit habitacional no 
país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o déficit é de cerca 
de 7,757 milhões de moradias. Esses dados revelam uma sociedade extremamente cruel, onde é 
negado o mais básico dos direitos a fração mais explorada da classe trabalhadora. Esses números 
são agravados se levarmos em consideração as habitações em condições precárias. Nossa pesqui-
sa ainda é embrionária, mas podemos compreender de antemão que a negação das necessidades 
básicas, como morar e ter pleno acesso à cidade é um projeto de Estado. Mesmo com os avan-
ços da constituição de 1988, é importante refletirmos sobre o papel da função social da proprie-
dade e na sua contraditória aplicação, levando em consideração suas mediações e historicidade.

Palavras-chave: Ocupação. Função social da propriedade. Acesso à cidade.
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A TRAJETÓRIA DA EAD NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
ESTADO DE GOIÁS: PERSPECTIVA CRÍTICA DE 2000 A 2011

Magalis Bésser Dorneles Schneider 327

Willian Douglas Guilherme 328

Sônia Maria dos Santos 329

Resumo

O tema deste estudo está relacionado a formação de professores, percebida dentro da formação para o 
trabalho vinculada a iniciativa governamental da facilitação da Educação a Distância (EaD). O obje-
tivo deste artigo foi apresentar a trajetória da formação de professores a distância, tendo com estudo 
de caso, numa perspectiva crítica, a Universidade Federal do Goiás no período compreendido entre 
ao anos 2000 a 2011. A premissa foi destacar quais interesses e tendências que nortearam a formação 
de professores, por meio das políticas de EaD, na Universidade Federal de Goiás (UFG). A metodo-
logia utilizada foi bibliográfica, legislacional e documental. Foram comparadas leis federais, docu-
mentos e práticas adotadas da Universidade Federal de Goiás. Como suporte teórico, optamos por 
Belloni (2003) referente ao período pós-fordismo. Malanchen (2015) sobre a relação custo-benefí-
cio para o mercado de trabalho. Scaff (2000) para entendermos as tendências e controle do trabalho 
do professor e Schneider (2013, 2017) para a compreensão da proposta de formação acelerada para 
o mercado de trabalho. A pesquisa apontou para os interesses e tendências na expansão da formação 
de professores a distância, retratando a política compensatória e capitalista que percorre a trajetória 
da educação a distância nas Instituições públicas de ensino superior.  O resultado desta pesquisa 
demonstrou uma falsa ideia de democratização da educação em benefício dos interesses políticos e 
econômicos governamentais, formando trabalhadores da educação para o mercado de trabalho com 
baixo custo, utilizando a estrutura física e o capital humano das universidades públicas federais.

Palavras-chave: Formação de professores. Educação a distância. Qualificação de trabalhadores.
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A FALTA DE ESCOLAS É UM MAL, PORÉM, A ESCOLA RUIM É 
UMA CALAMIDADE

Mariana Silva Santos330

Resumo

Este trabalho propõe-se a apresentar parte da minha pesquisa de doutorado em educação. Relacio-
na-se com o grupo de trabalho escolhido, História e Historiografia da Educação, no que se refere ao 
estudo das instituições educacionais. A pesquisa apresenta o processo de criação, instalação e fun-
cionamento da Escola Normal de Uberaba, entre os anos de 1881 e 1905. Tendo como referencial 
teórico metodológico a História Cultural e a análise de conteúdo, buscam-se compreender quais 
foram as relações traçadas entre o estado e o ensino no período estudado. Para tanto, neste traba-
lho, diferentemente da tese, em que foram empregadas fontes documentais diversas, o foco será 
mantido, principalmente, nas mensagens dos presidentes da Província e do Estado de Minas Gerais, 
respeitado o recorte temporal acima indicado. O acesso às mensagens se deu por meio de um acer-
vo online, o Center for Research Libraries, no qual é possível pesquisar documentos digitalizados 
referentes à história do Brasil. Priorizou-se a leitura dos Relatórios dos Presidentes de Província 
de Minas Gerais, durante o Império, e das mensagens dos Presidentes de Estado de Minas Gerais, 
durante a República. Buscamos, de uma forma mais ampla, abarcar as representações de educação 
existentes nestes discursos, conferindo especial ênfase às escolas normais e àquela que se constitui 
como objeto de nosso estudo, a Escola Normal de Uberaba. Como resultados, trazemos a percepção 
de que a maioria dos problemas apresentados nos relatórios e mensagens dizia respeito à obrigato-
riedade do ensino; a pouca frequência na instrução pública primária; ao pouco aproveitamento dos 
professores formados como normalistas na instrução primária; à ineficácia da inspeção, feita mui-
tas vezes sem remuneração devida; à ausência de prédios pedagogicamente adequados à instrução 
e sem as normas de higiene respeitadas. Os professores eram colocados nos discursos como respon-
sáveis máximos pela instrução, desde o aluguel de imóveis para o funcionamento das escolas até 
a capacidade intelectual de ensinar os estudantes. Sobre as escolas normais, registrava-se um ex-
cesso de preocupação com o número das escolas, que era considerado demasiado. Era melhor que 
se reduzisse o número e aumentasse a qualidade do ensino, conforme indica o título desse texto.
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AVALIAÇÃO EXTERNA E IMPLICAÇÕES SOBRE O TRABALHO DO-
CENTE: UM ESTUDO SOBRE A REDE MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Maycon Roger de Oliveira331

Resumo

A presente pesquisa debruça-se sobre a AMDA (Avaliação Municipal do Desenvolvimento do 
Aluno), um programa municipal de avaliação externa, elaborado e executado pela secretaria de 
educação da cidade de Indaiatuba. Tal programa é um dos pilares da política educacional do mu-
nicípio, que se situa na região de Campinas, interior de São Paulo. Em meados dos anos 1990 a 
avaliação externa em larga escala é implementada no Brasil, com aferição de resultados pelo SAEB 
(Sistema Nacional de Avaliação Básica). Com a introdução da Prova Brasil em 2005 avaliando o 
desempenho em Matemática e Língua Portuguesa nas unidades escolares e do IDEB em 2007, es-
tabeleceu-se um sistema baseado no mérito, em que as notas dessas avaliações passam a expressar 
a qualidade da educação brasileira. As pesquisas de Luiz Carlos de Freitas sobre avaliação externa 
em larga apresentado a percepção de que estas atendem aos anseios dos chamados reformadores 
empresariais da educação que, com interesses ligados ao mercado, defendem as teses que colocam 
neste tipo de avaliação os critérios que definem o que é uma “boa educação”. O desempenho atra-
vés das notas expressaria a boa ou má qualidade das escolas. Nesse sentido, este trabalho vincula-
-se ao GT 5 (História, Trabalho, Educação e conflitos sociais), pois a avaliação constitui-se hoje 
num elemento fundamental do trabalho docente, trazendo grandes impactos na educação. Nosso 
objetivo é analisar a avaliação externa no Brasil, a partir dos anos 1990, como um dos eixos cen-
trais da política educacional brasileira e como a política de avaliação de Indaiatuba tem seguido 
esta tendência nacional, que desde os anos 2000 atrela bonificação salarial docente aos resultados 
da AMDA, com a criação da GPAP (Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional). 
Também fazem parte dos objetivos demonstrar as implicações desta avaliação sobre o trabalho 
docente. Nosso método de trabalho consiste na análise da bibliografia mais atual produzida sobre 
avaliação, tendo como algumas referências, por exemplo, os trabalhos de Luiz Carlos de Freitas e 
Diane Ravitch, bem como nas fontes legislativas que amparam a política educacional em Indaia-
tuba. Os resultados parciais demonstram que a maneira como a avaliação tem sido implementada 
em Indaiatuba mostra-se como um exemplo de ampliação e aprofundamento dessa política nos 
municípios e que seus métodos de aplicação aproximam-se daqueles que são caros aos sistemas 
empresariais, culminando numa forma de controle sobre o trabalho docente, que determina em 
grande medida o conteúdo que o professor trabalhará e prejudica a autonomia de seu trabalho.
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APONTAMENTOS SOBRE AS CONTRADIÇÃO ENTRE CAPITAL E 
TRABALHO NO TRABALHO DOCENTE

Rafael Antônio Ramos de Oliveira332

Cézar de Alencar Arnaut de Toledo333

Resumo

Discussão sobre a categoria trabalho em Marx e sua relação com o desenvolvimento econômico 
nas contradições inerentes do capitalismo. Demonstra os conflitos em torno da necessidade do 
capitalismo de buscar restruturações produtivas para superar as crises econômicas. Nelas há mu-
danças drásticas na produção e agudização da exploração do trabalhador, isto é, reforma o sistema 
capitalista, porém, sem atacar os alicerces que é a propriedade privada, mas entende a necessidade 
de encontrar estratégias que redesenham o cenário de novas relações de trabalho, assegurando a 
sobrevivência do próprio capital e dos grupos hegemônicos. Houve um processo no século XX de 
progressivas reestruturações da produção com o fordismo/taylorismo, marcado pela produção em 
massa e a fragmentação do trabalho, com uma hierarquia entre o operariado e a gerência. E o Toyo-
tismo na década de 1970 apresentou como alternativa, na busca de trabalhadores mais flexíveis e 
adaptados às novas necessidades do capital perante as novas tecnologias como a microeletrônica.  
A partir daí, apontamos como as ideias contra hegemônicas de Marx (2006) e outros autores tais 
como Antunes (2001), Meszáros (2008) e Saviani (2008), que avançam em suas análises das rela-
ções entre trabalho e capital com reflexos no âmbito educacional, a partir do materialismo-histórico 
e que expressam os modos de exploração no âmbito da educação. O professor vive numa situação 
de exploração, não igual ao do proletário do tempo de Marx, mas igualmente desumana. As con-
dições de trabalho dos professores, desenhando o quadro que se dão, precarizam e desvalorizam 
cada vez mais o trabalho docente e resulta numa educação que não forma plenamente cidadãos 
críticos nem atuantes. Este estudo faz parte das reflexões a respeito da categoria do trabalho e 
suas aproximações no âmbito educacional, mais especificamente ao trabalho docente, no capi-
talismo.  Os professores sofrem com a semi formação, com as péssimas condições de trabalho, 
com a proletarização, e por fim, são responsabilizados pela marginalização resultante da semi for-
mação oferecida pela sociedade aos cidadãos oriundos das camadas mais pobres da população.
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FLEXIBILIDADE LABORAL: OS TUTORES DIGITAIS E A UBERIZA-
ÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Raphael Henrique de Araújo Vieira 334

Resumo

Nos últimos anos, diversas metamorfoses chegam à sociedade e ao mundo do trabalho. Como An-
tunes (1995) aponta, há um grande salto tecnológico que alteraria sobremaneira as relações laborais 
e de produção de capital. Assim, as metamorfoses do mundo da economia e do trabalho mesclam-
-se às mudanças tecno-sociais desse momento, no qual o desenvolvimento das TICs335 desenha 
novos padrões de configuração social em consonância aos processos de mundialização do capital. 
Tal desenvolvimento, recorda Antunes (2018), culmina no advento e grande expansão de um novo 
proletariado na era digital. Ademais, nesse âmbito laboral surge o “ideal” de uma economia mais 
inteligente e dinâmica, conforme  Rüsche e Santini (2016). Caso esteja desempregado (ou mesmo 
para complementar sua renda), o trabalhador pode conseguir alguma ocupação temporária a partir 
de uma plataforma digital de oportunidades. Na educação, surgem os chamados “tutores digitais”: 
professores que a partir de empresas virtuais (muitas vezes mundializadas) oferecem a sua força de 
trabalho de maneira totalmente flexível e a qualquer momento. Uma realidade vista por muitos do-
centes como positiva, mas que traz em si inúmeros perigos e nocividades que buscamos contrapor 
a partir de uma análise bibliográfica. Tal reflexão se relacionaria ao Grupo de Trabalho “História, 
Trabalho, Educação e Conflitos Sociais Globais”, tendo por objetivo refletir sobre as antíteses do 
processo de uberização docente e despertar o debate para futuros estudos que envolvam a temáti-
ca.  Como referencial teórico, recordamos o pensamento de Scholz (2016), ao apontar  que 
tal economia, vista como o caminho para um capitalismo sustentável, e que leva o mote “o que é 
seu é meu”, seria um cavalo de Troia da economia para o trabalhador. A uberização do emprego, 
pode conduzir a um remorso futuro, ao descobrir-se que estamos partilhando apenas as sobras 
das grandes corporações digitais, e não a economia, como se costuma pensar, recorda Scholz. No 
campo da educação, a realidade não se faz diferente. Semelhantes ao serviço veicular Uber, os tu-
tores digitais comporiam o “Uber da educação”, recorda o blog Graduate XXI. Tal mídia destaca a 
definição da plataforma Tutor.com como definidora do fenômeno: “A escola é difícil, conseguir um 
tutor é fácil”. Serviços de diversos países, como “My tutor web”, “TutorHub” (Inglaterra), Skoolie 
e Tutor.com (EUA) ou “Aula ya” (Argentina) e SuperProf (Brasil), oferecem um serviço personali-
zado de estudos pela internet, no qual o docente se torna um tutor e pode ser selecionado a qualquer 
momento e avaliado pelos usuários ao final de seus serviços. Não obstante, como o mundo digi-
talizado não possui apreço pela reflexão, ao proporcionar estímulos e gratificações instantâneas e 
colocar em destaque as decisões e reações de curto prazo, como aponta Standing (2013), essa visão 
utópica e positiva reina por excelência na mente do trabalhador. Logo, observando de forma dialé-
tica tal questão, propomos buscar, bibliograficamente, as antíteses desses processos, indo além do 
tão comum fetiche acrítico diante do tecnológico, como aponta Pinto (2005). Dessa forma, visamos 
refletir sobre o lado pernicioso de tais relações, as quais vislumbramos como um verdadeiro ardil.
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CONCEPÇÕES JUVENIS ACERCA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E 
EXPRESSÕES DE SEXUALIDADE

Rita Cristiana Barbosa336

Tiago José dos Santos 337

Resumo

Este trabalho é fruto da pesquisa: Questões de gênero e sexualidade no Colégio Agrícola Vidal 
de Negreiros (CAVN), do Programa de Iniciação Científica para o Ensino Médio. O objetivo foi 
analisar as concepções acerca de gênero, diversidade de gênero e sexual, papéis sexuais, sexismo, 
misoginia, violências e expressões de sexualidade. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, do 
tipo exploratória e de campo e usou um questionário misto para constituição dos dados. O campo 
empírico foi o CAVN e os sujeitos, 66 jovens estudantes do ensino médio de faixa etária entre 14 
e 26 anos de idade. O CAVN foi escolhido por ser um Colégio que atende adolescentes e jovens, 
em sua maioria meninos, e apresenta crescimento no número de jovens LGBTQI+ (Lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, quer, intersexos etc.). Para análise foram usados o método indutivo e a 
análise textual discursiva à luz de obras como as de Fernando Andrade, Bernard Charlot, Guacira 
Louro, Pierre Bourdieu entre outras. Observou-se que muitos conflitos vivenciados nas salas de 
aula, nos corredores, nos alojamentos e em outros espaços do Colégio têm motivações nas questões 
de gênero. Entretanto, os resultados apontaram que entre a juventude do CAVN existem 3 grupos 
a citar: 1) estudantes que desconhecem questões sobre relações de gênero e que não demonstram 
interesse em conhecer, são indiferentes com tais questões; 2) estudantes que vivem e sofrem com 
relações de gênero insalutíferas, mas temem represálias e se “acostumam” com as discriminações 
e; 3) estudantes que igualmente vivem e sofrem com relações de gênero insalutíferas e se incomo-
dam, quando surge alguma oportunidade, estes falam o que pensam. Os grupos 2 e 3, embora vivam 
e sofram discriminações e preconceitos ligados a questões de gênero, como o grupo 1, também 
demonstram desconhecimento relacionado às relações de gênero e sexualidade e outros conceitos 
correlacionados. O grupo 1, em sua maioria, é composto por jovens que professam a fé católica 
ou evangélica, o que nos leva a deduzir que o desconhecimento pode ser reflexo da obediência às 
igrejas que catequisam a leitura bíblica literal. Concluímos que a escola pode enfocar e trabalhar 
sobre a equidade de gênero, o reconhecimento das diferenças e a superação dos preconceitos desde 
o seu corpo docente e funcionários não docentes até o corpo discente, para construir conhecimentos 

sobre tais temáticas e uma cultura de paz escolar e de respeito à diversidade sexual e de gênero.
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AFINIDADES E DISPARIDADES ENTRE BRASIL E CANADÁ: O PRO-
GRAMA MULHERES MIL

Roberta Rodrigues Ponciano338

Adriana Cristina Omena dos Santos339

Resumo

Entendendo a importância e os impactos em se analisar as políticas públicas que correlacionam 
a educação e trabalho no Brasil, esta pesquisa se insere no GT5 - História, Trabalho, Educação e 
Conflitos Sociais Globais. Propõe-se, como metodologia, uma análise documental e bibliográfica 
que visa entender, historicamente, o Programa Mulheres Mil desenvolvido desde o ano de 2011 
em instituições educacionais brasileiras conectando-o à sistemas educacionais do Canadá. Para 
isto, analisaram-se as correlações entre os projetos desenvolvidos em ambos os países, no qual 
se identificou que há ligação entre as propostas de formação e intervenção e que o modelo bra-
sileiro se inspirou no canadense. Entre os referenciais teóricos utilizados, podem ser destacados 
Antunes, Lucena, Lombardi, Mészaros, Saviani, Saffioti, Ponciano, dentre outros. Verificou-se, 
então, que nas duas propostas o público alvo são as classes desfavorecidas com foco na inter-
venção na realidade feminina. Busca-se a realização da educação profissional, já que se trata de 
realidades distintas. Segundo França, o “Canadá tem uma longa história, através de seus colle-
ges, de um intenso e amplo envolvimento com as populações e comunidades desfavorecidas ou 
à margem da cidadania plena. Eles conseguiram sistematizar e institucionalizar todas as ações, 
as metodologias e as experiências nessas relações de resgate e de inclusão dessas populações na 
vida cidadã”. No caso do Programa Mulheres Mil no Brasil, o projeto piloto foi implementado 
no Nordeste e a proposta se expandiu para o restante do país. Alguns estudos apontam que, em 
muitos casos, tem ocorrido uma capacitação de rápida realização em cursos de curta duração e 
que não se efetivam enquanto uma transformação social, pois as desigualdades sociais persistem 
de modo significativo e impactante. Quando se fala do mundo do trabalho, é preciso considerar 
a materialidade e a dialética que compõe a realidade. Logo, há que se considerarem as ações im-
portantes realizadas por tais programas, mas também identificar as contradições que as cerceiam.
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SEXUALIDADE, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NOS ANOS INI-
CIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROBLEMATIZANDO OS IM-
PASSES PARA A ABORDAGEM DO TEMA NO ESPAÇO ESCOLAR

Sandy Aparecida Barbosa Magalhães340

 Emília Murta Moraes 341

Resumo

Trata-se de pesquisa situada no campo de estudos sobre a temática de Sexualidade, Gênero e Diver-
sidade Sexual no espaço escolar, tendo por objetivo geral identificar a posição de professores/as dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre a presença da temática relativa à sexualidade, gênero e 
diversidade sexual no currículo escolar deste nível de ensino. E por objetivos específicos verificar 
se os/as professores/as se consideram preparados/as para abordar a temática relativa à sexualidade, 
gênero e diversidade sexual nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e identificar se há ações nas 
escolas voltadas para o desenvolvimento de crianças não preconceituosas, respeitosas, sensíveis à 
diversidade (especialmente a diversidade sexual), e abertas à pluralidade que compõe a identidade 
da pessoa humana. A pesquisa teve como objeto de estudo professores/as da Educação Básica, sendo 
que a imersão no campo orientou-se pela pesquisa de natureza qualitativa, tendo por lócus escolas 
públicas e privadas do município de Montes Claros/MG, dispondo como instrumento de coleta de 
dados do questionário e da entrevista. A relevância da pesquisa associa-se com o fato de que a esco-
la, na qualidade de instituição social representativa da sociedade e de formação de cidadãos capazes 
de atuarem conscientemente, necessita se apropriar de conceitos primordiais sobre as questões de 
igualdade de gênero, respeito às diferenças e combate ao preconceito e à discriminação, para, efeti-
vamente, educar na diversidade. Para fundamentação das análises foram considerados/as autores/as 
que discutem a questão, dentre eles/as Guacira Lopes Louro (1997), Mary Neide Damico Figueiró 
(2009) e Virginia Iara de Andrade Maistró (2001) que afirmam que a escola enquanto instância so-
cial, ganha destaque na produção das identidades, pois, além de produzir e transmitir conhecimento 
ela participa ativamente na construção dos sujeitos. Assim, faz-se necessário que o respeito a di-
versidade esteja entranhado na prática pedagógica propiciando a problematização, no que se refere 
a gênero e sexualidade para uma efetiva sensibilização dos educandos para a importância dessa 
discussão. Com este estudo, concluiu-se que temas referentes à Sexualidade, Gênero e Diversidade 
Sexual, ainda expressam, por parte dos/as educadores/as e das escolas, uma abordagem imprecisa 
e superficial, quando não silenciada. Esse fato deriva-se da fragilidade de políticas públicas educa-
cionais abrangentes que reafirmem a indispensabilidade desta discussão nos espaços de formação 
dos professores/as e alunos/as. Urge que a temática relativa a gênero, sexualidade e diversidade 
sexual seja inserida de forma efetiva nos currículos dos cursos de formação de professores/as e nos 
currículos escolares de toda a Educação Básica, visto que é imprescindível que a escola assuma 
a responsabilidade de desconstruir os vastos atributos sociais que pré-definem a feminilidade e a 
masculinidade, assumindo um caráter pluralista, considerando a abrangência que caracteriza os su-
jeitos. A diversidade precisa ser vista na escola como uma ampla ferramenta pedagógica, capaz de 
alçar os discentes a um nível de consciência de cidadania, transpondo e problematizando situações e 
sujeitos que ficam muitas vezes exclusos do processo educativo por razões das suas especificidades.
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A INFLUÊNCIA DO FUNCIONALISMO DE DURKHEIM NAS ESCO-
LAS TÉCNICAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS (1946-1961)

Talita F. Bordignon342

Resumo

Por este trabalho, pretende-se contribuir com as reflexões acerca da história do ensino técnico 
industrial no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Durante o nacional-desenvolvimentismo, 
o Estado brasileiro decidiu por empreender a substituição de importações e industrializar o país 
(IANNI, 1975). Abastecer o mercado com mão de obra qualificada passou, então, de termo acessó-
rio a necessário. Para além de formação específica, as escolas técnicas industriais figuraram como 
aparelhos privados de hegemonia (GRAMSCI) na medida em que inculcaram nos trabalhadores 
a formação moral necessária a um cidadão daquele contexto. Para viabilizar esta “obra educati-
va”, as elites locais se articularam aos Estados Unidos para garantir financiamento às escolas. A 
gerência dos recursos coube à Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (CBAI), 
que publicou um periódico mensal para divulgar os feitos dos acordos bilaterais. O Boletim da 
CBAI divulgou relatórios e pormenores do cotidiano nas fábricas, mas também textos sobre a pe-
dagogia adotada para a formação de cidadãos-trabalhadores ajustados ao meio. O objetivo aqui, 
é contribuir com as reflexões sobre a influência teórica de Émile Durkheim (DURKHEIM, 1960; 
2014) veiculada pelo periódico, articulada à prática pedagógica dos escolanovistas nas escolas 
técnicas industriais, tendo o método funcionalista como justificativa para uma sociedade dividida 
em classes sociais. Do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, o ensaio de pesquisa 
documental visa contribuir com as reflexões sobre as implicações da pedagogia escolanovista na 
vida social e cotidiana do trabalhador neste período, sugerindo alternativas metodológicas para 
este ramo de ensino. Ao que parece, os métodos de ensino alinhados às pedagogias progressistas 
insinuam melhores resultados se comparados às pedagogias do “aprender a aprender”, além de 
contribuírem para a construção da justiça social. A análise indica que as propostas metodológicas 
centradas na omnilateralidade e na formação politécnica do trabalhador são mais interessantes 
por garantirem resultados práticos palpáveis e uma sociedade mais justa, harmoniosa e igualitá-
ria, tal como na proposta da Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani (SAVIANI, 2003).
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INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E O PROCESSO DE 
SUBJETIVAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO PLANO DE ME-
TAS FLUMINENSE

Vera Nepomuceno343

Resumo

A educação pública vem passando por mudanças relacionadas ao ajuste dos Estados nacionais às 
orientações econômicas e políticas que hegemonizam as relações internacionais no Brasil e no 
mundo. Tais mudanças atingem aspectos estruturantes das políticas educacionais, envolvendo alte-
rações nos princípios e diretrizes de ação que incidem diretamente sobre a organização do trabalho 
docente, sobressaindo-se uma perspectiva gerencial ancorada em uma complexa rede de mecanis-
mos de regulação educacional, com destaque para a avaliação externa do desempenho escolar, das 
instituições e dos docentes como eixo central das chamadas “políticas de responsabilização”. No 
Brasil a partir dos anos 1990 vivenciamos essas mudanças educacionais marcadas pela progressiva 
presença desses mecanismos, que além de terem tido posição central na ação do nível nacional de 
governo, foram também adotadas por estados e municípios, com relevantes repercussões sobre a 
ação escolar e a prática do trabalho docente. Estas políticas vieram gerando sobrecarga de ativi-
dades administrativas, múltiplas intervenções nas práticas pedagógicas, alterações intermitentes 
de rotinas, calendários e orientações, dentre outros problemas. Nessa perspectiva, o presente texto 
apresenta elementos que pretende contribuir na reflexão acerca do atual processo de intensifica-
ção do trabalho docente nas políticas de responsabilização do professor e na captura desta lógica 
pela subjetividade deste trabalhador. Com o objetivo de relacionar as principais transformações 
que vem ocorrendo no mundo do trabalho e os seus impactos na educação, examinaremos à luz 
do materialismo histórico as possíveis conexões entre a intensificação do trabalho docente e sua 
materialização na individualização/precarização deste trabalhador. A partir de informações obtidas 
por meio de pesquisa documental e institucional, desenvolvida no âmbito do mestrado acadêmico, 
reportamo-nos a implementação do “Plano de Metas” pelo governo do estado do Rio de Janei-
ro, através do Decreto Nº 42.793/2011, cuja forma de realização produziu, de maneira particu-
larmente intensa, um novo modo de governo do trabalho docente intensificando suas atividades 
pedagógicas, administrativas, e acentuando o processo de sofrimento através da “suspensão ou 
supressão na capacidade de pensar”, (DEJOURS, 1999), quando este profissional passa então a 
operar sua práxis, profundamente afetada pela lógica empresarial. Desta forma apresentamos a 
categoria trabalho, (ANTUNES, 2013 e 2015; ROSSO, 2008 e 2013), como a de maior potência 
na constituição subjetiva dos sujeitos históricos, e elegemos o trabalho docente para ilustrar esta 
análise. Escolhas que resultaram do fato de considerar o professor como figura central na imple-
mentação de projetos e programas educativos leva dos a cabo pelos governos, que veem no último 
período sendo objeto de uma série de políticas de responsabilização do mesmo. Apresentaremos 
os efeitos do controle e da corrosão das condições de atuação docente, bem como os processos de 
resistência protagonizados pelos profissionais de educação, que se manifestam no próprio corpo, 
por meio do adoecimento, mas também por meio de movimentações coletivas e mais organizadas.
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O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DA ISLAMOFOBIA E A 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A DESCONSTRUÇÃO DOS 
OLHARES PRECONCEITUOSOS SOBRE O ISLÃ

Antonio Carlos Lopes Petean 344

Resumo

A mídia ocidental tem contribuído de forma significativa para a construção e cristalização de um 
olhar preconceituoso sobre o islamismo. Após os atentados que destruíram as torres gêmeas, a 
mídia ocidental passou a ter um papel significativo na construção do imaginário ocidental sobre 
o islamismo. Nosso cotidiano é constantemente invadido por imagens e discursos que reforçam 
uma imagem negativa sobre dos muçulmanos, criando uma sensação de medo, repulsa e xeno-
fobia crescente. Essa xenofobia tem sido explorada por partidos de extrema direita no mundo 
ocidental, aumentando e realimentando a aversão ao islã e aos imigrantes. Portanto, este traba-
lho buscara refletir sobre o papel da mídia na construção do imaginário sobre o islamismo e o 
papel que a educação pode desempenhar na desconstrução do preconceito e da islamofobia que 
tem tomado conta do imaginário ocidental. Para o desenvolvimento desse trabalho nos pautare-
mos nas reflexões de Adorno sobre o papel da televisão e da educação na sociedade de massas. 
Para a melhor compreensão desse trabalho apresentaremos as diferentes concepções do conceito 
de Jihad (Guerra Santa) e o lugar social das mulheres nas sociedades islâmicas. Vale ressaltar 
que o islamismo faz parte da tradição das religiões bíblicas, e o decálogo é parte de sua refe-
rência moral, como, também faz parte da base moral do judaísmo e do cristianismo. Se o decá-
logo é referência para estas religiões, cabe ressaltar que elas possuem a crença no mesmo en-
redo religioso sobre a história do homem, embora com certas especificidades para cada uma. E 
são essas especificidades que a mídia ocidental tem explorado na construção de um sentimento 
de aversão ao islã. Por isso é de suma importância refletirmos sobre o papel da mídia na cons-
trução do imaginário sobre os muçulmanos e como a educação pode desempenhar um papel 
significativo contra a xenofobia, a islamofobia e o crescimento de partidos de extrema direita. 
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APONTAMENTOS SOBRE A NOVA GESTÃO PÚBLICA (NGP) NAS 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Abel José da Silva345

Resumo

O trabalho discute a Nova Gestão Pública (NGP) no contexto do Estado Neoliberal no Brasil. 
Vinculando-se ao GT6, objetiva apontar com base em revisão de literatura, o fomento do Esta-
do a uma gestão gerencialista orientada por resultados, índices e indicadores. Este modelo de 
gestão repercute na esfera pública do Estado, empregando critérios da administração privado-
-empresarial por meio de privatizações e concessões de empresas estatais e de funções que lhe 
são próprias. Esse é um estudo bibliográfico e documental, considerando dispositivos legais, de 
âmbito federal e estadual, com enfoque nos pressupostos da reforma educacional do Estado de 
São Paulo empreendida na década de 1990. As análises foram realizadas a partir das contribui-
ções de Chaves; Zwick (2016), Friedman (1977), Saviani (2018) e Ramos (2014; 2016). Alguns 
apontamentos da realidade concreta são o interesse do capital e a vontade do lucro direcionan-
do as decisões políticas, econômicas e a organização das sociedades. Nesse contexto, o modelo 
pautado por conceitos privatistas permeia toda a gestão pública. No campo educacional, a gestão 
voltada para resultados, para a promoção de parceiras entre setor público e organizações priva-
das e/ou filantrópicas, a adoção de escolas públicas por empresas e ainda a influência da classe 
empresarial na construção das políticas públicas educacionais se manifestam nos novos ordena-
mentos administrativos educacionais por meio de projetos, programas ou ações do Ministério 
da Educação e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A lógica mercadológica se 
pretende sustentar-se a partir da introdução de supostos valores universais e independentes, das 
singularidades do país, separando política estabelecida nas decisões coletivas a técnica da ra-
cionalidade econômica capitalista. Dessa forma, sem a destinação suficiente de recursos finan-
ceiros e apoio técnico administrativo e pedagógico adequado ao campo educacional público, a 
ação política do Estado fundamentada no gerencialismo privado-empresarial torna-se cada vez 
mais incorporada nos debates e no discurso educacional e na administração da máquina pública.
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TRABALHO, SABERES E ESCOLA: EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS 
DE MULHERES E HOMENS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ana Elizabeth Santos Alves346 
Marisa Oliveira Santos 347

Ivana Teixeira Silveira 348

Resumo 

Trabalho e educação são elementos profundamente interligados, fundamentais à vida humana. A edu-
cação está imbricada no processo de trabalho como um fazer coletivo (SAVIANI, 2007). Os saberes 
escolar e não escolar nada mais são do que um desdobramento das formas de institucionalizar a educa-
ção. Segundo Manacorda (2007, p. 119), esse processo de institucionalização, igualmente, escolar e não 
escolar é histórico e se estabeleceu mediante uma intensa estratificação de classes, tendo em vista que 
“apenas as classes possuidoras (...)” têm acesso a essa “instituição específica que chamamos escola”. O 
âmbito escolar impregnou-se, portanto, de um modo de saber destinado às classes dominantes. O obje-
tivo deste artigo é apresentar algumas análises preliminares das experiências educativas de mulheres e 
homens em comunidades tradicionais rurais, nos processos de produção da vida social, mediados pelo 
trabalho, e a relação dessas experiências com a escola. Em pesquisa de campo desenvolvida em Casas 
de Farinha na comunidade rural do Periperi, situadas no município de Belo Campo, Bahia, em novem-
bro de 2018 e março de 2019, observamos o dia a dia de trabalho na farinhada e constatamos que os tra-
balhadores se educam, produzem e preservam saberes adquiridos no processo de produção. Ao entre-
vistarmos esses sujeitos, questionamos: de que maneira se configurou a escola na história de vida deles 
e como os saberes escolares são incorporados no dia a dia do trabalho? Resultados iniciais mostraram 
que os trabalhadores tiveram pouco acesso ao saber oferecido pela escola. Indicaram, ademais, que os 
estudos foram interrompidos em função do trabalho e da necessidade de constituição familiar. Há uma 
grande valorização da escola por parte dos trabalhadores e o desejo de que os filhos estudem para ter 
uma vida diferente dos pais, mas esse soar não traz maiores aprofundamentos sobre a relação dos sa-
beres escolares com o trabalho; as narrativas apontam para uma não compreensão da forma como esses 
saberes podem ser incorporados na realização do trabalho executado nas farinheiras; a escola também 
não é referenciada como um mecanismo de interação com a comunidade nem nas atividades desenvol-
vidas conjuntamente, exceto as festas juninas, uma tradição local. Isso ratifica a forma como a escola 
está entrelaçada no processo de vida  social dos trabalhadores da comunidade. Entre escola e trabalho, 
tiveram que optar pelo trabalho, pois a vida cotidiana não lhes ofereceu outra escolha. Tal condição re-
presenta a realidade de uma sociedade dividida em classes “em que as relações sociais de dominação” 
determinam quais são as escolhas possíveis (DUARTE, 2012, p. 44). Compreendemos que os saberes 
desses trabalhadores, alcançados por meio de experiências educativas no dia a dia de trabalho, são 
essenciais. As narrativas mostram que eles passaram por experiências educativas em outros espaços 
de aprendizagem. Em que pesem essas afirmativas, insistimos em chamar atenção para a importância 
da mediação dessas experiências com a escola, conforme nos ensina o professor Dermeval Saviani.
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TRAJETÓRIAS DO MOVIMENTO DOCENTE NA UFU: REUNI (2007 – 
2012)

Ana Paula de Castro Sousa349

Sérgio Paulo Morais350

Fabiane Santana Previtali351

Resumo

Este artigo é parte da pesquisa desenvolvida no mestrado discute o processo de implementação 
do REUNI na UFU, a partir das perspectivas e ações da ADUFU-SS, procurando apreender as 
contradições presentes na sua implantação e analisar em que medida se constitui em um proces-
so democrático. Perseguindo-se a trajetória da criação e expansão do ensino superior no Brasil, 
embora constituindo-se com demanda social importante, constata-se que o processo se apresenta 
sempre vinculado às exigências econômicas e aos interesses das classes dominantes. Buscou-se 
identificar a forma de atuação do sindicato no CONSUN, em relação ao REUNI (2007 – 2012), 
visto que os primeiros objetivos se atrelavam a compreender como o movimento docente refle-
tiu sobre a implantação no REUNI na UFU: Quais as ações da reitoria? Como foi a votação do 
REUNI? Como a reitoria implementa essa discussão de implantação do REUNI? Procuramos por 
atas de reuniões da ADUFU-SS e do CONSUN, manifestações e outros materiais que nos con-
duziram a esta análise. Parte da conclusão desta pesquisa é que o REUNI, à primeira vista, um 
projeto de expansão e interiorização do ensino superior, aspirado pela comunidade universitária 
e por toda a sociedade, se fundamentava em exigências internacionais que tinham (e ainda têm) 
em vista a preparação de força de trabalho para as necessidades do capital, papel não primordial 
das universidades, mas de escolas técnicas. Procuramos analisar o processo a que está submetido 
o professor universitário, que deve ser compreendido no contexto de transformações do mundo 
do trabalho, na globalização e na política de Educação Superior, num contexto de reforma neo-
liberal do Estado brasileiro. Apontando ao leitor uma possível intensificação do trabalho univer-
sitário via REUNI. Buscou-se, ainda, mostrar que as políticas públicas educacionais na Educa-
ção Superior são estabelecidas independentemente de discussões que esclareçam a prioridade e 
as necessidades de cada universidade e setor, gerando conflitos e desgastes entre os envolvidos.
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ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONAL: UM INSTRUMENTO 
PARA A IDEOLOGIA DA EMPREGABILIDADE 

Angelita de Oliveira Almeida352

Robson Luiz de França353

Resumo

Este estudo tem por objetivo problematizar e analisar o ensino médio técnico profissional no Bra-
sil a partir dos anos de 1980, considerando a concepção de instrumento social estatal com vistas 
à ideologia da empregabilidade. Isto porque os anos de 1980 é um marco político, econômico e 
social para o país, pois saímos de um longo período do regime militar para iniciarmos a redemo-
cratização de um Estado civil e democrático de direito. Ao tanto que em 1988, é promulgada a 
Constituição Federal da República, que dentre outras questões, tratou a Educação como um direito 
social. Porém, ao mesmo tempo em que o país se reestabelecia democraticamente, sua economia 
se internacionaliza através do processo de globalização econômica, em que o desenvolvimento da 
ciência e tecnologia, propiciou a interligação das economias mundiais. Assim, surgiram medidas 
governamentais neoliberais de liberalização e desregulamentação das economias, ampliando a mo-
bilidade do capital e do trabalho,  reforçando o ideal de competitividade e levando a transformação 
do mundo em um só mercado. No que se refere ao trabalho, deflagra uma intensa reestruturação 
no processo produtivo através da introdução de novas tecnologias, que por sua vez, requer traba-
lhadores multifuncionais e polivalentes que saibam lidar com as incertezas que apregoa o siste-
ma de produção (Antunes, 2009). A educação, em especial a educação profissional, passa então 
a conter aspectos que vão de encontro com o atual modelo tecnológico de produção, e assim a 
força de trabalho vai sendo educada em prol das necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, 
visando garantir a reprodução ideológica do capital nas relações do processo de aprendizagem. 
Para compreender tais aspectos, o objeto de estudo é situado historicamente, levando em consi-
deração suas características específicas, suas conexões e relações internas, para cujo movimento 
exige uma apreensão além do que se manifesta na realidade. De acordo com Ciavatta (2000), o 
fundamental na perspectiva metodológica histórica é compreender os processos históricos mais 
amplos na sociedade, como parte integrante de um processo de concretização, que se apresenta 
pelos movimentos que ocorrem das partes para o todo e do todo para as partes, do fenômeno para a 
essência e da essência para o fenômeno. Este movimento possibilita contextualizar e compreender 
os mecanismos que, historicamente, fizeram e fazem com que o ensino médio técnico profissio-
nal se mostre muito mais como difusores que busca garantir a ideologia da empregabilidade, do 
que oferecer aos jovens processos educativos mais amplos, que os tornem sujeitos conscientes, 
críticos e autônomos. Pois ao reproduzir as condições ideológicas direcionadas para a emprega-
bilidade, faz com que os jovens sejam ao mesmo tempo produzidos por essa realidade, e assim, 
os mantém como indivíduos de uma determinada classe social subordinada ao sistema capitalista. 
Este estudo é parte da pesquisa que esta sendo realizada para obtenção do título de doutora pela 
UFU, e para nos fundamentar bibliograficamente, embasamos em autores que discutem e pesqui-
sam sobre essa questão, tais como: Antunes (2009; 2015), Ciavatta (2000; 2014), Saviani (2008; 
2010), Manfredi (2016),  Mészáros (2002; 2008), Marx e Engels (2009; 2014), dentre outros. 
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A EXPANSÃO DA INFORMALIDADE NAS RELAÇÕES DE TRABA-
LHO FRENTE AO NEOLIBERALISMO NO BRASIL

Beatriz Bicalho354

Amanda Silva Almeida 355

Resumo

O modelo de produção capitalista se configurou na acumulação flexível, a partir da década de 
1970, de tal forma na sociedade que gerou uma globalização cada vez mais articulada na alte-
ração das condições de trabalho a partir da superexploração para o crescimento do capital, ge-
rando padrões de desenvolvimento desigual, mão de obra excedente, alto índice de desemprego 
e precarização do trabalho, situações essas que surgem como manifestações de crise. Segundo 
Harvey (2001:47), as crises criam condições que forçam algum tipo de racionalização arbitrária 
no sistema de produção capitalista, que gera um custo social e provoca trágicas consequências 
humanas na forma de falências, colapsos financeiros, inflação, concentração do poder econômico 
e político, queda dos salários reais e desemprego. Dessa forma, surgem novas condições apro-
priadas, para a renovação da acumulação. Frente a isso, tem-se o Estado adotando medidas como 
a elevação da carga tributária com o intuito de aumentar a arrecadação do governo na tentativa 
de evitar sua vulnerabilidade às crises de superprodução, ocasionando o surgimento de novas al-
ternativas à organização formal dos modos de produção. É nesse contexto que surge a economia 
informal, entendida nessa discussão como formas econômicas no mercado de trabalho que fogem 
à regulamentação das legislações trabalhistas e de altos tributos governamentais, proporcionan-
do a criação e diversas modalidades no âmbito do trabalho informal. Sabendo-se que as crises 
no capitalismo surgem como indicativos de necessidade de mudança no modo de produção, essa 
discussão objetiva analisar o trabalho informal como um meio mais eficaz que o trabalho assa-
lariado na extração da mais-valia e na redução de custos das empresas com os trabalhadores no 
Brasil, analisando, sobretudo ao período correspondente de 2016 até o primeiro trimestre de 2019, 
evidenciando as condições da crise econômica e política ocorridas no país, bem como os arran-
jos da reestruturação produtiva frente ao neoliberalismo diante do alto índice de desemprego, da 
flexibilização das leis trabalhistas, do aumento de desocupações no âmbito do trabalho, contra-
tos temporários sem direitos trabalhistas, trabalhadores autônomos e as subocupações como força 
da mão de obra nos moldes das novas condições de trabalho atribuídas pelo mercado financeiro.
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O TRABALHO DOCENTE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA PARANA-
ENSE: ALGUNS APONTAMENTOS DA PESQUISA  

Berenice Lurdes Borssoi356

Resumo

Ao longo do século XX e, nesse início do século XXI, o mundo vivenciou mudanças profundas 
nos diversos setores sociais. Como bem aponta Mészáros (2011) são mutações de necessidade de 
recomposição do sistema sociometabólico do capital frente a sua crise estrutural, que se inicia 
em 2008 e se diferencia das anteriores devido seu caráter universal, com alcance global, escala 
de tempo extensa e desdobramento rastejante. “Vai se tornar à certa altura muito mais profunda, 
no sentido de invadir não apenas o mundo das finanças globais [...], mas também todos os domí-
nios da nossa vida social, econômica e cultural” (MÉSZÁROS, 2011, p. 17). Nesse cenário de 
expansão-crise do capitalismo e limitações do fordismo/taylorismo um novo modo de organização 
produtiva surge e se aprofunda, a acumulação flexível. Segundo Harvey (1994) essa nova forma 
de acumulação capitalista redefiniu o processo de produção, o mundo do trabalho, o Estado e as 
formas ideológicas e culturais de legitimação. Isto nos levou a presenciar profundas repercussões 
no mundo do trabalho em escala global, e nesse “quadro de crise estrutural e sistêmica tem outro 
componente vital, dado pela corrosão do trabalho” (ANTUNES, 2011, p. 13). Corrosão não só 
do trabalho com a perda de direitos sociais conquistados historicamente pela luta de trabalha-
dores e trabalhadoras, mas também o desmonte do setor público com políticas neoliberais como 
a Emenda Constitucional 95 de 2016 que institui um Novo Regime Fiscal (NRF) no país com 
o congelamento de gastos em políticas sociais. A conexão deste texto ao GT6 se justifica pela 
necessidade de compreensão do trabalho no setor público no atual estágio do capitalismo e as 
reformas educacional e trabalhista que inserem formas destrutivas dos direitos sociais e compro-
metem as condições justas de trabalho e vida, como também introduz fortemente a mercantilização 
da ciência e privatização da universidade pública e da pesquisa com o Marco Legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016). Nesse quadro conjuntural que se insere a pesquisa de 
doutorado que tem por objeto de estudo o trabalho docente na universidade pública, com o obje-
tivo principal de analisar as mudanças ocorridas na organização, relações e condições do trabalho 
de professores e professoras nas universidades públicas estaduais do Estado do Paraná, no período 
compreendido entre 1996 (edição da LDB) a 2019. No Estado há sete instituições estaduais de 
ensino superior com características diferentes. Desse modo, neste artigo apresentamos elementos 
teóricos e metodológicos referentes a pesquisa de doutorado, em desenvolvimento, no Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP, grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Diferenciações Socioculturais (GE-
PEDISC), na linha de Pesquisa Trabalho e Educação. O texto será elaborado com base na pesqui-
sa bibliográfica e estatística (Censo 2017 – Educação Superior) tendo como referencial teórico 
as ciências humanas e sociais, com enfoque principal na perspectiva da sociologia do trabalho.
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OS IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA EM UMA FÁ-
BRICA DE MOVEIS DE UBERLÂNDIA-MG

Camila Cunha de Araújo Borges357

Resumo 

Este ensaio tem o objetivo de discorrer e analisar, numa perspectiva empírica, bibliográfica e do-
cumental, os impactos da reestruturação produtiva em uma fábrica de móveis da cidade de Uber-
lândia-MG. Com os avanços tecnológicos, a presença de máquinas tem sido crescente em muitas 
fábricas do setor moveleiro, sendo assim, concomitante a esse processo, houve uma procura em 
capacitação por parte dos trabalhadores para buscar conhecimentos e se especializarem, uma vez 
que as fábricas têm buscado profissionais cada vez mais preparados para desempenharem seu labor 
com excelência. Nesse sentido, o objeto de estudo é uma fábrica de pequeno porte com cerca de 
11 trabalhadores que desempenham funções na área operacional de fabricação e montagem de mó-
veis planejados, com cerca de 10 anos de existência, na cidade de Uberlândia-MG. Dentre alguns 
resultados constatados, a fábrica têm 3 máquinas que fazem parte do trabalho operacional de corte 
de mercadorias em madeira (MDF), sendo uma dessas, adquirida recentemente para otimizar os 
processos de fabricação das peças, ao diminuir o tempo de produção e o custo com mão de obra. 
É importante assinalar que há um ano a empresa contava com 15 trabalhadores, visto que desses, 
quatro foram dispensados após a aquisição da máquina de corte a laser. Parte desses colaboradores 
tem investido em cursos de capacitação para aumentar o conhecimento na montagem de peças em 
MDF e também na operação com maquinas a laser. É possível concluir, portanto, que com a che-
gada das máquinas, a fábrica diminuiu os custos de produção, uma vez que uma máquina consegue 
produzir mais peças em menor tempo, aumentando o seu lucro. Além disso, muitos trabalhadores 
perderam o emprego por conta dessa realidade, o que tem impulsionado a procura por capacitação. 
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ALIENAÇÃO E ESTRANHAMENTO: UMA PERSPECTIVA DO TRA-
BALHO DOCENTE ATUAL

Mara Rubia Aparecida da Silva358

Cecídia Barreto Almeida359

Resumo

O presente artigo apresenta uma visão histórica da questão trabalhista proposta por Marx, mostran-
do a passagem do trabalho manual até o trabalho industrial, a potencialização do trabalho humano, 
e meios de subsistência. Vivemos em um processo de relações sociais no qual o trabalho torna-
-se o precursor central da construção das relações, e compreende-se como um campo de vastas 
interpretações, possuindo relações hierárquicas e ideológicas, com o surgimento do capitalismo o 
trabalho assemelhou-se ao bem social, intrínseco do ser, pois para Marx o trabalho é uma relação 
de produção. O trabalho adquiriu novos sentidos ao longo do tempo, tendo outro modo de escra-
vismo, a perda do prazer em elaborar suas atividades, levando o sujeito a um condicionamento dos 
modos de produção. Esta pesquisa tende a investigar através de referências bibliográficas autores 
que dialogam com o Materialismo Histórico Dialético, organização social, política e Educação. 
Temos então como objetivo investigar o trabalho dos professores em uma perspectiva de alienação, 
uma observação de sua função docente diante da realidade política atual. Pois para Marx o traba-
lho é a subsistência da realidade humana, concebe o homem como produto do seu trabalho, isto 
é a autoprodução trabalhista. Ao falar sobre trabalho, envolvemos a questão da educação, sendo 
assim, os professores são figuras protagonistas nesse processo. Estamos em uma nova era, século 
XXI, muitas coisas mudaram e estão sempre em constante transformação, todos os processos de 
globalização impactaram as relações no trabalho. Os professores passam a ter grandes desafios, 
condições de trabalho não favoráveis, questões salariais e má formação, acabam, pois, negociando 
seu conhecimento em troca do suprimento de suas necessidades, nem sempre agregando um signi-
ficado ao ensino. Destacamos a relevância social deste estudo na necessidade de refletirmos com 
criticidade o mundo do trabalho, as relações sociais construídas, a estrutura econômico-política-
social e cultural para que possamos desvelar o trabalho docente e as estratégias de alienação do 
trabalho. Entendemos que urge a necessidade em aportar debates sobre o trabalho do professor e 
a educação, tendo como foco a alienação, o estranhamento e a exploração do trabalho docente.
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL NO CON-
TEXTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DOS ANOS 2000

Cleide Francisca de Souza Tano360

Adriana Cristina Omena dos Santos  361

Resumo

O Estado, a partir dos anos de 1990, mudou drasticamente seu papel de provedor de bens e servi-
ços para normalizador e regularizador e o processo de reestruturação produtiva, proveniente dos 
avanços científicos, tecnológicos e organizacionais, impôs diversos desafios à classe que vive do 
trabalho, principalmente quanto a sua formação e qualificação para a inserção profissional e cons-
trução de uma identidade. Assim esse trabalho se propõe a refletir e discutir sobre o processo de 
reestruturação produtiva e as alterações na relação trabalho e educação, com o intuito de melhor 
compreender as políticas educacionais brasileiras, em especial, as implantadas a partir dos anos 
2000, em prol da empregabilidade. Este trabalho é parte integrante da pesquisa de doutorado em 
desenvolvimento (2017-2021). A Metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental 
em fontes primárias e secundárias com fundamento teórico nas obras de Fagiani e previtali (2014); 
França e Scocuglia (2011); Harvey (2012); Hobsbawm (2015); Kuenzer (2001); Lombardi, Lu-
cena e Ferri (2003); Saviani (2005), Marx (2013) e outros. Os estudos apresentados permitem 
compreender o mundo do trabalho, as políticas educacionais e o processo de precarização das 
condições de vida e emprego, uma vez que os avanços tecnológicos alteram os processos pro-
dutivos sem melhoras nas condições de trabalho para o trabalhador. Os resultados evidenciam 
que o processo de elaboração das políticas educacionais não é isento de contradição. O fato do 
Estado, sob a presidência de um governo democrático e popular, ter dado preferência a ouvir os 
empresários no processo de interlocução para discussão das políticas educacionais, em detrimen-
to às ideias dos profissionais da educação evidenciam essa contradição. Esses resultados permi-
tem compreender que no contexto da reestruturação produtiva, o fenômeno desemprego de tra-
balhadores muitas vezes altamente qualificados ocorre não somente devido a crises econômicas, 
mas ocorre intencionalmente, como estratégia para diminuir custos e aumentar a lucratividade. 
E para isso, o empresariado busca interlocução com o Estado, entrando na disputa pelas políti-
cas públicas, inclusive educacionais e influência a concepção de educação que irá prevalecer nos 
documentos que norteiam as políticas educacionais. Este processo não ocorre apenas nacional-
mente, sofre influências além de nossas fronteiras. Esses resultados remetem reflexões acerca da 
temática em estudo permitindo inferir que o Estado não é neutro, e suas intervenções atendem 
aos interesses de grupos privados e capitalistas que contrariam o interesse geral da sociedade.
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E A FORMAÇÃO POLITÉCNICA NO 
INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM

Edilaine Patrícia de Oliveira362

Resumo

Este artigo parte de revisão bibliográfica e pesquisa documental, ele tem o objetivo compreender os 
seguintes conceitos: Ensino médio Integrado, Politecnia e Institutos Federais. As reflexões iniciam 
da divisão do trabalho na sociedade capitalista entre trabalho intelectual e manual, esta dualidade é 
evidenciada nos modelos escolares, espaços de sociabilidade humana que refletem a divisão entre 
educação propedêutica e formação profissional. Para minimizar esta situação, a concepção marxis-
ta defende uma escola que atende aos interesses da classe trabalhadora. O Ensino Médio Integrado 
é hoje uma proposta que tanto favorece a formação de capital intelectual quanto à de força de tra-
balho. Nesta modalidade de ensino, as aprendizagens desenvolvidas corroboram para o desenvol-
vimento intelectual, físico e tecnológico, propiciando a formação integral do aluno. Este modelo de 
educação é denominado Politecnia e alguns autores que fundamentam este conceito são: Karl Marx, 
Friedrich Engels, Antônio Gramsci, Demerval Saviani e Gaudêncio Frigotto. Em síntese, Marx dis-
cutiu o conceito de Politecnia no século XIX, no período da 1º Revolução Industrial, para ele com 
este modelo de educação oportunizaria para a classe operaria um nível acima das classes superior e 
média. Já Gramsci discutiu em outro contexto social, o conceito de Politecnia, a sociedade italiana e 
defende a ideia de escola unitária. Diante disso, o Estado brasileiro oferta esse modelo de ensino nos 
Institutos Federais de Educação Tecnológica - IFs, na Rede Federa. Os IFs são instituídos no Brasil, 
em 2003, no governo Lula, eles são provenientes dos Centros Federais de Educação Tecnológica - 
CEFETs, das Escolas Agrotécnicas e das Escolas técnicas vinculadas à universidade e para inserção 
no IFs faz-se necessário a aprovação em um exame de seleção para os alunos provenientes do 9° 
ano do Ensino Fundamental. Concluindo, na atualidade o Ensino Médio Integrado oportunizado 
nos IFs são o modelo de travessia para melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos.
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OS RESULTADOS DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017: O MITO 
DA GERAÇÃO DE EMPREGOS E O ACIRRAMENTO DA ACUMULA-
ÇÃO FLEXÍVEL 

Fabrício André Zanghelini363 
Fábio Rodrigues de Moura 364

Resumo

O objetivo geral do presente estudo é examinar os resultados e os desdobramentos da Reforma 
Trabalhista sancionada durante o governo do Presidente Michel Temer em 2017, que materializou 
as mais profundas alterações nas relações trabalhistas desde a instituição da CLT. Considera-se, 
para os propósitos da temática em tela, que a pesquisa se enquadra no grupo de trabalho denomina-
do Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação e Meio Ambiente. Analisa-se, inicialmente, por 
meio de um estudo teórico bibliográfico e documental, sustentado no suporte teórico metodológico 
do materialismo histórico e dialético e referenciado em autores como Karl Marx e Friedrich Engels 
(2001), Vladimir Lenin (1987), Paul Baran (1984), Harry Braverman (1987), dentre outros, a for-
mação histórica-estrutural da grande empresa capitalista, bem como o momento que esta subver-
teu, na virada do século XIX, sua própria fase dita concorrencial para alterar significativamente a 
dinâmica da sociedade burguesa ao potencializar a acumulação e gerar uma gradativa centralização 
e concentração de capitais. Faz-se imperioso observar que esta importante passagem do capita-
lismo concorrencial ao capitalismo monopolista está também ligada ao desenvolvimento de uma 
nova matriz tecnológica, a qual, por sua vez, acarretou no momento em que as próprias máquinas 
passam a ser produzidas industrialmente e, portanto, ocorre uma expansão da lógica capitalista e 
da exploração do trabalho vivo. Considera-se esse momento, de acordo com César Bolaño (2002), 
como a Segunda Revolução Industrial. Posteriormente, observa-se o avanço do modo de produção 
capitalista sob a égide do modelo neoliberal e, por conseguinte, o estabelecimento de mudanças 
qualitativas na produção e no emprego (novos padrões produtivos e novas formas de flexibilização 
e precarização do trabalho vivo), que ocorreram no lastro da crise internacional do capitalismo dos 
anos 1970 – a chamada crise do Estado de Bem-Estar Social. Assim, nessa direção, inverteu-se a 
tendência de expansão do assalariamento e da formalização das relações de trabalho. Segundo Da-
vid Harvey (2010), viabilizou-se, a partir de então, as condições necessárias para o estabelecimento 
de uma ampla reestruturação produtiva e a materialização de um novo processo de acumulação 
capitalista (acumulação flexível). Esboçada toda essa estrutura, busca-se, por meio das informações 
estatísticas selecionadas e sistematizadas originárias da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (PNADC/IBGE), relativas ao trimestre móvel de outubro a dezembro de 2018, 
compreender a realidade do desemprego aberto, da subutilização da força de trabalho, da informa-
lidade e do desalento após a consolidação da Reforma Trabalhista. Conclui-se, ao final, que o sis-
tema capitalista expande-se revolucionando o modo de produção, e a Reforma Trabalhista, a qual 
retirou direitos historicamente instituídos pela luta da classe trabalhadora e diminuiu o custo total 
do trabalho na promessa de criar novos empregos, não alterou o quadro de desemprego no Brasil.
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CHARLIE CHAPLIN: RETRATOS DA POBREZA 

 Gustavo José de Toledo Pedroso365

 Bruna Beatriz Lemes Carneiro366

Resumo 

O final do século XIX e início do século XX, o mundo passa por diversas transformações. No 
período marcado pela Revolução Industrial, assistiu-se também o advento e ascensão do cinema, e 
a consolidação do modo de produção capitalista monopolista, essa época foi marcada por diversos 
conflitos sociais. Neste contexto o cinema se desenvolve e ganha espaço na sociedade. Tendo em 
vista a importância desta inovação, que está presente na nossa vida até os dias atuais, buscamos 
apresentar a dialética intrínseca a sua ascensão e consolidação na sociedade. Charlie Chaplin é um 
grande nome do cinema, fez filmes que marcaram a história e que são vistos até os dias de hoje, um 
deles “Tempos Modernos”. O longa-metragem de 1936 é um filme rico em “retratos” históricos, 
que nos permite captar fragmentos da realidade da época pelos temas que são tratados. O filme foi 
escolhido por abranger temas como a superexploração do trabalho, o desenvolvimento do capitalis-
mo e da tecnologia, a pauperização e situação de penúria que a classe trabalhadora é submetida his-
toricamente. Carlitos é, a personificação não de um sujeito, mas de uma classe. Através da análise 
fílmica que este trabalho pretende apresentar, objetiva-se esclarecer representações da realidade no 
cinema, de modo a incitar uma reflexão acerca da realidade concreta. O método utilizado consistiu 
na descrição detalhada do filme, com a utilização de imagens, apoiada em livros teóricos que tratam 
sobre o tema, tendo como horizonte uma interpretação do discurso fílmico relacionando-o com 
acontecimentos históricos da época. A partir desta relação, o intuito da pesquisa é pensar o cinema 
como expressão da realidade que proporcione uma reflexão e compreensão do real. Para além, bus-
camos trazer a discussão sobre cinema hoje. O período do advento do cinema foi um período de efer-
vescência no mundo das artes. O mundo olhou para um futuro com otimismo devido ao desenvolvi-
mento tecnológico. O cinema há muito vem suscitando debates acerca da sua dialética na sociedade, 
estabelecendo como horizonte extrair da análise o potencial emancipador e revolucionário do cine-
ma enquanto discurso, buscando ressaltar as contradições presentes na relação cinema X realidade. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA FORMAÇÃO HUMANA 
EMANCIPATÓRIA

Israel Ramos Moreira367

Resumo

Este trabalho compreende parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Mestrado Pro-
fissional em Educação Profissional e Tecnológica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro. No contexto socioeconômico do século XXI evidencia-se a cres-
cente precarização e insegurança das relações de trabalho, acompanhada dos avanços tecnológicos 
e da intensificação de um modo de vida orientado pelo consumo. Neste contexto, os problemas 
socioambientais são também destacados, pois questões como a destruição dos ecossistemas e a 
poluição estão diretamente relacionados ao modelo vigente de desenvolvimento econômico. As-
sim, a proposta desta pesquisa é relacionar Educação Ambiental à formação humana integral no 
Ensino Médio Integrado, podendo, entretanto, esta temática ser aplicada também a outras modali-
dades de ensino. Isto se justifica pelo fato de que no contexto educacional e social do século XXI, 
o tema ambiental adquiriu forte relevância. Mas, devido ao fato de que a sociedade é permeada 
por discursos e diferentes ideologias, entendemos que a Educação Ambiental é sim importante 
para uma possível superação dos problemas da atualidade, no entanto, para isso, ela precisa ter 
um significado crítico e transformador. O tipo de educação que se almeja construir na modalida-
de integrada do Ensino Médio parte do pressuposto de que é necessária a formação integral dos 
sujeitos, conciliando a sua formação profissional com a formação geral em todas as instâncias do 
desenvolvimento humano. A formação humana integral (omnilateral) tem como objetivo construir 
uma educação que supere as dicotomias da sociedade de classes, ou seja, a dualidade existente 
entre o tipo de educação que é oferecida às classes dominantes e a que é destinada aos trabalha-
dores. Portanto, este trabalho pretende, através de pesquisa bibliográfica, relacionar os problemas 
socioambientais com à precarização do trabalho, apresentando a Educação Ambiental como um 
instrumento de formação humana que possa contribuir com a criação de valores que ultrapassem 
os limites impostos pelo capital. Utilizaremos as concepções de trabalho e educação sob uma pers-
pectiva marxista, apresentadas nos trabalhos de Demerval Saviani. Sobre o sentido da formação 
humana emancipatória nossa referência é Ivo Tonet. As questões trazidas por Paula Brügger so-
bre educação ou adestramento ambiental orientam nosso entendimento sobre o que é a educação 
ambiental. Para entendermos a educação no contexto social mais amplo e as questões ideológicas 
que a envolvem nos basearemos nos conceitos gramscianos e nas obras de Paolo Nosella sobre 
este autor. Esperamos, deste modo, contribuir para um melhor entendimento sobre a Educação 
Ambiental e a clareza sobre a necessidade de direcioná-la no sentido da emancipação humana.
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NÚMEROS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: AVANÇOS E RETRO-
CESSOS

Jacqueline Oliveira Lima Zago368

Robson Luiz de França 369

Resumo

Este trabalho é parte integrante de pesquisa de doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Uberlândia e pretende apresentar, por meio dos dados ofi-
ciais disponíveis, os números da Educação Profissional dos últimos anos. Em 2018 11.268 cursos 
de Educação Profissional foram ofertados, beneficiando 371.438 de ingressantes, de um universo 
de 1.925.412 de inscritos. Os números mostram superior em 3,9% do que em 2017, mas, em queda 
desde 2014. O número de matrículas no Ensino Médio também vem apresentando queda de quase 
300 mil matrículas em relação à 2014, e o número de jovens que não trabalham e nem estudam já 
alcança mais de 25 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos.  Entre jovens de 15 a 17 anos a taxa 
líquida de escolarização mostra que 1,3 milhão estão fora da escola. De 2016 para 2017, foram 
343 mil pessoas a mais nessa situação. De acordo com gestores dos SINES espalhados pelo Brasil, 
embora o número de vagas disponíveis esteja em queda, muitas vagas não são preenchidas por 
falta de qualificação e por exigirem cursos específicos. Sendo assim, questiona-se: Por que esses 
cursos não são oferecidos? E quando o são, qual a razão da taxa de evasão ser tão alta? Em 2011 foi 
lançado pelo governo federal o Pronatec, que prometia corrigir essa lacuna. O programa foi aban-
donado, mas, enquanto vigorou (2012-2017) os números apresentados, segundo nossa pesquisa não 
foram satisfatórios. Esses dados permitem uma análise contextual da oferta em relação à demanda, 
das matrículas, conclusão e evasão nos cursos, áreas atendidas, entre outros e como pressuposto, 
compreende-se que a reestruturação produtiva, processo em andamento, sujeita não só o Trabalho, 
como também a Formação para o Trabalho de forma a confundir o que está em curso no mundo do 
trabalho. Se a preocupação presente nos textos das políticas de governos anteriores para essa área 
pretendeu apresentar “soluções” para a chamada “crise do emprego”, no tempo presente o governo 
em curso nem se preocupa mais em apresentar propostas para este nível de ensino. Essa pesquisa 
elege o materialismo histórico-dialético como método, porque entende que a realidade posta é fruto 
de contradições, avanços e retrocessos e que compreendê-la é ir para além do que se apresenta.
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TRABALHO E ALIENAÇÃO/ESTRANHAMENTO NO PENSAMENTO 
MARXISTA

Leoclécio Dobrovoski Silva Pereira 370 
Ágatha Santos Condé 371 

Fabiane Santana Previtali 372

Resumo

Neste trabalho busca-se compreender a relação da dialética de Hegel, entendida como ação do mo-
vimento do espírito, segunda a qual o mundo é moldado e idealmente concebido e, em Marx, para 
quem a realidade cotidiana, a materialidade das coisas é o que permite  compreender o ser social 
e as relações que desenvolvem, tendo como fundamento da organização social o trabalho como 
fundamento ontológico, recurso pelo qual transforma a natureza e, consequentemente a si mesmo,  
e a cisão que o pensador materialista e histórico desenvolve para a compreensão da realidade, pas-
sando de uma dialética enquanto movimento teórico para o mundo da práxis. Como base neste pro-
cesso, Marx vislumbra, acerca da categoria trabalho, sua chave de entendimento das relações entre 
os seres sociais e todas as consequências advindas da divisão do trabalho e da sociedade dividida 
em classes. Na sociedade orientada pela economia capitalista, as relações econômicas e políticas 
produzem um ser social alienado/estranhado de si mesmo àquilo que lhe é característica constitu-
tiva, o trabalho, na relação com o próprio trabalho, consigo mesmo e com os outros seres sociais. 
Marx enfatiza o estranhamento do homem pelo homem. Passa a considerar o outro entranhadamen-
te como extensão de sua própria relação de estranhamento com o trabalho e com seu ser genérico, 
culminando na alienação/estranhamento da consciência de seu ser, fazendo com que veja no outro 
o seu oponente, concorrente, um risco para obter seus meios e condições mínimas para viver. Como 
resultado, sob o capital, o trabalho torna-se alienação/estranhamento, de modo que a (dez) efetiva-
ção do homem no ato produtivo, pois o trabalho é uma característica inerentemente humana, trans-
forma-se na negatividade do que é originalmente positivo, resultando na expropriação do homem 
pelo homem de sua característica originária por excelência e necessidade insubstituível na espécie, 
culminando no metabolismo sociometabólico do capital, cujo objetivo final é a produção de objetos 
de troca e a retroalimentação do sistema capitalista de produção.  Este trabalho foi realizado com 
base na revisão de literatura, por meio de fundamento em aportes teóricos através de pesquisa bi-
bliográfica e pesquisa documental e, como referencial teórico, o materialismo histórico e dialético. 
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MULHERES TRABALHADORAS NOS FRIGORÍFICOS: ENTRE A NE-
CESSIDADE E A REALIDADE DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO

Luciene Aparecida Pereira Gonçalves373

Soraia Veloso Cintra 374

Resumo

Considerando os frigoríficos grandes contratantes de mão de obra feminina, as mulheres ocupam 
lugares nos quais o ritmo de trabalho intensivo, repetitivo e com níveis intensificados de trabalho 
são marcantes. As mulheres expressam suas condições de trabalho, evidenciando a divisão se-
xual; a pressão psicológica; o adoecimento; a necessidade; a falta de oportunidades para cargos 
melhores, com a ‘desculpa’ da ausência de escolaridade adequada; as regras impostas formal e 
informalmente que mantém a mulher estática na mesma função durante anos. Estas são algumas 
reflexões da pesquisa realizada em Ituiutaba (MG) com mulheres trabalhadoras em frigoríficos 
da região. Os resultados apontam as dificuldades enfrentadas por essas mulheres inseridas nesse 
mercado de trabalho em particular que é grande contratante de mão de obra feminina. Mas trata-
-se de setor pouco atrativo para elas e que repete o mesmo problema de outros setores no que 
diz respeito à remuneração e oportunidade. Mesmo assim, elas estão lá, trabalhando diariamente 
porque precisam, porque a região não oferece tantos empregos e, mesmo diante de tantos desafios 
cotidianos, o frigorífico ainda paga melhor do que o setor comercial ou de serviços. A pesquisa 
realizada vai ao encontro de outras que apontam que no sistema capitalista mulheres e homens 
vendem sua força de trabalho e ambos são explorados. Mas elas são mais exploradas porque rece-
bem salários inferiores (ainda que as leis digam o contrário), enfrentam assédios, jornadas duplas e 
triplas (dentro e fora do lar), familiares que nem sempre estão dispostos à divisão das tarefas, entre 
outras questões. Sabemos, porém, que nenhum destes apontamentos é novidade, mas a pesquisa 
é importante para a região na qual está localizada, utilizando referenciais teóricos como Ricardo 
Antunes e Giovanni Alves para entender a divisão sexual do trabalho, os meios produtivos, a rees-
truturação produtiva, as mudanças ocorridas no século XXI (como a lei trabalhista e a previdência 
social com mudanças à vista), como a educação pode fortalecer estas mulheres em busca de igual-
dade de oportunidades, ainda que no sistema capitalista a exploração é contínua e permanente.
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POBREZA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS CATADORES 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA 
URBANA NA CIDADE DE ITUIUTABA, MG

Ludmylla Arantes de Andrade 375

Antonio de Oliveira Jr 376

Resumo

As mudanças na estrutura do sistema capitalista, em uma escala global nos últimos trinta anos 
como resultado da crise do fordismo nos 70, promoveu a ascensão do neoliberalismo como ide-
ologia de “desenvolvimento econômico” e como política “social”, com a promessa de um livre 
mercado de acesso universal a todos e redução das desigualdades de classe sob a ausência do 
Estado dos circuitos produtivos das mercadorias. Esta estratégia não apenas caiu por água abaixo, 
mas contribuiu de forma acelerada para o aumento da dependência dos países subdesenvolvidos 
e periféricos em uma escala nacional-regional, com um aumento significativo da pobreza urbana 
e consequentemente das desigualdades socioespaciais tanto na escala intra-urbana, acentuando o 
efeito perverso da modernização que segrega e excluí. O capital, mais do nunca se torna a face mais 
perversa da abolição prematura da população menos favorecida da nossa sociedade. Esta população 
pobre que luta para sobreviver elabora estratégias de sobrevivência, já que o trabalho formal e os 
seus direitos foram praticamente arrancados de seus corpos. Uma dessas estratégias de sobrevivên-
cia é o trabalho informal de coleta de resíduos sólidos, o lixo, objeto deste trabalho. Nosso objetivo 
é analisar as condições de trabalho dessa população catadora na estrutura do circuito inferior da 
economia. Para alcançar nossos objetivos, a metodologia utilizada é a aplicação de questionários 
com a finalidade de traçar o perfil socioeconômico dos catadores. Para tanto foram entrevistados 
aproximadamente cem catadores, entre homens e mulheres e de idades diversas que nos deram um 
quadro significativo das condições de pobreza e precarização do trabalho, com base na informali-
dade da produção da renda. Além dos catadores, foram entrevistados os compradores - donos dos 
pontos de destinação do resíduo reciclável - que se constituem por um lado em intermediários e que 
de certa forma, garantem o trabalho dos catadores, mas por outro, são os responsáveis justamente 
pela baixa remuneração do catador, influenciando diretamente na precarização do trabalho e da 
vida, já que o valor pago pelo reciclável está aquém de garantir as necessidades básicas do tra-
balhador. Os circuitos da economia urbana, superior e inferior, teoria desenvolvida pelo geógrafo 
Milton Santos, (1979) resultam em duas lógicas socioespaciais de entendimento, compreensão e 
análise econômica da dinâmica da produção do espaço da cidade, a partir de agentes e das estru-
turas socioeconômicas presentes que se articulam tanto em uma escala intra e interurbana, quanto 
urbano-regional. O estudo identificou um alto grau de precarização do trabalho, com jornadas de 
trabalho intensivas que vão de 8 a 12 horas/ diárias nos 7 dias da semana. Os catadores apresentam 
um rendimento médio mensal entre duzentos e quatrocentos reais e uns utilizam este valor como 
renda absoluta e outros como complementação da renda. A perspectiva deste estudo é que con-
tribua para o exercício de políticas públicas ou mesmo inserção das universidades em estratégias 
de educação social e ambiental, com o propósito de reduzir as desigualdades sociais na cidade.
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NA EDUCAÇÃO APÓS O GOLPE 
DE 2016 NO BRASIL: A PRECARIZAÇÃO DOCENTE

Mara Rubia Aparecida da Silva377

Cecídia Barreto Almeida378

Resumo

O presente artigo tem como objetivo discutir os processos de reestruturação produtiva e precari-
zação do trabalho docente no cenário das reformas educacionais no Brasil após o golpe de 2016, 
esse marco histórico e político nos faz compreender a desigualdade e a distribuição da riqueza 
social. O envolvimento do Estado tem sido intermediário nesses processos, por meio dos quais 
as relações que antes eram largamente contaminadas pelo comércio tornaram-se relações envol-
vendo a compra e venda direta de força de trabalho. Destaca-se no processo histórico da política 
e no campo do trabalho no Brasil, um desenvolvimento que sinaliza retrocessos na transformação 
público-privado e nas relações de produção ao longo do século passado e no atual, um movimen-
to sucessivo de trabalho na esfera doméstica, do lar à indústria privada com exteriorização da 
força de trabalho. Nesse sentido, o estudo inclui revisão de literatura, dialogando com Antunes 
(2018, 2006); Braverman (1980); Oliveira (2004) e estudo empírico com base em documentos 
históricos do impeachment de Dilma Rousseff. Sendo assim, a principal consequência de uma 
nova ordem capitalista é a reestruturação do aparato educacional, contexto que produz novas for-
mas de alienação e ocultação ideológica na intervenção do interesse do mercado na privatiza-
ção da escola pública, afetando as condições de trabalho da classe trabalhadora, Os professores 
estão sujeitos ao controle do tempo e à intensificação das horas de trabalho sem remuneração, 
Nesse contexto, existe uma lógica que obedece ao controle técnico do trabalho docente, a par-
tir da atual reforma educacional, as condições de trabalho em que o professor que ingressa no 
serviço educativo atua são diferentes, talvez mais precárias, deploráveis   e controladoras. Viver a 
precariedade do salário e perante avaliações constantes coloca-o em uma situação de incerteza, 
pressão, estresse e desconforto que pouco contribuem para o desenvolvimento de uma boa prática 
docente. Em resumo, existem muitas demandas intelectuais, físicas e emocionais por novos pro-
fessores. Os docentes estão inseridos na mercantilização do ensino no capital, vendem sua força 
de trabalho intelectual, e estão cada vez mais adentrados a concepção de reprodução de saberes.
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AS DISPUTAS IDEOLÓGICAS EM TORNO DO BNCC E A FORMA-
ÇÃO DO “NOVO” TRABALHADOR

Mara Rúbia Fernandes379

Agnaldo Damasceno Pereira 380

Fabiane Santana Previtali381

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), buscando refletir em que medida o atual modelo de currículo contribuirá para a formação 
de um trabalhador de “novo” tipo. Parte desse estudo pretende entender as principais disputas e as 
forças em luta que buscam dirigir as políticas educacionais em nosso país. Nesse sentido, faz-se 
necessário estudar as habilidades e competências trazidas pela “nova” BNCC, como parte indis-
pensável na formação do educando e futuro trabalhador. Nossa pesquisa vale-se do método mate-
rialista histórico e dialético, assim, se valerá de revisão bibliográfica e documental de textos críticos 
e legais sobre a temática, de maneira a contribuir para uma aferição do papel da educação dentro de 
um perspectiva de totalidade social global, processo do qual as disputas em torno do currículo são 
partes constitutivas. Dessa maneira, a BNCC é produto do embate, mas também da estratégia desi-
gual e combinada do capital de adequar o sistema educacional brasileiro às determinações do siste-
ma mundial de produção em bases capitalistas e ao ideário neoliberal (LIBÂNEO, 2012). Fato que 
justifica o interesse e a interferência de setores da iniciativa privada a se organizarem para patroci-
nar iniciativas voltadas para a educação, intermediadas e representadas por organizações ligadas ao 
“terceiro setor” (ANDRADE at al., 2017). Por outro lado, embora o texto legal reconheça, em al-
gum grau, o ideário de educação que se precisa chegar, não oportuniza meios para tal, tampouco re-
conhece as desigualdades sociais, econômicas, culturais e, de forma mais específica, educacionais 
de nossos educando, o que faz com que a concepção de integração, proposta pela BNCC, com base no 
trabalho, na ciência, na cultura e na tecnologia, não possa ser efetivada, já que fatores estruturais e a própria 
limitação de recursos públicos inviabilizam a perspectiva de currículo centrada no pleno desenvolvimento 
científico básico, contribuindo para seu fatiamento em áreas ou ênfases (GAMA, 2018). Fica bastante evi-
denciado que se produziu um forte consenso em torno de uma concepção fragmentada de educação 
e das normas que a orientam, as quais muitas vezes não são perceptíveis, na formalidade do docu-
mento. Do mesmo modo, podemos afirmar, com base em Barreto (2016), que os reformadores em-
presariais da educação atuam no sentido de forjar um “consenso” na sociedade civil, capaz de con-
vergir para o desenho de uma nova regulação educacional e, por consequência, de um trabalhador 
de “novo” tipo. Desse modo, há uma perspectiva de educação neotecnicista (FREITAS apud BAR-
RETO, 2016), que se baseia na crença que os déficits educacionais são sanados com uma gestão 
eficaz, associada às novas tecnologias educativas, responsabilização, meritocracia e privatização.
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AS ANTINOMIAS DO COOPERATIVISMO NA EDUCAÇÃO: UM ES-
TUDO DE CASO NA COOPERATIVA DE ENSINO DE RIO VERDE-GO 
(COOPEN) ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2015.

Marcelo Augusto de Lacerda Borges382

Resumo

A Cooperativa de Ensino da cidade de Rio Verde – GO (COOPEN) foi cotejada, neste trabalho, 
entre os anos de 2011 a 2015, no intento de desvelar as antinomias existentes no seu funcionamento 
institucional. Na sua concretude, as contradições da escola se revelaram quando se contrastou a 
propositiva formal dos princípios cooperativistas na escola em relação à sua realização prático-edu-
cativa notadamente mercantilizada. Pelo viés metodológico do materialismo histórico e dialético, 
a noção de “antinomia” aqui utilizada buscou demonstrar a inconsistência lógica entre o que foi 
propalado pela cooperativa de ensino em relação ao que foi realizado como sua prática educativa 
real. Nessa proposição investigativa, realizou-se um “estudo de caso” sobre a COOPEN, recorren-
do à analítica qualitativa amparada na pesquisa documental e nas entrevistas semiestruturadas. As 
análises dos conteúdos das entrevistas permitiram a formação de um conjunto de unidades temá-
ticas que foram utilizadas para o proposto neste trabalho: apontar as contradições, as antíteses do 
ideário cooperativista na escola. O exposto artigo resulta de um esforço de síntese das ideias e dos 
procedimentos metodológico-investigativos fundamentais que sustentaram a tese de Doutorado 
em Educação, intitulada “As contradições do cooperativismo na educação: um estudo de caso na 
Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO (COOPEN) entre os anos de 2011 a 2015”. A tese foi 
defendida em agosto de 2017, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na Linha de Pesquisa Trabalho, Educação e Socieda-
de. Em seu tom mais geral, a tese procurou apontar objetivamente as contradições existentes na 
Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO, na medida em que os princípios/valores do cooperati-
vismo foram subtraídos pela lógica privatista que se impôs no ambiente pedagógico-administrativo 
da cooperativa, embora a escola replique – do ponto de vista de sua feição formal-institucional – o 
ideário histórico do movimento cooperativista. Nessa diretriz, refletir particularmente a respeito 
da Cooperativa de Ensino de Rio Verde – GO (COOPEN), no estudo de caso aqui enunciado, 
significou apreender como se manifestaram localmente os impactos estruturais das transformações 
ocorridas nas últimas décadas no mundo trabalho, com suas mediações históricas no campo da edu-
cação. A partir de tais enquadramentos, notou-se que o cooperativismo de ensino revela suas con-
tradições internas, expondo a sua dimensão ideológica (no sentido estritamente marxiano). Por fim, 
foi na instância das antinomias entre a “aparência” e a “essência” desse caso institucional, é que 
o objeto contemplado mereceu destaque investigativo e crítico diante do cenário contemporâneo. 
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O ESTADO E A POLÍTICA DE EDUCACÃO PROFISSIONAL: QUALI-
FICAÇÃO DO TRABALHADOR NO AUGE DO NEOLIBELARISMO 

Maria Luzirene Oliveira do Nascimento383

Resumo

Este estudo aborda as nuances da promoção da política de Educação Profissional promovidas pelo 
Estado neoliberal a partir dos anos de 1990, sob as transformações e reestruturação do modelo 
capitalista de produção, que, em suas interfases se reorganizou como neoliberalismo incutindo 
na Educação um propósito ideológico e pragmático direcionado a uma qualificação mercadoló-
gica. Fundamentamos nossas análises nesta seção com suporte na concepção teórico-conceptual 
de autores como Marx e Engels (1984), Fiore (2003), Bering e Boschetti (2007), dentre outros. 
Buscamos compreender as contradições imersas no Estado capitalista ao reproduzir as relações 
da superestrutura do mundo do trabalho nas políticas de qualificação do trabalhador, as quais re-
forçam à divisão social do trabalho e fragmentação da sociedade em classes, concomitante a pro-
moção de uma política de Educação Profissional. Disto decorre a análise de que o Estado é uma 
instituição conservadora que preserva a tradição da sociedade de classes e não tem interesse em 
superá-la, pois é instrumento de uma classe social: a classe dominante. Ressai daí, a dupla face 
das políticas sociais no Estado capitalista, ao considerar que é uma instituição a serviço da classe 
dominante, a qual não visa à superação da sociedade de classes, tampouco o fim da exploração 
do capital, mas sim amenizar as contradições desse modelo de sociedade para conter e camuflar 
o flagelo do capital, intensificando assim as suas condições de reprodução. Contraditoriamente, 
e justo para manter o seu papel de manutenção dos status quo, ele também incorpora, de forma 
rebaixada e transvalorada, algumas demandas da classe trabalhadora, ofertada em forma de ser-
viços e políticas públicas em setores como Educação, Saúde, Assistência Social dentre outros.
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O IMPACTO DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA (PL 
6/2019) NA VIDA DAS MULHERES

Raphaella Karla Portes Beserra384

Pedro Luiz Teixeira de Camargo385

Resumo

Ao longo da história, as mulheres travaram inúmeras lutas para conquistar os seus direitos, uma 
delas foi o acesso à Previdência Social, institucionalizada por meio da Constituição Federal de 
1934, garantindo proteção às mulheres parturientes e àquelas que não mais possuíam plenas con-
dições de seguirem a exercer o seu ofício, seja por invalidez ou por idade. Entretanto, em um 
contexto de ataque aos direitos das trabalhadoras, essa conquista está ameaçada. A Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, de autoria do ministro da economia Paulo Guedes, propõe 
inúmeras mudanças no sistema de Previdência Social, como por exemplo, o aumento progressivo 
do tempo de contribuição e da idade mínima para o acesso da população feminina ao benefício 
previdenciário. Sob essa perspectiva, que analisaremos os efeitos da referida PEC buscando com-
preender, caso essa seja aprovada, como o acesso ao benefício da aposentadoria se tornará quase 
impossível para a grande maioria das trabalhadoras. Para a construção deste trabalho nos utiliza-
remos de pesquisa teórica e documental. O nosso recorte social será exclusivamente a população 
trabalhadora feminina, uma vez que, é essa parcela que mais irá sofrem com essa PL, já que estas 
são sobrecarregadas cotidianamente com dupla (e às vezes até tripla) jornada. Essa sobrecarga 
conferida às mulheres é reflexo da construção social patriarcal que possuiu as suas origens na 
propriedade privada, desta forma a parcela mais pobre da população feminina sempre esteve, ainda 
que de forma precária, inserida no mercado de trabalho juntamente com as tarefas domésticas. As 
funções exercidas pelas trabalhadoras, em particular quando essas se referem à esfera privada, 
são invisíveis para à sociedade e ao Estado Burguês, pois mesmo essenciais para a reprodução 
social, foram historicamente atribuídas, pelo patriarcado, como uma obrigação biológica feminina. 
Portanto, o modo de produção capitalista, além de explorar as mulheres através da mais valia se 
utiliza do patriarcado como um instrumento facilitador de sua reprodução, pois, ao invizibilizar e 
tornar biológica as tarefas desempenhadas pelas trabalhadoras, garante a reprodução do exército de 
reserva proletário sem gerar ônus e/ou gastos ao Capital. Ainda sobre a população feminina merece 
destaque mais outro fardo, que é o cuidado com a prole, os idosos e doentes. Tal circunstância 
faz com que em situações extremas como a falta de vagas em creches públicas, adoecimento de 
membros da família e a necessidade de atenção os idosos, faz com que as mulheres se afastem do 
mercado formal de trabalho, ainda que de forma temporária.Essa circunstância, consequentemente 
tende a se refletir diretamente no processo de aposentadoria, que exige idade mínima e/ou tempo de 
contribuição e, até mesmo, em alguns casos a combinação desses fatores. Assim, a PEC 6/2019, é 
mais que perversa, é desumana e machista, pois aumenta ainda mais os mínimos parâmetros capa-
zes de garantir o beneficio da aposentadoria a população feminina, em especial das mais humildes.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: DO ESGOTAMENTO DO TAYLO-
RISMO-FORDISMO À EMERGÊNCIA DO TOYOTISMO

Romildo de Castro Araújo386

Robson Luiz de França 387

Resumo

Os modelos ou concepções de produção são formas de organização da produção capitalista que 
possibilitam produzir e reproduzir valor por parte do capital. Os modelos principais, existentes 
até o momento, exigiram formas distintas de educação por parte dos jovens e trabalhadores. O 
texto tem como objetivo discutir o esgotamento do modelo de produção taylorista-fordista e a 
emergência do toyotismo. Com o esgotamento do modelo vigente até os anos 1960 e 1970, as 
empresas agiram para corrigir seus problemas, elaborando uma nova concepção que emerge no 
contexto da mundialização do capital e da reestruturação produtiva, quando o novo modelo bus-
cou se universalizar tal como os anteriores. Os modelos nas suas diferentes épocas influenciam 
fortemente a formação profissional. Este trabalho está relacionado aos temas da Reestruturação 
Produtiva, Trabalho e Educação. A metodologia utilizada foi composta por uma pesquisa biblio-
gráfica cujo foco foi construir uma síntese das explicações dos principais autores sobre a temática. 
Utilizamos como base as análises de Alves (1999), Antunes (2007, 2012), Hirata (1994), Luce-
na (2004), Ferreti (1998), Marx (2011) e Segnini (1986). Selecionamos as questões significativas 
procurando apreender os conceitos que melhor esclarecem a compreensão de ambos os modelos 
de produção e sua relação com a formação profissional, exigida no preparo técnico da força de 
trabalho. Nos últimos anos mudou consideravelmente a concepção de formação profissional in-
fluenciada pelo novo modelo de produção flexível, que altera o padrão de qualificação com mu-
danças na exigência de aquisição de habilidades mais rígidas para um modelo de competências 
mais flexíveis. Entre os principais resultados indicamos que a substituição do modelo taylorista-
-fordista surge como parte das transformações promovidas pelo processo de reestruturação pro-
dutiva capitalista das últimas décadas, modificando completamente a organização técnica do tra-
balho. Realizamos um paralelo, destacando as diferenças entre os dois modelos. Na combinação 
de novos métodos de gerenciamento da produção com as novas tecnologias, o mundo do trabalho 
foi reorganizado em favor de formas de produção mais flexível, que exigem a intensificação do 
trabalho, envolvimento subjetivo e ampliação dos níveis de extração de mais valor. É uma fase 
de maior exploração, na qual, a formação profissional adquire a função de adaptação e preparo da 
força de trabalho com novas atribuições no contexto atual da relação capital-trabalho-educação.  
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A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E O TRABALHO 
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

Rosangela da Silva Pardo388

Aparecida Neri de Souza 389

Resumo

O objeto de investigação desta pesquisa são as mudanças ocorridas no trabalho e na carreira docente 
dos profissionais que atuam na educação superior privada, e que trabalham em uma instituição, na 
cidade de São Paulo. Assim, essa pesquisa analisa o processo de mercantilização da educação superior 
no Brasil que viabilizou o ingresso de grandes grupos educacionais no setor privado de educação su-
perior buscando apreender as condições do trabalho docente e como se definem as condições sociais 
de organização do trabalho nessas instituições; investiga se houve a intensificação do trabalho dos 
profissionais que atuam nesta esfera de ensino, após o processo de privatização e mercantilização da 
educação superior e analisa o nível de entendimento desses docentes acerca das mudanças no campo 
da educação superior, os efeitos em sua carreira profissional como estes professores as percebem e de 
que maneira lidam com elas. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos adota-se o método dialético 
e busca–se desenvolver uma análise do objeto em sua totalidade, em suas múltiplas determinações, 
para a compreensão do conjunto de relações que permeiam a discussão sobre as condições da carreira 
docente na educação superior privada. Com relação aos instrumentos e técnicas de geração de dados 
utiliza-se a pesquisa documental, tendo como fontes primárias os relatórios administrativos/financei-
ros e as demonstrações contábeis das instituições pesquisadas. No que diz respeito à precarização do 
trabalho docente na educação superior privada, pesquisadores como Mancebo (2007, 2011);  Bosi 
(2007); Silva Junior (2002), Sguissardi (2008);  Chaves (2005, 2010 e 2015); Malvessi (2017); Adrião 
(2017), Almeida (2017) Piolli e Sousa (2017) apontam em suas pesquisas que há uma crescente inten-
sificação e desvalorização do trabalho docente no setor privado que se concretiza pela sua privatização 
e mercantilização com o aumento do número de instituições privadas  incentivadas pelas políticas 
públicas de transferências de recursos, seja diretamente pelo aumento do FIES bem como, pela transfe-
rência indireta de recursos com as isenções fiscais auferidas pelo Prouni. Piolli e Sousa (2017, p. 146) 
apontam que tão logo constatados o crescimento do setor e o ascendente potencial de lucro resultante 
de diferentes estratégias e formas de subsídios públicos, iniciou-se o processo de precarização, cujo 
barateamento da mão de obra, através de reengenharias e alteração nos processos de trabalho, foi ape-
nas a expressão primeira, à qual se somaram a manipulação nos regimes de contrato de trabalho e a 
fragmentação da carreira docente. Os resultados indicam que nas instituições privadas a remuneração 
média dos professores sobre a receita líquida caiu de 40% em 2011 para 37% em 2015, em contraparti-
da a receita bruta média cresceu 328% no período, enquanto os gastos com a remuneração dos profes-
sores em média cresceram 284% (MALVESSI 2017, p. 95).  Assim, a racionalização e otimização 
de recursos pelas instituições de ensino superior privadas, com o intuito de extrair mais valia e elevar 
a competitividade institucional tem restringido os profissionais docentes às atividades de ensino e 
alavancado a flexibilização contratual da força de trabalho no novo padrão de acumulação capitalista.
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A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SC E OS 
REFLEXOS PARA AS ESCOLAS RURAIS MULTISSERIADAS DE 
CONCÓRDIA – SC

Solange Aparecida Zotti390

José Luís Sanfelice 391

Resumo

O presente trabalho vincula-se ao GT História e Historiografia da Educação, por tratar-se de uma 
pesquisa relacionada à história das políticas educacionais que conduziram o processo de municipa-
lização/nucleação das escolas rurais multisseriadas de Concórdia – SC, a partir da década de 1980. 
Este modelo de escola predominou no município de 1934 a década de 1990, cumprindo o objetivo 
de escolarizar/alfabetizar a população rural. O artigo aborda a história das escolas rurais multisse-
riadas do município de Concórdia – SC no contexto das políticas de descentralização, pela via da 
municipalização e nucleação do ensino, a partir de 1980. O estudo caracterizou-se pela abordagem 
qualitativa. A pesquisa bibliográfica explorou aspectos históricos, políticas educacionais e reflexões 
teóricas sobre democratização da educação, descentralização, municipalização e nucleação (FIORI, 
1991; VALLE, MIZUKI, CASTRO 2004; BRINHOSA, 1996; GRITTI, 2003; OLIVEIRA, 1999; 
SOUZA e FARIAS, 2003; ARAÚJO, 2005; PERONI, 2003; SAVIANI, 1988; 1997; FERREIRA, 
1992; AMADOR, 2015; VENDRAME, 2007). A pesquisa documental foi realizada nos acervos digi-
tais de legislação e documentos da SED/SC, MEC e Portal da Legislação do Planalto, bem como no 
arquivo da SEMED/Concórdia (diários de classe, atas, livros de matrícula). A concepção materialista 
histórica dialética é a norteadora da pesquisa tendo em vista o movimento real em sua totalidade, 
no qual o particular é explicitado no contexto socioeconômico-político, dialeticamente relacionados. 
Verificamos que a posição descentralizadora foi explicitada, primeiramente, no Plano Estadual de 
Educação/SC (1980-1983), do governo Jorge Bornhausen e reforçada no Governo Amin (1982-1986) 
com o processo de planejamento participativo. A Constituição/1988 e a LDB/1996 constituem-se no 
marco da nova lógica descentralizadora que enfatiza as responsabilidades das esferas municipal, es-
tadual e federal para com a educação. A criação do FUNDEF/1996 consolida as políticas descentrali-
zadoras que transfere para os municípios o compromisso de manutenção do ensino fundamental, via 
municipalização das escolas da rede estadual. O estado de SC celebra convênios com os municípios 
e desresponsabiliza-se, primeiramente, da educação do campo. Através do convênio n. 111/1991 fo-
ram envolvidas 46 escolas, sendo que somente uma não pertencia à zona rural. Junto ao movimento 
da municipalização acrescenta-se o processo de nucleação. O município de Concórdia, a partir da 
década de 1990 desativou a maioria das escolas rurais multisseridas (eram mais de 80 escolas) e 
concentrou os alunos em escolas-núcleos, localizadas em comunidades da zona rural, mais próxi-
mas da sede e com estrutura para abrigar o ensino fundamental (1ª a 8ª séries). Para esta política o 
transporte escolar foi fundamental. As políticas de descentralização/municipalização do Estado de 
SC atendiam, conforme o discurso oficial, a democratização da educação, pois a municipalização era 
a forma mais efetiva de aproximar a escola dos agentes públicos, garantir a transparência da gestão 
e aplicação de recursos, como forma de resolver os problemas da educação. Por outro lado, a mu-
nicipalização constituiu-se na forma de como o Estado encontrou para reduzir investimentos e pôr 
fim ao sistema centralizado que não mais correspondia às características do sistema federado. Deste 
processo, em 2019, apenas duas escolas rurais multisseriadas estão em funcionamento no município.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO TERCEIRIZADO NA ÁREA DE 
MEDICINA VETERINÁRIA: UM ESTUDO EM UBERLÂNDIA-MG

Vânia Amaral da Rocha392

Resumo

O presente trabalho é resultante da minha pesquisa em andamento no curso de doutorado em Edu-
cação na UFU. Relaciona-se ao Grupo de trabalho: Reestruturação Produtiva, Trabalho, Educação 
e Meio Ambiente. É no contexto de crise estrutural do capital no qual acende o debate sobre as 
novas formas de materialização do trabalho na sociedade que emerge o objetivo desta pesquisa: 
investigar a precarização do trabalho terceirizado na área de medicina veterinária, no contexto de 
expansão internacional do capital, e da reestruturação produtiva, bem como as suas implicações nas 
relações sociais de trabalho dos profissionais da área em questão no cenário de Uberlândia/MG. A 
metodologia de análise, no desenvolvimento da pesquisa, seguirá os pressupostos do materialismo 
histórico dialético, o qual nos faz perceber o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista. 
Os eixos norteadores da pesquisa serão analisados a partir de uma dinâmica de interação constante, 
levando em consideração os princípios da dialética, da historicidade e da contradição, na tentativa 
de apreender os paradoxos e as ambiguidades do objeto de pesquisa. As análises serão realizadas 
e concebidas como um produto histórico-social, que se constrói na dinâmica das relações sociais, o 
que implica ressaltar a não neutralidade do objeto investigado. Para melhor compreender o objeto, 
inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico e documental do tema da pesquisa, com 
o intuito de afirmar a historicidade do objeto em análise, bem como refletir sobre as relações es-
tabelecidas no contexto sócio-político, econômico mundial e local. Assim, buscar-se-á travar um 
diálogo na interpretação dos dados obtidos na pesquisa de campo em Uberlândia/MG, conside-
rando as bases onde se materializam, em uma constante problematização que desvele o discurso e 
faça emergir a realidade prática. Na pesquisa empírica, propomos realizar a entrevista interativa, 
e de caráter reflexivo, com os profissionais recém-formados na área de medicina veterinária, em 
Uberlândia/MG. A análise do objeto de pesquisa dialogará com tendências e formulações presentes 
nos cenários brasileiro e global, com a finalidade de indicar algumas das principais tendências do 
mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo. A atual etapa de acumulação do capital, mar-
cada pela intensificação das políticas neoliberais, e pela nova divisão internacional do trabalho, é 
decorrente do amplo processo de reestruturação produtiva, que vem ocorrendo desde a década de 
1970, ocasionado profundas alterações na composição da classe trabalhadora, em escala global. 
Antunes (2018, p. 176) mostra que a terceirização vem se tornando a modalidade de gestão que 
assume centralidade na estratégia empresarial, uma vez que as relações sociais estabelecidas, entre 
capital e trabalho, são disfarçadas de relações interempresas. Tais relações são baseadas em con-
tratações por tempo determinado, flexíveis, e que ocorrem de acordo com os ritmos produtivos das 
empresas contratantes, fato que suscita consequências profundas, que desestruturam, ainda mais, 
a classe trabalhadora, bem como seu tempo de trabalho e de vida, seus direitos, suas condições de 
saúde e seu universo subjetivo. Estas modalidades contemporâneas de crescimento da produtivi-
dade, por intensificação e redução do tempo de trabalho, estão alicerçadas sobre mudanças orga-
nizacionais profundas, que ocorrem por meio das novas formas de exploração dos trabalhadores.
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O DESAFIO HISTÓRICO DA PÓS-GRADUAÇÃO DOCENTE PARA O 
ENSINO DAS CIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMA-
ZONAS 

Waldileia do Socorro Cardoso Pereira393

Resumo

O presente artigo trata-se de um dos capítulos de pesquisa realiza no âmbito da pós-graduação stric-
to Sensu, mestrado profissional em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia na Universidade 
do Estado do Amazonas. O tema se insere na discussão proposta no Grupo de Trabalho 1 que trata 
da História e Historiografia da Educação por debruçar-se no processo de organização histórica da 
formação docente no âmbito da pós-graduação no norte do Brasil. O objetivo foi discutir o pro-
cesso histórico da formação docente no nível da pós-graduação stricto sensu especialmente no que 
tange ao ensino das ciências na Amazônia. A questão central no capitulo que aqui apresentamos, se 
trata do problema referente à ausência de registros sobre o percurso histórico da formação docente 
para o ensino das ciências no nível stricto sensu especialmente em respeito à produção cientifica 
no norte do Brasil. A caminhada metodológica nessa etapa foi percorrida por meio de leitura e fi-
chamento de obras pré-selecionadas, leitura documental, reflexões e argumentações ultrapassando 
diferentes estágios em busca de soluções para os problemas decorrentes das buscas e dos objetivos 
que foram traçados para resolver as questões postas como problema. O método dialético foi o 
norte no sentido que buscamos observar as contradições na totalidade do objeto observado. Para 
fundamentar o prisma metodológico filosófico nos apoiamos na leitura marxista da dialética em 
João Paulo Neto (2011), Minayo (1994). O aporte epistemológico teve Kuenzer e Moraes (2010), 
Romêo, Romêo e Jorge (2004), Gatti (2002), Carvalho (1969), Santos (2003), Pimenta e Anasta-
ciou (2008), Menenghel (2001) entre outros. O artigo busca extrair da invisibilidade elementos que 
fazem parte da História da Educação no âmbito da pós-graduação no norte do país socializando 
os passos iniciais do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Educação e Ensino de 
Ciências na Universidade do Estado no Amazonas nos anos 2000, ao mesmo tempo, em que revela 
suas transformações e enfrentamentos naquele momento. Espera-se, com essa divulgação tornar 
mais evidente a historicidade do processo de formação da pós-graduação, dando relevância na 
engenharia da construção do conhecimento docente apontando possibilidades e promovendo dis-
cussões envolvendo os sujeitos e os diferentes aspectos referentes ao pleno exercício da pedagogia 
universitária. Em vista disso, o campo de formação profissional, foi também o campo de pesquisa, 
podendo, dessa forma, desvelar relações mais apuradas como confronto de ideias, satisfações e in-
satisfações nas quais nos incluímos também como sujeito da ação na pesquisa. O texto quer incen-
tivar novos estudos sobre a temática, portanto reside nesse fundamento a apresentação do mesmo.

Palavras-chave: História da educação. Pesquisa na Amazônia. Educação superior.
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A DUALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA: REFLEXÕES ACER-
CA DA DESIGUALDADE SOCIAL INSTITUCIONALIZADA.

Ágatha Alexandre Santos Condé394

Elaine Gonçalves Alves395

Leoclécio Dobrovoski Silva Pereira396

Resumo

O texto a seguir pretende provocar reflexões acerca da dualidade educacional assentada histo-
ricamente nas condições materiais da estrutura de classes sociais no Brasil. Trata-se de eviden-
ciar a formação histórica do sistema de educação básica brasileira, especialmente o ensino mé-
dio, etapa final. A tentativa, a partir dos resultados da pesquisa no âmbito do mestrado, é a de 
discutir as consequências da institucionalização da desigualdade social na esfera escolar, como 
projeto para a formação de força de trabalho polivalente em resposta à demanda do capital. A 
dualidade educacional que propicia, na prática, a formação propedêutica para os estudantes da 
elite econômico-social e, portanto, oportuniza melhores condições de acesso ao ensino superior, 
destina, contrariamente, aos estudantes das classes populares uma formação precária e fragmenta-
da, distante das necessidades sociais desses alunos. Considerando a escola unitária proposta nas 
formulações de Gramsci, cujos princípios podem ser encontrados nos documentos normatizadores 
do sistema educacional brasileiro (especialmente a Lei nº. 9.394/96, sobre as Diretrizes e Bases 
da Educação e, também, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, de 2012) debate-se a 
formação humanista deste modelo em contraposição à realidade educacional brasileira, cuja for-
mação dualista institucionalizada reforça as desigualdades sociais convenientes à lógica capita-
lista. Diante disso, e em conformidade com os objetivos do , pretende-se apontar, por meio de 
pesquisa teórica, os desdobramentos da dualidade educacional institucionalizada no ensino médio 
brasileiro e suas consequências para os egressos deste sistema tendo em vista a formação de in-
divíduos capazes de pleitear uma vaga no ensino superior e/ou preparados para as exigências de 
um mercado de trabalho cada vez mais instável, dinâmico e exigente. Assim, a escola encontra-se 
circunscrita na realidade social contemporânea, cujas características implicam, necessariamente, 
na construção de aspectos materiais vinculados à lógica global capitalista, em se pensando na 
reestruturação da esfera produtiva. Deste modo, a reprodução da força de trabalho também passa 
pela sua qualificação institucionalizada na escola, separando os trabalhadores manuais dos inte-
lectuais, submetendo-os aos postos de trabalho em conformidade com a reprodução capitalista.

Palavras-chave: Ensino médio. Classes sociais. Reestruturação produtiva.
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O LUGAR E O SENTIDO DO TRABALHO NO NOVO ENSINO MÉDIO 
EM TEMPO INTEGRAL

Álcio Crisóstomo Magalhães397

Júlio César Apolinário Maia398

Terita Michele da Silva Ferreira399

Resumo

O atual momento da realidade educacional brasileira, caracterizado pela reconfiguração da rees-
truturação produtiva iniciado nos anos 1990 vem indicando uma clara ofensiva do grande capital 
internacional, cada vez mais volátil, contra a perspectiva de escolarização que a duras penas o 
Brasil vinha construindo a partir do ciclo de redemocratização da década de 1980. Os interesses 
hegemônicos expressos nas reformas educacionais pós-golpe de 2016 e no ciclo que se inicia com 
as eleições de 2018 apontam para uma violenta ruptura com a perspectiva de escolarização assen-
tada no tripé políticas públicas, financiamento e autonomia teórico-metodológica. O atual contexto 
de recusa dos marcos legais construídos nos últimos 20 anos, a redução nos investimentos e a 
ameaça de retorno a uma perspectiva de escolarização instrumentalizada a partir das demandas 
imediatas do mercado, enredada por métodos didáticos centrados no eixo transmissão/assimilação 
e pela retroalimentação da velha dicotomia teoria/prática são indícios dessa quebra do circuito 
histórico aberto pelos movimentos sociais dos anos 1980. Nesse sentido, ainda que bastante cedo 
para qualquer grande síntese, o que já se pode constatar é a ameaça de retorno a uma perspectiva 
de formação submetida aos mesmos limites e contradições do início do século XX. Nesse sentido, 
pode se dizer que a concepção de escola única, unitária e organizada sob o tripé trabalho, cultura e 
ciência, tal qual concebem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, publicadas 
em 2013, encontra-se em xeque. O trabalho, em sua dimensão e formas históricas, que se projeta 
como meio de elucidação do real aparente (ciência) e como síntese material e imaterial carregada 
de sentidos e significados (cultura) parece já não fazer mais parte da agenda dos agentes públicos à 
frente das instâncias legalmente responsáveis pela organização do sistema de ensino brasileiro. O 
que aos poucos vai se delineando é uma concepção de escolarização que concebe o trabalho subsu-
mido pelo capital. O presente estudo almeja apreender o sentido deteriorativo projetado à categoria 
trabalho sob a égide do caminho traçado pelo ensino médio brasileiro nos dias atuais. À luz da con-
cepção gramsciana de escola, caracterizada pela articulação entre uma formação de cultura geral 
e rica de noções concretas, pretende-se compreender o que vem sendo projetado como reforma do 
ensino médio no Brasil. Por meio de uma análise de conteúdo dos atuais marcos legais que vão sen-
do divulgados pelos agentes públicos à frente do Estado brasileiro no momento em que começa a 
se preparar a implantação de fato do novo ensino médio ou mesmo pelos meios de comunicação de 
massa vislumbra-se produzir uma síntese acerca do lugar do trabalho na perspectiva gramsciana na 
organização da última etapa da educação básica brasileira no novo ciclo que se projeta para o país.

Palavras-chave: Lei nº 13.415. Categoria Trabalho. Antonio Gramsci.
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O PROGRAMA ESCOLA DA TERRA CAPIXABA EM PARCERIAS CO-
LABORATIVAS

Adriano Ramos de Souza 400
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Eliéser Zen402

 Erineu Foerste 403
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Resumo

As formações continuadas docentes têm sido tema de diversos estudos nas últimas décadas, e são apontadas 
como um dos pressupostos para uma educação de qualidade. Os estudos por Gatti	(2011) sugerem que os 
modelos adotados, formações prescritas, afastam-se das expectativas docentes e por vezes não propiciam 
as reflexões e ações transformadoras a que se propõe. Esse artigo é parte de uma pesquisa que analisou a 
oferta do Escola da Terra Capixaba no quadriênio 2015/2018, programa de aperfeiçoamento que tem como 
objetivo ampliar a qualidade do ensino no Campo, com foco nas escolas multisseriadas a partir da forma-
ção continuada. Estudar suas dinâmicas, seus pressupostos, seus conceitos, seus fazeres, se constitui um 
canal mediador transformador entre a universidade, os sistemas e as escolas na produção de conhecimentos 
potencializadores de parcerias interinstitucionais a partir dos diálogos entre os saberes. Discutir como os 
profissionais da educação que atuam nas escolas do campo multisseriadas concebem o Curso de Aperfeiço-
amento Escola da Terra Capixaba e, assim, visibilizar quais os sentidos produzidos nas práxis pedagógicas 
nas escolas campesinas no estado do Espírito Santo. Brandão (1987) ensina que na prática da pesquisa em 
educação, ouvir atenciosamente o outro, realizar as leituras das narrativas e das relações não explícitas e 
compartilhar vidas são posturas que o pesquisador deve exercitar. Para Brandão (1987), a realidade do 
“outro” é o que há de mais importante num processo de conhecimento e pesquisa. Ter a consciência de que 
os materiais de pesquisa não são dados, mas construídos (BRANDÃO, 2010, p.35). Ainda nesses enten-
dimentos assumimos o papel de pesquisador e de sujeito da própria pesquisa, a fim de que nessa interação 
produzir conhecimento com o que é pesquisado. Nessa perspectiva, a pesquisa entende a educação do 
campo como um território de lutas por direitos, como aponta Arroyo (2011), não só a educação, nas comu-
nidades campesinas nos leva a busca incansável por educadores que possam potencializar a intelectualidade 
dos sujeitos do campo, e não é, superficialmente, o acesso do que hegemonicamente tratam como cultura 
(arte, música, teatro, cinema e outros), mas a introdução às reflexões das complexas relações sociais que 
consolidam os processos culturais hegemônicos, e a partir desse entendimento contrapor-se criticamente às 
práticas de dominantes em um movimento sócio-político de libertação, como nos ensina Gramsci (1999). 
Foerste (2005) aponta a colaboração entre universidades e docentes como um dos caminhos para se estabe-
lecer o diálogo de saberes. A pesquisa aponta o reconhecimento das parcerias colaborativas e a valorização 
da Culturas como principais resultados, e alerta para a ausência de propostas formativas (especializações, 
mestrados e doutorados) na temática do Campo.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E PROFISSIO-
NAL A PARTIR DO “NOVO” ENSINO MÉDIO

Agnaldo Damasceno Pereira405

Fabiane Santana Previtali 406

Mara Rúbia Fernandes407

Resumo

Esse artigo terá como escopo a discussão sobre a relação entre educação e trabalho. Para tanto, 
apresentaremos algumas análises que indicam elementos estruturantes do “novo” Ensino Médio, 
aprovado em 2017, no tangente à educação integral e ensino profissionalizante, demonstrando seu 
caráter de dualidade educacional, reflexo da divisão da sociedade em classe sociais, dentro do 
contexto da educação brasileira.  Nossa pesquisa, ainda em processo, ancora-se no método mate-
rialista histórico e dialético, tendo como principais referenciais teóricos autores como; Gramsci, 
Frigotto, Libâneo, Saes, Saviani, Souza, dentre outros, que nos dão o respaldo teórico-metodoló-
gico necessário à compreensão de dois projetos educacionais distintos e antagônicos de integração 
entre educação e trabalho. Esse estudo se valeu de uma revisão bibliográfica e análise documen-
tal de diversos textos legais e teóricos sobre a temática em questão, apresentando os elementos 
que estruturam a recém reforma da educação básica, bem como seu descompasso com a pers-
pectiva de “escola única” e de “politecnia”, como concepção e princípio educativo fundamental 
para constituição de um ser social emancipado, que é capaz de romper com a noção privatista, 
meritocrática de um modelo de educacional neoliberalizante. Em análise preliminar, percebe-se 
que a reforma do ensino médio tem em seu bojo uma perspectiva de educação tecnicista, pró-
pria da concepção do “capital humano”, com pouco apreço a uma formação científica, ampla, 
crítica e relacional no tocante às dimensões políticas, sociais, artísticas, culturais e do “mundo 
do trabalho”, como tem demonstrado as flexibilizações ocorridas no BNCC, que pouco prioriza 
o caráter propedêutico da educação na sua dimensão mais integral e relacional com o trabalho e 
outras dimensões da vida. A perspectiva da politecnia, de modo amplo, está colocada para Marx 
na medida em que a classe trabalhadora conquiste o poder político, o que não deve ser um obs-
táculo para sua efetivação ainda no modo de produção capitalista e suas inúmeras contradições 
(Moura et al., 2015). Gramsci (1991) expõe que, na dualidade da educação, há uma educação 
interessada, oferecida à classe trabalhadora, em contraposição a outra educação desinteressada, 
fornecida à burguesia. Percebe-se que as políticas educacionais, sob a égide do Estado burguês 
neoliberal, preocupam-se em oferecer o mínimo de instrução para as classes mais pauperizadas, 
o que pode ser entendido como uma “escola do acolhimento social para os pobres”, em detri-
mento de uma “escola do conhecimentos para os ricos” (LIBÂNEO, 2012, p.13). Assim sendo, 
é preciso resgatar o sentido original da educação enquanto principio educativo, que consiga, nos 
dizeres de Marx (2011), estabelecer a integração entre educação intelectual, física e politecnia, 
própria da “escola única” de Gramsci (1991), que é capaz de formar o ser humano omnilateral. 
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REQUISITOS E EXCEÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSO-
RES: A LEGISLAÇÃO PERMISSIVA DE LEIGOS COM NOTÓRIO SA-
BER

Alessandra Batista de Godoi Branco408

Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse 409

Resumo

Ao investigarmos o histórico da expansão das escolas, vimos que se deu, inicialmente, sem a 
preocupação com a habilitação dos professores. Havia uma concepção de que bastava ter voca-
ção para o ensino e se dispensava uma habilitação ou formação específica com conhecimentos 
elaborados e rigor inerente à profissão. Foi se construindo um imaginário de que docência é um 
ofício que pode ser executado por simples saber fazer ou da formação pela prática. Contratava-
-se por critérios pautados em valores morais, religiosos, políticos e ideológicos. Assim, a defesa 
pela formação dos professores é uma causa que se relaciona com a própria profissionalização e 
seu devido reconhecimento (ou falta de). Ao analisarmos os relatórios do Censo Escolar (INEP, 
2019) e os Planos Nacional de Educação (2001/2011; 2014/2024) vimos que as metas que abor-
dam a formação mínima de professores da educação básica não atingiram, ainda, o proposto. Em 
análise ao nível de escolaridade dos docentes que atuam na Educação Infantil (EI) e anos iniciais 
do Ensino Fundamental (EF1), percebemos que, em 2017, 18% dos professores da EI e 13% do 
EF1 tinham formação de ensino médio completo normal/magistério (INEP, 2018). Em relação 
a professores com formação de nível médio ou inferior (profissionais leigos), ainda atuam 6% 
da EI e 5% no EF1 (INEP, 2018). De acordo com Andrade (2011), essa situação persiste por-
que há uma concepção de que para lecionar basta ter pouco conhecimento e que essa ocorrência 
mostra uma representação da fragilidade acerca da profissão e da legislação que, ainda, aceita a 
contratação de professores leigos. A partir dessa problemática, esse trabalho objetivou analisar os 
textos da Lei nº 4.024/1961 a primeira Lei de Diretrizes e Bases, da Lei nº 5.692/1971 que fixa 
Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências, da Lei nº 9.394/96 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Lei nº 13.415/2017 que altera a 
LDBEN, modificando o Ensino Médio. O desenvolvimento da pesquisa recorreu a pesquisa do-
cumental e análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os conteúdos mostram que as leis de 1961 e 
de 1971 apresentam em seu conteúdo requisitos mínimos de formação e, na falta ou insuficiência 
de profissionais, previa outras alternativas. Diferente dessas, a LDBEN de 1996 não indica os 
termos de insuficiência ou ausência de professores habilitados, ainda que especifique a formação 
mínima em nível superior para atuar em toda a educação básica, sendo admitida a formação em 
nível médio (normal) para atuar da EI e EF1, e indica Programas de Formação Pedagógica para 
graduados que não sejam licenciados. A lei nº 13.415/2017 mantém as especificações de forma-
ção já expressas, porém inclui a admissão de profissionais sem formação, mas com notório saber 
para atuar em cursos da Educação Profissional. Percebe-se, assim, um retrocesso na longa e tardia 
jornada em busca da defesa pela formação e pelo reconhecimento da profissão, que reforça concep-
ções coloniais acerca do fazer docente que nega o valor e o reconhecimento que lhe são devidos. 
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DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSI-
VA

Ana Abadia dos Santos Mendonça410

Resumo

Este texto traz uma reflexão sobre a educação e a formação docente para a didática em salas de 
aula regulares, as quais recebem alunos com deficiências. Para esta modalidade de ensino que 
recebe o nome de educação inclusiva é necessário saberes diversos que vão solidificar a apren-
dizagem. Sabendo que a educação é um direito de todos, a formação do professor representa 
um espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço de potencialização 
das práticas pedagógicas que vão escolarizar alunos com deficiências incluídos na sala de aula 
comum. Estudos revelam os desafios postos à formação de professores no processo de inclusão 
escolar desde a formação inicial até a continuada. O texto também discute o conceito de alu-
nos com deficiência, suas dificuldades no ambiente escolar para a inclusão e que incluir crian-
ças com deficiência nas salas regulares depende de um trabalho diferenciado do educador e de 
muitas ferramentas de auxílio. Sobre a formação do docente para a educação inclusiva o texto 
afirma que contribui para possibilitar condições para que os docentes possam refletir sobre a sua 
prática, de forma a melhor atuar com as diferenças que se fazem presentes no alunado, entre as 
quais aquelas decorrentes de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades/superdotação. Assim o texto considera que no processo de inclusão, é necessário que os 
instrumentos e o conteúdo da avaliação sejam condizentes com as adaptações feitas no currículo, 
considerando-se as especificidades do aluno com necessidades educacionais especiais. É preciso 
refletir sobre a qualidade da formação e as opções de atualização profissional. A educação para a 
diversidade pressupõe a preparação do professor e do sistema educacional com a: a valorização 
profissional do educador, por meio de apoio e estímulo; o aperfeiçoamento das escolas, para a 
oferta do ensino; o apoio e parceria da Educação especial e a promoção do trabalho em equipe.

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Processo inclusivo. Alunos com deficiências. Escola 
regular. 
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A NOVA INSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: POSSIBILIDADES E DESA-
FIOS

Ana Claudia Ferreira411
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Resumo

Nos anos 1980 e 1990, a educação brasileira de nível médio era pensada, pelos que a estudavam e 
nela atuavam, através da problemática de garantir formação de maior solidez quanto aos conteúdos 
ditos das humanidades, postulando tal viés para alcançar melhor preparo na formação profissio-
nal. Kuenzer (1994) aponta o desejo da sociedade por uma escola onde se articula o ensino das 
humanidades com as transformações ocorridas no mundo do trabalho. O resultado esperado era 
que, com a articulação entre o saber profissional e o saber universal, se alcançasse a formação 
integral. Paradoxalmente, a reforma adotada nos anos 1990, ainda que surgisse em resposta aos 
anseios de formação integral, acabou por reinstaurar a dicotomia entre formar para o mundo do 
trabalho e formar para o mercado de trabalho, como se o primeiro caminho não contivesse o se-
gundo por natureza. As teses apresentadas neste texto inserem-se no âmbito do debate das relações 
entre o mundo do trabalho e a educação, trazendo para o foco a criação dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), ocorrida ao final do ano de 2008. Isto se deu em meio 
a um projeto que tem a educação profissional e tecnológica, oferecidas nestas instâncias, como 
sendo de caráter emancipatório. O presente texto tem por objetivo refletir sobre a função social 
dos IFs e dos profissionais da educação que neles atuam, bem como, sinalizar algumas possibili-
dades e alguns desafios a serem superados, diante de uma institucionalidade que engloba o tripé 
ensino-pesquisa-extensão e a verticalização da formação. Para a sua elaboração, foi realizada uma 
pesquisa exploratória, através do estudo de bibliografias que abordam a temática proposta, sendo 
estas: cadernos pedagógicos propostos como material de apoio à disciplina de História, Legislação 
e Políticas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil, ofertada na Especialização 
em EPT do Instituto Federal Catarinense; artigos publicados em periódicos científicos da área de 
educação ou em anais de eventos, e; legislação pertinente. Contribuem para a construção deste 
estudo Bacelar (2000), Freire (2001), Krieser (et al, 2017), Oliveira, (2014), Pacheco (2018), Silva 
e Terra (2013) e Zatti (2016), dentre outros. Para os principais resultados e alcances deste estudo, 
observa-se que, quanto à proposta de educação emancipatória presente na lei de criação dos IFs, 
Zatti (2016) confirma em seus estudos qualitativos que a busca por uma educação efetivamente 
emancipatória vem tomando força e, como se espera, encaminhando a construção sócio-histórica 
de um povo que reflete, escolhe, se posiciona e faz acontecer. Também constante na criação dos 
IFs, a exigência de contribuir para o desenvolvimento local e regional, através da transferência de 
tecnologia e inovação, Silva e Terra (2013) afirmam que a abrangência das três dimensões – social 
geográfica e desenvolvimento – durante a implantação dos IFs no Estado do Rio de Janeiro estão 
condizentes com tal objetivo. Por fim, cabe considerar a importância de estudos que elucidem 
a efetiva presença dos IFs e suas contribuições para a formação social brasileira, especialmente 
diante dos grandes desafios que se descortinam na contemporaneidade para a educação no Brasil.

Palavras-chave: Educação integral emancipatória. Educação e o mundo do trabalho. Política 
pública na educação.
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REFORMAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEAS E PENSAMEN-
TO SOCIAL BRASILEIRO: APONTAMENTOS PARA UMA ANÁLISE 
MARXISTA DE TOTALIDADE

Ana Paula Blengini413

Resumo

O presente trabalho objetiva destacar a necessidade de debater as reformas atuais da educação 
brasileira à luz de perspectivas que busquem compreender os fenômenos sociais particulares na 
relação com a totalidade da qual fazem parte. Para tanto, ensaia uma aproximação entre alguns in-
telectuais do pensamento social brasileiro, mormente Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior, que 
analisam a formação econômica do Brasil evidenciando seu caráter subdesenvolvido e subserviente 
aos interesses do capitalismo internacional, e a análise das demandas que o capital impõe sobre a 
educação básica brasileira na atualidade. Dar-se-á principal destaque ao Ensino Médio, visto que 
essa etapa da educação básica se constitui, historicamente, como alvo de reformas regressivas 
que reforçam a formação para o trabalho simples e a dualidade educacional. Nesse sentido, os 
referidos autores contribuem para a caracterização de um país cuja burguesia opta por um modelo 
de desenvolvimento capitalista que reiteradamente ocupa uma posição subalterna na Divisão In-
ternacional do Trabalho. As consequências desse modelo para a formação dos trabalhadores são 
graves, já que não se gera demanda por trabalho complexo em número suficiente para impor a 
necessidade de formação intelectual de alto nível e, portanto, a universalização de educação básica 
de qualidade. O materialismo histórico-dialético é o fundamento filosófico e metodológico do pre-
sente trabalho, visto que, além de constituir a base teórica sobre a qual se apoia parte substantiva 
dos intelectuais do pensamento social brasileiro, permite ir à raiz dos problemas investigados, 
evidenciando suas mediações estruturais. À guisa de conclusão, aponta-se para a impossibilidade 
de compreender o quadro caótico no qual a educação brasileira se encontra sem situar essa proble-
mática em um cenário amplo e que diz respeito ao momento atual do modo de produção capitalista. 

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio. Educação básica. Educação e subdesenvolvimento.  
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UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O KAHOOT E O QR CODE 
COMO FERRAMENTAS METODOLÓGICAS NAS AULAS DE LITE-
RATURA

Ana Paula da Silva Santos414

Anna Lívia Gomes415

Maria Angela Rodrigues416

Resumo

Este estudo objetiva refletir, criticamente, sobre os impactos da perspectiva metodológica de uso do aplicativo 
“Kahoot” e do “QR Code” nas aulas de Literatura, ministradas em três turmas de primeiros anos do Curso 
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, Campus 
Bambuí, entre julho e dezembro de 2018. Considerando os impactos da gamificação no processo de ensino e 
de aprendizagem, a aplicabilidade das ferramentas digitais ora referidas busca promover novas abordagens 
educacionais, em especial no ensino de Literatura, ao serem incorporados à prática docente recursos tecnoló-
gicos disponíveis gratuitamente. O QR Code trata-se de um código de barras utilizado para armazenar URLS 
que, após escaneado, por qualquer aparelho celular moderno com aplicativos específicos capazes de ler links, 
direciona o usuário a um site, hotsite, vídeo, etc. Já a plataforma Kahoot permite a criação de questionários de 
múltipla escolha, possibilitando a inserção de questões com as temáticas desenvolvidas pelo docente em sala 
de aula. Nesse contexto, os discentes podem acessar os questionários pelo computador, tablet ou smartphone. 
Esse panorama de investigação sugere a busca por reflexões sobre os impactos do uso dessas ferramentas, en-
tendidas como propiciadoras de fenômenos sociais e, por extensão, de implicações significativas no cotidiano 
escolar. Para tanto, elencamos os seguintes objetivos específicos: (i) apresentar as atividades literárias sugeri-
das, a partir da proposição de tarefas no “Kahoot” e com o “QR Code”; (ii) analisar tais atividades, por meio 
do conceito de Lévi-Strauss denominado “eficácia simbólica”; (iii) discutir os impactos dessas escolhas meto-
dológicas na perspectiva deleuzeana de sociedade de controle. Assim sendo, este trabalho segue os parâmetros 
da pesquisa qualitativa ao aplicar a Análise de Conteúdo como ferramenta de análise, de acordo com Chizzotti 
(2005) e Bardin (1977). O referencial teórico fundamenta-se, principalmente, nas postulações de autores, como 
Lévi-Strauss (1975), Deleuze (1992), Foucault (1998), Bonet (2012) e Rodrigues (2016). Tomando por base 
a mencionada fortuna crítica, o estudo pretende apontar caminhos de análise acerca das aulas de Literatura, 
desenvolvidas no Ensino Médio Integrado do IFMG - Bambuí, com ênfase nas propriedades do “Kahoot” e do 
“QR Code”, utilizadas para aferir os conhecimentos literários assimilados nas aulas de literatura. A aplicação 
desta metodologia aponta para o fato de que grande parte dos alunos passou a pensar na Literatura como um 
gênero de discurso que vai além da ficcionalidade, tendo em vista sua funcionalidade real na construção do 
conhecimento. Os resultados revelam que os alunos passaram a ter um maior interesse nas aulas de Literatura, 
percebendo os múltiplos sentidos e significados provenientes dos conteúdos curriculares. Portanto, as ativida-
des descritas apresentam-se como uma possibilidade simbólica de estabelecimento de relações entre o que foi 
apreendido no âmbito da disciplina (estruturas cognitivas), bem como entre o que foi expresso pelos educandos 
no processo de gamificação das ações efetuadas nas atividades propostas (estruturas ritualizadas e míticas).

Palavras-chave: Dispositivos de controle. Eficácia simbólica. Gamificação. Kahoot. Literatura. 
QR Code.
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REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PEJA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Anaquel Gonçalves Albuquerque417

Resumo

Vivemos em uma sociedade que se encontra em constante transformação, exigindo que o pro-
fessor tenha flexibilidade para atender às demandas cotidianas e ao mesmo tempo se utilize de 
métodos diferenciados de ensino e aprendizagem, a fim de favorecer o desenvolvimento da cri-
ticidade e autonomia nos indivíduos. Estudos realizados por Veiga e Viana (2011) ressaltam que 
a escola tem “formado” alunos que pouco questionam, apresentando submissão predisposta. Mo-
ran (2009) atribui, ainda, a condição de desastre à educação brasileira, apontando os altos índi-
ces de reprovação e abandono escolar. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo refletir 
sobre o exercício da prática docente desenvolvida no PEJA (Programa de Educação de Jovens 
e Adultos) por meio de narrativa sobre os encontros de formação continuada que ocorrem se-
manalmente na Escola Municipal Deputado Hilton Gama, situado na Pavuna, Rio de Janeiro. A 
experiência vivenciada expressa as limitações do currículo ofertado a estes docentes durante a 
formação acadêmica, sendo geralmente voltado à mera transmissão de conteúdos e dificilmente 
estimulando a reflexão e o pensar. Desta forma, a formação continuada propiciada no próprio lo-
cal de trabalho se torna um requisito essencial para que este profissional repense e atualize suas 
práticas, com o propósito de produzir novos conhecimentos e intervir na realidade local. Para a 
análise dos dados coletados tomaremos por base importantes estudiosos da área, como Moran 
(2009), Libâneo (1998), Garcia (2010), Demo (1996), Mazzotti (2018) e Moreira & Kramer 
(2007). Acredita-se portanto que embora elementos sociais, históricos e culturais sejam determi-
nantes na prática docente, podendo até mesmo vir a interferir no cotidiano escolar, a formação 
continuada, enquanto processo contínuo e permanente do desenvolvimento pessoal e profissional, 
pode possibilitar a desconstrução de conceitos transmitidos e vivenciados ao longo da história 
de vida destes professores, configurando uma prática necessária para que estes se tornem refle-
xivos e possibilitem aos alunos se tornarem protagonistas do próprio processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Desconstrução de conceitos. Reflexão. Processo contínuo.
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RESSIGNIFICAÇÕES SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS NA FOR-
MAÇÃO DE PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM  
DAS CRIANÇAS COM ESPECTRO DO AUTISMO

Andréa Ruas da Cruz Nogueira 418

 Zilmar Santos Cardoso 419

Resumo

Esse trabalho tem como objetivo produzir reflexões sobre aplicabilidades das Políticas Educa-
cionais e Formação de Professores, discutindo formação como um compromisso com o projeto 
social, político e ético na consolidação de uma nação democrática, justa, inclusiva e que promova 
a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, contrária a toda forma de discriminação e exclu-
são (BRASIL, 2015). Premissas estas que, dialogam com o objetivo do grupo de trabalho sobre 
a Educação Básica, Trabalho e Formação Docente, visto que   pretendemos discutir as políticas 
públicas voltadas para o atendimento das necessidades educacionais das crianças com espectro 
do autismo (TEA), considerado o processo de formação inicial e continuada dos professores. O 
âmbito da sala de aula é o campo de   trabalho do professor, os desafios ali presentes são cons-
tantes e a práxis pedagógica desse professor vai sendo (r)elaborada conforme as necessidades dos 
seus alunos. Assim em nossos estudos partiremos da premissa que, a psicologia da educação em 
diálogo com os contextos do sistema educacional, pode contribuir significativamente na constru-
ção da subjetividade e identidade do ser cognoscente e seus processos de ensino e aprendizagem, 
particularmente quando estes sujeitos são identificados com transtornos de desenvolvimento psi-
cológico, e possuem necessidades de atendimentos especiais. Saviani (2008), pondera que desde o 
século XVI várias formas, contínuas e descontinuas, de governo tentam respaldar o nosso sistema 
educacional, disponibilizando recursos e serviços e  orientando quanto à sua utilização no proces-
so de ensino e aprendizagem, e o atendimento especial e inclusivo aos alunos com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades /superdotação (BRASIL, 2011). Este 
pensamento motivou-nos à seguinte problematização:  quais as percepções cognitivas, sociocultu-
rais e históricas dos professores, das séries iniciais do ensino fundamental das Escolas Municipais 
de Montes Claros/MG, acerca dos processos de ensino e aprendizagem destas crianças, em suas 
práxis formativas? Buscamos também investigar sobre a formação de professores e as políticas 
educacionais  voltadas para crianças com espectro do autismo e seus processos de ensino e apren-
dizagem em interface com as contribuições da psicologia educacional. A pesquisa a ser realizada se 
pauta numa abordagem de cunho qualitativa, com pesquisa bibliográfica em autores como Kanner 
(1943), Asperger (1944), Duarte (2001), Vigotski (2008), DSM V (2013), CID-10 (2000), CID-11 
(2018), Coutinho et al (2013).  A pesquisa bibliográfica será realizada em literaturas especializadas 
e dispositivos normativos. A coleta dos dados será realizada por meio de questionários semiestrutu-
rados, que serão aplicados para os sujeitos de investigação dessa pesquisa que serão os professores 
das séries iniciais do ensino fundamental das Escolas Municipais de Montes Claros / MG. A análise 
dos dados será  pautada nos aportes de alguns autores como Franco (2005) e Creswell (2007). Esta 
pesquisa encontra-se em processo de investigação, portanto sem análises e considerações finais.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Educação Básica. Educação Inclusiva. 
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A TECNOLOGIA COMO UMA ALIADA NO TRABALHO DOCENTE 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Andressa Arielly Alves420

Cílson César Fagiani 421

Resumo

As últimas décadas foram marcadas por grande evolução nas tecnologias, na produção de conhe-
cimento, nas transformações políticas e econômicas. O resultado dessas mudanças trouxe-nos um 
novo padrão de comportamento, novas maneiras de se relacionar e trabalhar.A tecnologia está sendo 
utilizada em diferentes contextos como, na agroindústria, nas relações sociais, na mobilidade, e na 
educação não poderia ser diferente. Hoje temos em mãos diversas tecnologias que podem otimizar 
o resultado e a relação aluno-professor. Este resumo tem por objetivo apresentar resultados preli-
minares de uma pesquisa que busca investigar a relação entre professores e a utilização de recursos 
tecnológicos disponíveis. Esta pesquisa esta sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação 
em Educação Básica da Universidade de Uberaba no curso de Mestrado Profissional no campus de 
Uberlândia, é  uma pesquisa, em princípio de caráter quali-quantitativo, realizada com professores, 
da Educação Infantil ao superior, de instituições públicas e privadas. Foi aplicado um questionário 
digital, na plataforma SurveyMonkey, para entender qual o conhecimento esses professores têm de 
algumas ferramentas inovadoras que podem ser usadas no ensino e aprendizagem. Ao responderem 
sobre as ferramentas que têm algum tipo de conhecimento, 39% sabem sobre realidade aumenta-
da, 48% sobre realidade virtual, 78% e-book, 30% gamificação, 39% podcast, 22% storyntelling, 
35% AVA, 83% aplicativos e 70% impressão 3D. Por outro lado, 34% nunca usou nenhuma das 
ferramentas mencionadas. Quando questionados sobre os meios que usam para se atualizar e bus-
car inovações, 91% respondeu que em pesquisa Google, 96% vídeos disponíveis na internet, 65% 
cursos rápidos de formação e atualização, 52% em cursos EAD, 74% em Pós-graduação, 30% em 
grupos de estudos e 96% em trocas de experiências com outros profissionais. Este levantamento 
preliminar também nos traz o ponto de vista do professor sobre os desafios que enfrentam na sala 
de aula em relação às novas tecnologias e são trazidas questões como infraestrutura, falta de in-
centivo, resistência ao novo e comodismo. Tendo como objetivo principal o detalhamento de todas 
essas possibilidades no uso das diferentes tecnologias na Educação Básica,  essa pesquisa pretende 
contribuir para uma análise e reflexão de como a tecnologia pode ser um recurso a otimizar o 
resultado do trabalho docente, além de entender qual a forma que o professor tem buscado essas 
novas tendências e como tem enfrentado as dificuldade encontradas para esse movimento disrupti-
vo que estamos vivendo, em que a tecnologia está presente e pode ser uma forte aliada ao resultado

Palavras-chave: Educação e tecnologia. Inovação tecnológica. Metodologia e ensino. Ensino e 
aprendizagem.
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O NEGRO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS RACIAIS E A MÃO DE OBRA NEGRA NA SOCIEDADE CON-
TEMPORÂNEA.

Anna Cláudia de Oliveira Figueredo422

Luciene Correia Santos de Oliveira423

Roberta Rodrigues Ponciano424

Resumo

Analisando o processo histórico e cultural de nosso país é notório as mazelas enfrentadas pela 
população negra ainda sobre o reflexo do colonialismo e inércia social que se faz presente mesmo 
em momentos de transição, tendo reflexo tanto nas relações sociais, como também na mão de 
obra negra no mercado de trabalho. Estudos retratam que mesmo com a abolição da escravatura, 
proclamação da república e o início do desenvolvimento industrial no Brasil, a mão de obra imi-
grante era a solicitada, excluindo negros, índios e o homem branco brasileiro, pois a ideia de mão 
de obra remunerada valia apenas a imigrantes brancos. Entretanto, dados estatísticos e diversas 
pesquisas retratam que ainda hoje o desemprego atinge mais negros que brancos em nosso país, 
o que nos leva a refletir sobre a discriminação e o racismo estrutural presente em nossa socieda-
de.  Diante disto, este trabalho tem por objetivo analisar em quais medidas as políticas públicas 
compensatórias, ou seja, as políticas raciais têm contribuído para que a população negra integre 
espaços sociais e necessários à vivência humana, relacionados à educação, saúde e trabalho, e 
analisar os desafios impostos pelos meios de produção, favorecendo assim a desumanização e a 
desigualdade da mão de obra negra num estado capitalista e numa sociedade de classes. A presente 
pesquisa se volta aos pressupostos da pesquisa qualitativa na qual Minayo (2002) afirma que é 
a busca pelo desconhecido, ao qual o pesquisador se ingressará ao objeto de estudo na tentati-
va de compreender e conhecer suas facetas. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizou-
-se a pesquisa bibliográfica para melhor compreensão da temática abordada focando na questão 
da inserção do negro no mercado de trabalho, tendo como aporte teórico Martins (2012), Myers 
(2003), López (2012), dentre outros. Para isto, foi utilizada também a pesquisa documental com 
o objetivo de levantar as principais legislações promulgadas a partir da década de 90, a fim de 
romper com as formas de opressão e desumanização do negro no Brasil, bem como políticas com-
pensatórias de inclusão. Em suma, de acordo com os resultados obtidos, conclui-se que muito 
ainda há de ser feito para que o país supere as fortes ondas de racismo e preconceito ainda pre-
sentes na sociedade, levando a marginalização e segregação de vidas negras. Os impactos causa-
dos pela escravidão no Brasil, ainda se fazem presentes na sociedade atual e tem se configurado 
em altos índices de desemprego, precarização do trabalho e desumanização da população negra.
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 OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 Aparecida de Freitas Batista425

 Resumo 

A educação inclusiva se atrela á inúmeros desafios. Diante da grande dificuldade do professor em 
atender as demandas de um público cada vez mais heterogênico, a escola possui a necessidade 
de se organizar e se adequar para atender a todos com equidade. Diante deste cenário, a presente 
pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender os desafios dos professores de uma 
escola da rede pública municipal de Padre Bernardo-GO. Objetiva-se uma abordagem qualitativa 
que conforme Minayo (2002) é um tipo de pesquisa que se preocupa com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado, nem reduzido à operacionalização de variáveis, pois abrange o 
universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos indivíduos sobre 
determinados fenômenos. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, no 
qual foram entrevistados oito professores que lecionam no ensino fundamental. O Estudo teve 
como parâmetro, quais os tipos de dificuldades que um professor de educação inclusiva enfren-
ta em sala de aula, o papel da equipe pedagógica no desenvolvimento de diretrizes voltadas a 
inclusão escolar, a influência dos pais no auxilio escolar, assim como, a busca pelo aperfeiço-
amento diante de todos os desafios apresentados. Conclui-se assim, que a inclusão demanda a 
superação de imensos desafios, onde se exige uma urgente necessidade de cursos de formação 
inicial e continuada para os professores, bem como, estratégias que possibilitem a troca de ex-
periências, que visem à elevação do nível de aprendizagem dos alunos na educação inclusiva. 
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USO DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL E PERSONAGENS NE-
GROS/AS: ANÁLISE DE REPRESENTATIVIDADE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA.

Beatriz Fernanda Careira426

Aline de Jesus Peixinho427

Gabriela Paloma Santos da Silva428

Resumo

O presente trabalho é fruto de atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência - Pibid, no subprojeto Alfabetização, na perspectiva para relações étnico-raciais 
– Pibid Afroletramento. Este foi motivado durante observações de aulas ministradas nas turmas 
de quarto e quinto ano, de uma escola pública de Ituiutaba - Minas Gerais, enquanto bolsistas do 
subprojeto. Fomos instigadas a escolha do tema por duas razões. A primeira relaciona-se a repre-
sentatividade, pois, ao realizar o mapeamento das salas, evidenciamos que a maioria das crian-
ças das mesmas são negras. Com relação à identidade negra e sua representatividade baseamos 
o estudo em MUNANGA (2006)  e GOMES (2018).  A segunda razão relaciona-se a relevância 
que deve ser dada à literatura infanto-juvenil no Ensino Fundamental, uma vez que se remete ao 
lúdico, característica cabível a essa etapa de ensino (ABRAMOVICH, 1989). A pesquisa objeti-
vou analisar a utilização de literatura infantil, focando na presença representativa de personagens 
negros/as destas obras. Para tanto, este trabalho propôs a fazer uma revisão bibliográfica sobre 
a importância de personagens negros/as na literatura infanto-juvenil. Baseamos em estudos de 
SILVA (1995), SILVA (2008), ROSEMBERG (2003) que se debruçaram sobre a presença negra 
em ilustrações de livros didáticos e de literatura. Realizamos também a observação das salas de 
aula e da biblioteca da escola. Neste espaço buscamos perceber a frequência de utilização de li-
teratura com a presença de personagens negros/as e suas funções nas histórias. Finalizamos com 
entrevistas feitas ás professoras das respectivas salas a fim conhecer as práticas docentes referentes 
à literatura infanto-juvenil e afro-brasileira. Dessa forma, concluímos que na sala de aula nota-se 
a ausência da utilização de histórias com personagens negros/as. Justifica-se, que é dificultada a 
prática pedagógica com literatura afro-brasileira pela falta desse recurso literário na instituição. 

Palavras-chave: Personagens negros. Lúdico. Prática docente.
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A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE EM GEOGRA-
FIA SOBRE A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS SÉCU-
LO XXI

Bianca de Souza Rocha429

Márcia Verssiane Gusmão Fagundes 430

Resumo

O sistema educacional brasileiro teve sua consolidação marcada por políticas de intervenção esta-
tal. No âmbito nacional, a partir das determinações que foram estabelecidas na Constituição Federal 
(CF) de 1988 e na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, as reformas 
neoliberais ganham corpo na segunda metade da década de 1990 no campo do currículo, marcadas 
por exemplo na implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997, para todas 
as disciplinas de educação básica. Como já era prevista na CF e na LDBEN essas determinações 
refletiram no desempenho profissional docente. A precarização do trabalho do professor em Minas 
Gerais na atualidade é o resultado de políticas públicas adotadas entre os períodos de 2003 a 2014 
denominada como choque de gestão para os professores da Rede Pública. Sob forte impacto educa-
cional, provocaram a proletarização, a intensificação e a precarização do trabalho docente na Rede 
Estadual de Ensino - REE/MG (Francklin, 2016). Em detrimento dessas políticas estaduais, houve 
uma expansão dos ideais neoliberais provocando um desgaste na atuação do professor. Esse estudo 
se propõe a analisar a precarização do trabalho docente, com foco no aligeiramento da formação 
de professores e na desvalorização teórica, onde se predomina o praticismo sob a influência do 
neoliberalismo nas políticas educacionais e seus impactos na formação em Geografia do Ensino 
Médio, sobretudo, em âmbito nacional, com o atual documento da Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), que se definiu com o Plano Nacional de Educação (PNE) para a década de 2014-2024, 
aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. A elaboração, discussão e aprovação desse 
documento se deram em um contexto político tenso, em que  os vários grupos com ideias contrá-
rias a forma como a BNCC foi direcionada lamentaram a falta de diálogo desde sua elaboração, 
pois, foram ignorados por se divergirem de suas propostas,  já que essa se encontra ligada a uma 
visão economicista e empresarial da educação dos valores, concepções e estratégias neoliberais 
como apontados pelos autores Dartot e Laval (2016), Harvey (2004) e Gentili (1996). Tal docu-
mento possibilita a atuação docente de profissionais “com notório saber” para ministrar as aulas na 
educação técnica e profissional (Brasil, 2017). Tais políticas reduz a questão epistemológica das 
áreas de conhecimento e banaliza a formação docente, já que desconsidera a importância deste, 
como um processo cumulativo do professor, comprometendo seu desempenho profissional no que 
diz respeito ao ensino e aprendizagem. A metodologia empregada pauta-se em pesquisas biblio-
gráficas e análises de documentos que promovem uma articulação nos impactos de tais políticas 
com a desvalorização do trabalho docente. Portanto, as circunstâncias de construção da educação 
no país, foram pautadas pela isenção de um processo democrático e respeitoso a carreira docente. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Desvalorização do Docente. Base Nacional Comum 
Curricular. 
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CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO AO PROCESSO DE FORMAÇÃO: 
UMA EXPERIÊNCIA INCLUSIVA EM ESCOLA “EXCLUSIVA”

Bruna Luiza de Oliveira Timoteo431

Resumo

A Constituição Federal determina: “atendimento educacional especializado aos portadores de defi-
ciência, preferencialmente na rede regular de ensino” (art.208, III). Em consoante, na Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais (Espanha, 1994), consta que a escolarização 
em escolas especiais, bem como, nas classes especiais em escola regular deveriam ser exceção. 
Uma vez que, as escolas inclusivas possibilitariam de maneira mais efetiva o combate a atitudes 
discriminatórias e a formação de uma sociedade que acolha a diversidade. O respectivo trabalho se 
constituiu durante a disciplina de Estágio Supervisionado – no curso de bacharelado e licenciatura 
em História – que foi desenvolvida na Escola Estadual Novo Horizonte de educação especial, no 
município de Uberlândia. O fechamento da escola mencionada já foi a perspectiva da instituição, 
em decorrência da política de educação inclusiva, que visa integrar estudantes com deficiência 
em escolas regulares se valendo do amparo legal e teórico – pouco desenvolvido no primeiro 
parágrafo.  Seguindo a recomendação apresentada pelas ‘Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica’, tenho por objetivo realizar estudos de caso referente ao processo 
de ensino aprendizagem na educação especial, por meio da análise e criação de fontes orais, a 
partir de entrevistas com os docentes, discentes e seus familiares, e com os multiprofissionais 
envolvidos no desenvolvimento cognitivo, motor e emocional do estudante. Uma vez que, o pro-
cesso de inclusão pode ser tomado como uma experiência de exclusão pelo estudante, quando 
este não se adapta a escola regular, enquanto que numa instituição “exclusiva” o sujeito pode 
construir sua identidade e autonomia, ter acesso a cultura e, se sentir incluso socialmente – ao 
interagir e criar vínculos com colegas com outras deficiências. Todavia, a pesquisa não tem como 
propósito a definição de qual modelo escolar seria o mais adequado, pois, cada caso é um caso, 
contudo, podemos aprender com ambos. Assim, o trabalho de Carla Barbosa Alves (ALVES, 2015) 
contribuirá na compreensão do processo de implantação do Atendimento Educacional Especia-
lizado (AEE) na rede municipal de Uberlândia. Além disso, é imprescindível a análise histórica 
referente a construção da educação especial no Brasil. De forma, a desconstruir a ideia criada e 
compartilhada socialmente de que deficiências e síndromes são doenças, e, que quem as possui 
tem características inferiores a “normalidade” e, que detém um problema que precisa ser solu-
cionado. No tocante, a discussão de (COTRIN, 2010) sobre a relação da educação especial com 
a história da psicologia tem muito a nos acrescentar. Por fim, ao mesmo que o estudante tem 
uma centralidade na pesquisa, o professor é o protagonista, já que, é na sala de aula que mui-
to se constrói e pouco é socializado para o meio externo a este espaço. No tocante, há apenas 
dois perfis de professores para atuar com estudantes que apresentam necessidade educacionais 
especiais: o professor da classe comum capacitado e o especializado em educação especial. Con-
clui-se pela necessidade da ampliação do preparo do docente para atuar com múltiplos sujeitos.

Palavras-chave: História. Educação Especial. Formação Docente. 
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A NECESSIDADE DA CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSI-
TÁRIO DO  CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
 

Camila Cunha de Araújo Borges432

Resumo 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar os impactos da capacitação ao longo da carreira do pro-
fessor universitário do curso de Administração. Tendo em vista que esse curso é de bacharelado, 
e na sua estrutura curricular não existem disciplinas específicas para formação de docentes, parto 
do pressuposto que ao entrar na carreira universitária, o docente poderá encontrar algumas dificul-
dades tais como falta de didática para ensinar, insegurança no processo de ensino aprendizagem, 
pois na graduação deduz-se que alguns professores enquanto alunos guardaram consigo exemplos 
bons e ruins de seus professores, uma vez que precisa ampliar os seus conhecimentos específicos 
da área, fundamentais para o desenvolvimento pleno da docência. Nesse sentido, é importante a 
necessidade de capacitações que agregam conhecimento, didática, pesquisa e competências ne-
cessárias ao longo da carreira do professor universitário do curso de Administração. Esta pesquisa 
se caracteriza como qualitativa e bibliográfica, e os dados foram analisados à luz da matriz epis-
temológica que subsidia este estudo. Dentre alguns resultados encontrados, foi possível verificar 
que as capacitações que o docente faz durante a sua carreira de docência, podem migrar entre 
pós-graduações que englobam desde o Lato Sensu (Especialização ou MBA - Master of Busines 
Administration), Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), ou cursos de curta duração, seminários, 
palestras, workshops, oficinas e congressos. É possível dizer, portanto, que a busca por conheci-
mento e a troca de informações entre seus pares são fatores que auxiliam de forma significativa na 
formação do professor universitário, pois podem agregar competências necessárias para que esse 
profissional se prepare melhor e com mais condições de atender as exigências do mercado, espe-
cialmente as IES (Instituições de ensino superior), seja de ordem pública ou privada. Nesse cenário, 
o docente também tem o papel de colaborador com a sociedade, uma vê que com a suas pesquisas, 
pode instigar seus alunos a pesquisar e a desenvolver projetos de pesquisa entre outros, que possam 
contribuir para solucionar diferentes problemas, ao ampliar a produção de conhecimento na área. 
Portanto, é necessária uma constante busca de conhecimento para que a carreira docente se desen-
volva em sua plenitude, e que ao longo de sua carreira possa despertar e fomentar o senso crítico 
em seus alunos, e ao mesmo tempo, aprender com os questionamentos realizados em sala de aula. 

Palavras-chave: Carreira, docência, especializações. 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO DA REFORMA DO ENSINO 
MÉDIO

Camilla Ketellen Silva Gaspar433

Cílson César Fagiani434

Resumo

O presente trabalho intitulado “Educação Integral no contexto da Reforma do Ensino Médio”, 
está sendo desenvolvido no Programa de Pós – graduação em Educação, no curso de Mestra-
do Profissional em Educação – Formação Docente para a Educação Básica, na Universidade de 
Uberaba, Uberlândia, Minas Gerais, sob a orientação do Prof. Dr. Cilson César Fagiani, com o 
objetivo de analisar as mudanças que ocorreram no Ensino Médio, traçando um paralelo histórico 
até 2019/2020, possível ano da conclusão desse trabalho, analisando os aspectos constitucionais e 
legais e o impacto dessa transição na comunidade escolar. Para abordar essa problemática, primei-
ramente, será privilegiada uma pesquisa bibliográfica analisando, principalmente, os documentos 
oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, o Plano 
Nacional de Educação (PNE) nº 13.005 de 25 de junho de 2014, Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), norteadores e base de toda essa didática dissertativa, também haverá a análise de dados 
pertinentes ao tema, com a adoção do método quantitativo, e um possível estudo de abordagem 
qualitativa, posteriormente um aprofundamento da proposta do “Ensino Médio Integrador”, que 
analisará essa aplicação da educação integral na Escola Estadual Ângela Teixeira, escola referência 
para essa transição do ensino médio regular ao ensino médio integral, na cidade de Uberlândia/
MG. O estudo ainda se respaldará em conceitos de educação referenciada socialmente buscando 
discorrer sobre a educação para o trabalho, a importância da educação básica no contexto tecnoló-
gico, perpassando pela problematização econômica, social e histórica concernente a essa reforma 
do Ensino Médio. O trabalho em questão se respaldará em autores relacionados ao tema como 
Karl Max, Demerval Saviani, Galdêncio Frigotto, Luis Carlos de Freitas, Cilson César Fagiani 
e outros que se relacionarem ao objeto de pesquisa. Por se tratar de um curso de mestrado pro-
fissional, além da dissertação a ser detalhada e explanada, haverá a produção de um produto, a 
princípio a proposta será uma cartilha informativa para os professores e alunos, do ensino médio, 
a fim de orientá-los sobre as principais mudanças que os impactarão nessa transição curricular.

Palavras – chave: Educação Integral. Reforma Curricular. Ensino Médio. Educação Referencia-
da Socialmente. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉ-
RIO: A MATERIALIDADE PARA A CRIAÇÃO DO CEFAM NO MATO 
GROSSO DO SUL (1970-1980)

Cilmara Bortoleto Del Rio Ayache435

Alessandro Marcon da Silva436

Margarita Victoria Rodriguez437

Resumo

Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa em andamento que tem por objeto a implantação 
e expansão do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) em Mato Grosso 
do Sul (1989-1996). Para este momento, objetivamos analisar o cenário político, econômico e 
educacional das décadas de 1970 a 1980, período que antecedeu a criação do CEFAM. A partir 
de uma análise na materialidade dos fatos sociais, buscamos apreender as múltiplas e diversas 
determinações do núcleo fundamental do objeto de estudo afim de delinear as relações presentes na 
base material, relacionando-as aos interesses da manutenção e reprodução hegemônica do capital. 
É apresentado neste: a) uma síntese do quadro econômico mundial e as políticas de manutenção 
dos interesses capitalistas direcionadas aos países da América Latina, dentre estes, o Brasil, a partir 
da década de 1970 até final dos anos de 1980; b) o cenário político, econômico, social brasilei-
ro no período supramencionado, denominado Milagre Econômico; c) a redefinição do papel do 
Estado nas reformulações da política educacional de formação de professores primários; d) uma 
analise da lei 5.692/1971, que instituiu a profissionalização do magistério por meio da Habili-
dades Específicas para o Magistério (HEM); e) um levantamento preliminar das críticas que os 
movimentos e entidades representativos da educação denunciavam em relação às HEM. Diante do 
exposto, podemos afirmar que a base material apresentada fez emergir a necessidade da criação 
do CEFAM, vista de atender o projeto político tecnocrático do governo cívico-militar. Compre-
endemos que o Estado no propósito de equacionar a economia e manter a hegemonia ideológica 
vigente, cumpriu seu papel na formulação e na implementação da Lei 5.692/1971, tendo como 
premissas a formação dos professores primários, que ocasionou a profissionalização compulsória 
do magistério, ao instituir as HEM, e a formação do capital humano, cujos interesses visavam 
legitimar a ideologia do capital, ao imprimir à classe trabalhadora a necessidade de submeter-se 
aos interesses do capital, ao sedimentar a divisão social do trabalho e a separação entre o capital e 
a força de trabalho no processo produtivo e na manutenção da estrutura organizacional capitalista.
 

Palavras-chave: CEFAM. Mato Grosso do Sul. Habilidades Específicas para o Magistério.
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VIOLÊNCIA SOCIAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS POBRES: 
O TERRENO ADVERSO EM QUE SÃO DESENVOLVIDOS OS PRO-
CESSOS EDUCACIONAIS

Cláudia Rodrigues de Camargo438

Resumo

O presente artigo intenta socializar parte de uma pesquisa de doutoramento. As análises aqui em-
preendidas se debruçam sobre os fatores que interferem no cotidiano da sala de aula, compreenden-
do a realidade como produto das relações estabelecidas entre as pessoas, em contextos e espaços 
historicamente vividos. Com isso, procuramos neste trabalho compreender como o sistema capita-
lista, em tempos de neoliberalismo, interfere no ensino ofertado às classes populares. Objetivamos 
investigar as violências simbólicas, sociais e de humilhações (HAROCHE, 2008), praticadas contra 
professores/as, estudantes e familiares que constituem a população pobre da sociedade, analisando 
a opressão sofrida pelos/as mesmos/as, demonstrando como as crueldades ocorrem nas sutilezas 
da rotina escolar (FREITAS, 2017). Essas violências ocorrem tanto de forma direta (condições 
precárias de moradia, falta de assistência médica, etc.) quanto simbólica (sentimentos de constran-
gimento, humilhação e culpa) e submetem a maioria das pessoas menos favorecidas à processos 
de exclusão social e de subtração de direitos civis. Por meio desta pesquisa, perquirimos aquilo 
que as escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, destinadas aos estudantes em situação de 
desvantagem social, estão desenvolvendo no direcionamento das efetivas aprendizagens discentes. 
Constatamos que a dinâmica do capitalismo mundial no seu crescente processo de acumulação de 
riquezas, sobretudo, numa conjuntura em que prevalecem as teorias e práticas neoliberais, e, por 
decorrência, as condições impostas pelos países centrais aos países pobres ou em desenvolvimento, 
como é o caso do Brasil, se reflete diretamente nas escolas por meio das políticas educacionais ado-
tadas. O resultado dessas condições adversas e instáveis no campo político e econômico, no tempo 
presente, comprometeram ainda mais o cotidiano escolar de diversas formas, seja em termos das 
condições socioeconômicas dos/as alunos/as que frequentam as escolas que se localizam nas regi-
ões pobres e periféricas; da infraestrutura inadequada das unidades escolares; do currículo erudito 
e, portanto, desarticulado das realidades discentes; da sobrecarga de trabalho dos/as profissionais 
da educação; da angústia sentida pela classe docente em decorrência da instabilidade no trabalho; 
das expressivas perdas e dos permanentes retrocessos (salários de efetivos/as sem reajustes, pro-
fessores/as contratados/as à mercê de processos seletivos incertos, da reforma previdenciária); da 
ausência de legítimo amparo do Estado aos estudantes mais necessitados, dentre outros aspectos 
que podem transformar o ambiente escolar numa terra arrasada. A constatação das influências do 
plano macrossocial (GENTILI, 1995), no fazer docente e discente foi necessária e importante, 
pois, quando nosso olhar de pesquisadora se deslocou para o cotidiano escolar, percebemos que 
muitas das amarras que impedem um bom desempenho no processo de ensino e aprendizagem ex-
trapolam os limites das escolas, pois se prendem, também, aos preceitos da lógica do capitalismo. 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Educação. Classes Populares.
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A CONSTRUÇÃO DE VÍDEOS NO PROCESSO DE ENSINAR E 
APRENDER MATEMÁTICA – UMA PROPOSTA PARA OS ANOS FI-
NAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cleibiane Susi Peixoto439

Sandra Gonçalves Vilas Bôas 440

Resumo

O presente resumo sintetiza um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa de Pós-graduação 
em Educação Básica no curso de mestrado profissional da UNIUBE – Campus Uberlândia. Analisando 
o intenso processo de informatização da sociedade contemporânea e a abertura desta às tecnologias de 
informação e comunicação, constata-se que a cada dia surgem novos desafios e novas oportunidades nas 
relações que envolvem a sociedade e, consequentemente, a educação. Segundo Almeida e Valente (2011), 
os alunos se adequaram às tecnologias e convivem harmoniosamente com o mundo digital, enquanto os 
educadores demonstram dificuldades e resistência em incorporá-las à sua prática pedagógica. Ao se recu-
sar a acompanhar a evolução das tecnologias de comunicação e informação, os professores provocam um 
distanciamento dos conteúdos sistemáticos trabalhados na sala de aula da realidade dos jovens e dos seus 
interesses. Conforme Collares (2017, p. 8) cabe ao professor o desafio de “organizar na escola um espaço 
de vivências pedagógicas” que venham aproximar o cotidiano dos alunos aos conteúdos apresentados nas 
escolas. Vários são os meios tecnológicos que podem ser utilizados, contudo, será objeto de estudo desse 
projeto de pesquisa investigar a contribuição da construção de vídeos para apropriação de conceitos ma-
temáticos por um grupo de alunos dos anos finais do ensino fundamental. Ao ser proposta a produção de 
vídeo pelos alunos nas aulas de Matemática, eles terão a possibilidade de compreender conceitos matemá-
ticos inerentes ao 8º e 9º ano de forma autônoma, ainda que mediado pelos professores. Com a modificação 
do cenário das aulas, o aluno deixará o papel de agente passivo e avançará como protagonista do próprio 
aprendizado. A pesquisa será desenvolvida segundo abordagem qualitativa, na modalidade de pesquisa 
participante onde a pesquisadora exercerá um duplo papel de observar e orientar o processo de construção 
dos vídeos. O processo de construção dos vídeos será conduzido por meio do Trabalho com projetos re-
ferenciado em Hernandez e Ventura (1998), na dinâmica de Trabalho colaborativo. Nossa opção se dá em 
função do que nos anuncia, Hernandez e Ventura (1998, p.64) ao afirmarem que as fases do trabalho com 
projetos ajudam os alunos serem conscientes de seu processo de aprendizagem, ao mesmo tempo, que exi-
gem uma reposta dos professores aos desafios que se estabelecem numa estruturação mais aberta e flexível 
dos conteúdos escolares. O trabalho colaborativo, por sua vez, permite segundo Campos (2007, p.102), que 
os alunos desenvolvam a capacidade de tomar decisões, assumir responsabilidades, conviver aprendendo 
a respeitar as diferenças individuais, a medida que entre os componentes do grupo estabelece-se uma re-
lação onde todos se ajudam mutuamente, para que o objetivo maior seja alcançado. Para o gerenciamento 
e compartilhamento de atividades educacionais utilizaremos a plataforma Google Classroom. Os dados 
para análise serão obtidos a partir do desenvolvimento dos projetos de construção dos vídeos por meio de 
diferentes instrumentos de coleta, quais sejam, registros fotográficos e em vídeo, notas de campo, observa-
ção participante e rodas de conversa para avaliação das etapas. Com o resultado dessa pesquisa desejamos 
oferecer aos professores novas estratégias de ensino consoante a revolução tecnológica da atual sociedade.

Palavras-chave: Produção de vídeos matemáticos. Ensino de Matemática. Trabalho com proje-
tos.

439  Mestranda em Educação, UNIUBE – Universidade de Uberaba – Uberlândia-MG e Secretaria Municipal de Educação – 
Ipameri-Go, cleibsusip@hotmail.com.
440  Doutora em Educação Matemática, UNIUBE – Universidade de Uberaba e CEMEPE – Centro Municipal de Estudos e 
Projetos Educacionais – Uberlândia-MG, sandraavilasboas@yahoo.com.br.



256

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

FORMAÇÃO DOCENTE NA BAIXADA FLUMINENSE:  CURSO ES-
COLA.  LUGAR DE MEMÓRIA, PESQUISA E EXPERIÊNCIAS EM 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Cristiane Dias Nunes441

Kissila Soares Fernandes 442

Marcia Montilio Rufino 443

Márcia Spadetti Tuão da Costa 444

Resumo

No ano de 2009, o Centro de Pesquisa Memória e História da Educação da Cidade de Duque de 
Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd) passou a oferecer o curso Escola.  Lugar de Memó-
ria, Pesquisa e Experiências em Educação Patrimonial com o objetivo de contribuir nas políticas 
públicas de formação docente na cidade de Duque de Caxias.  Um dos eixos de atuação do CE-
PEMHEd corresponde à formação docente inicial e continuada por entendermos a educação como 
patrimônio e que cada professor é um pesquisador.  O formato do curso e sua periodização foram 
sendo modificados ao longo desses dez anos de atuação, desde as aulas iniciais mensais realizadas 
semestralmente, aulas únicas em dois distritos do município de Duque de Caxias até aulas men-
sais com duração anual que corresponde à configuração do curso atualmente.  Além de publicar a 
experiência nesse tipo de formação docente, reafirmamos a importância da educação patrimonial 
para e partir da escola como política pública, assim como verificamos o fazer do CEPEMHEd 
nessa formação.  Nesse percurso, recorremos ao materialismo histórico como referencial teórico-
-metodológico numa relação dialética entre o universal e o singular numa análise pautada na to-
talidade histórica.  Para tal, dialogamos com Najjar (2010), ao tratarmos da educação patrimonial 
voltada para a educação, Ciavatta (2015), quanto à formação docente e Florestan (1981) no que 
diz respeito à escola enquanto patrimônio.  No que tange as fontes, utilizamos a lista de presença 
dos diversos encontros, a ementa do curso, as avaliações escritas pelos cursistas, as informações 
cedidas nas inscrições, as agendas com a pauta dos encontro, as pesquisas apresentadas pelos cur-
sistas no final do curso e um questionário preenchido pelos cursistas.  Nessa pesquisa, foi possível 
identificar a escola como patrimônio que precisa ser preservado, a importância da pesquisa sobre 
instituições escolares e públicas, como espaços nessas instituições que divulguem essas pesqui-
sas.  Assim, também, identificamos como o patrimônio histórico-educativo e o patrimônio local 
entrelaçam a formação como fonte histórica.  Constatamos que a investigação/formação acerca 
da escola propiciam o sentimento de pertencimento do sujeito a um determinado tempo histórico.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO E O SABER/FAZER DOCENTE: ESTRA-
TÉGIAS E TÁTICAS DA FORMAÇÃO EM ATIVIDADE NO CURSO DE 
DESIGN DA UEMG/UBÁ

Custódio Jovêncio Barbosa Filho445

Carlos AugustoVeggi de Souza446

Resumo

A partir das análises, com base em experiências, teóricas e práticas, sobre o saber/fazer docente 
em cursos de ensino superior, infere-se que um dos maiores desafios do trabalho docente consiste 
na falta de formação continuada que, lhe garanta condições reais de dialogar com as experiên-
cias exitosas de seus pares. Diante de situações problemas nas relações com o processo ensino 
aprendizagem, às vezes, estes/as docentes, mesmo em meio a tantos colegas, se sentem isolados/
as da possibilidade de trocar experiências de trabalho, ou porque não existe um espaço/lugar com 
tempos e territórios específicos, ou por considerarem que ao se expor podem colocar em xeque 
seu trabalho em sala de aula. Sendo assim, os/as docentes no fazer cotidiano de suas atividades 
acabam se formando e sendo formados/as por meio de estratégias e táticas no desenvolvimento 
do seu labor na relação com o processo de ensino aprendizagem. Este estudo analisa, ainda que 
de forma inicial, as estratégias e as táticas utilizadas, pelos/as professores/as do Curso de Design 
da Universidade do Estado de Minas Gerias, unidade de Ubá (UEMG/Ubá), no ano de 2018, para 
conseguirem, em meios aos desafios, formar profissionais que deem conta de se inserir e serem 
inseridos no mundo do trabalho com toda a complexidade existente, sobre essa dimensão, no mun-
do contemporâneo. Ao tomar como base de discussão categorias como emancipação no processo 
de formação, experiências formativas, autonomia no desenvolvimento do fazer cotidiano, a partir 
das aproximações feitas com Marx, Gramsci, Lukács, Thompson e Mészaros, pode-se perceber 
o avanço entre os/as professores/as. Como estratégia de coleta de dados utilizamos um questio-
nário com perguntas abertas sobre algumas situações problemas de cunho didático-pedagógico-
-metodológico, resolvidas pelos/as docentes no saber/fazer de sua atividade cotidiana. Tendo por 
base a metodologia do estudo de caso, percebemos que os/as docentes ao produzir suas estratégias 
e táticas para atender às demandas de formação dos/as estudantes do curso de Design, passam a 
ampliar suas condições formativas no desenvolvimento de suas atividades docentes cotidianas.  

Palavras-chave: Formação docente. Estratégias e táticas. Atividade docente.
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O TRABALHADOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO ENSINO SU-
PERIOR E A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DE ESTUDANTES DE GRA-
DUAÇÃO

Daniel Gonçalves Cury447

Yara Magalhães dos Santos 448

Juliana Andrade Rocha449

Resumo

Em 2017, a Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal 
de Uberlândia – UFU instituiu um projeto institucional que oficializou a atividade de tutoria acadêmico-
-científica, que consiste na orientação e acompanhamento de alunos ingressantes dos Cursos de Graduação 
da UFU por doutorandos e pós-doutorandos, iniciativa que incluiu técnicos-administrativos em educação 
vinculados a Programas de Doutorado ou com mestrado concluído, denominado Programa Doutor Legal. 
O objetivo do presente trabalho é o de discutir as relações entre o mundo de trabalho do servidor público 
federal ocupante de cargos na categoria técnico-administrativa e a educação por meio da participação no 
referido programa, o que colaborou tanto para a formação profissional continuada dos tutores quanto para 
a formação inicial de graduação dos tutoriados a partir da vinculação ao programa. O trabalho consistiu 
em dois semestres de atividades, nos quais dois técnicos-administrativos da UFU atuaram em parceria 
com uma profissional da educação básica, todos doutorandos em educação. Foram selecionados alunos 
dos cursos de Pedagogia e de Psicologia, e foram desenvolvidas atividades de discussão interdisciplinar e 
fomento a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com base na perspectiva da Psico-
logia Histórico-Cultural, que considera a importância da mediação escolar a partir da compreensão de que 
o indivíduo se forma a partir de suas relações sociais, os encontros foram organizados quinzenalmente, 
tanto para fins de apoio pedagógico e apresentação de possibilidades de pesquisa, por parte dos tutores, 
quanto de inserção dos discentes em atividades de extensão realizadas por meio da organização de eventos 
científicos ou em colaboração à pesquisa de doutorado, por meio de participação como observador em 
entrevistas. Um dos principais resultados desse trabalho foi o de possibilitar ao técnico-administrativo em 
educação, em processo de qualificação a nível de doutorado, a experiência da mediação pedagógica de 
estudantes de graduação, iniciantes no meio universitário, permitindo a emancipação teórico-prática para 
além de atividades burocráticas, as quais costumeiramente são vinculados em suas práticas profissionais 
na universidade. Além disso, foi possível colaborar com a formação integral dos estudantes, possibilitando 
sua inserção inicial no meio universitário, com apresentação da amplitude de oportunidades para formação 
que culminará no trabalho, a fim de que pudessem refletir e vivenciar o tripé no qual consiste a formação 
de graduação, o que inclui o ensino, a pesquisa e a extensão. Cabe salientar que um dos cursos dos quais 
os alunos eram oriundos era o de pedagogia, que visa formar profissionais que, após a graduação, desen-
volverão atividades que muitas vezes consistem na docência em educação básica, o que possibilita inferir 
que essa atividade de tutoria acadêmica incide sobre a formação docente inicial. Conclui-se que o técnico-
-administrativo em educação pode colaborar com atividades conforme seu nível de qualificação, sendo 
necessário à universidade propor ações e fomentar a participação do trabalhador dessa categoria em ativi-
dades que possibilitem a produção intelectual e a mediação pedagógica, essencial para a formação integral 
e emancipatória dos estudantes de graduação, possibilitando uma ocupação crítica do mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Formação docente inicial. Programa Doutor Legal. Psicologia Histórico-cultu-
ral.
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A FORMAÇÃO Á DOCENCIA E A FORMAÇÃO POLÍTICA: O MO-
VIMENTO DE OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS NO ESTADO PARANÁ – 
EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS

Desiré Luciane Dominschek450

Ingrid ramos451

Resumo

Este trabalho apresenta na perspectiva histórica o movimento de ocupações ocorridas nas escolas 
estaduais do Paraná em 2016. O movimento de ocupações reverberou a partir de políticas refor-
mistas para o ensino médio. Os estudantes tiveram papel preponderante nesta ação de resistência. 
A natureza desta pesquisa se deu a partir do PIBID, pensando a formação política e cidadã. Como 
estratégia metodológica os pibidianos fizeram visitas as escolas ocupadas e estabeleceram diálo-
gos com sua formação a partir de debates políticos, éticos, sociológicos, filosóficos e artísticos. A 
metodologia de pesquisa deste trabalho coloca-se como pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo. Os autores que sustentam nossa discussão epistemológica são Saviani, Severino e Sanfelice 
entre outros. Esses autores tratam de forma crítica a relação histórica da formação de professores 
no Brasil , e são essenciais para a base reflexiva da formação docente e política na qual alavanca-
-se a proposta do PIBID. Sanfelice (2008), em seus estudos sobre o movimento estudantil destaca 
que inicialmente os estudantes precisaram se reorganizar, pois o período que reflete a maior ar-
ticulação dos estudantes foi o período da ditadura militar, e para esta reorganização foi preciso 
“driblar” a repressão daquele momento histórico. Apontamos como considerações relevantes desta 
pesquisa que a participação em movimentos estudantis dá ao jovem a possibilidade de desenvol-
vimento crítico e político, inclusive para reflexões do estado geral de sua própria condição profis-
sional no futuro, além de compartilhar ideias e opiniões sobre os temas discutidos na sociedade.
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TRABALHO DOCENTE: A EXPLORAÇÃO DO PROFESSOR DE IN-
CLUSÃO

Diuly Pereira Tófolo452

Érica Rost453

Luciene Correia Santos de Oliveira454

Resumo

Esta pesquisa surgiu a partir das reflexões sobre o cotidiano escolar em instituições públicas de ensino. 
Evidencia-se que a escola precisa ser um lugar de formação dos estudantes bem como a inclusão de todos 
indistintamente. Muito tem sido feito para a inclusão de pessoas com deficiência, entretanto, verifica-se 
um distanciamento entre o que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), e o que tem ocor-
rido na sala de aula. Diante de tal contexto, esta pesquisa foi realizada a partir de uma análise qualitativa 
que buscou entender como os professores de inclusão têm lidado com a realidade escolar e como ela 
os afeta. Foram aplicados questionários para professores regulares e de inclusão em escolas de Ensino 
Fundamental da rede estadual pública de Itumbiara- Goiás, com o intuito de abordar o cenário no qual 
tem-se realizado a inclusão dos estudantes com deficiência, seja ela de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial. As perspectivas de ambos os professores foram essenciais para se entender as contradições 
presentes na sala de aula de escolas regulares que atendem estudantes com deficiência, trazendo olhares 
de quem atua diretamente com a inclusão. As pesquisas de Dal Rosso (2008), Assunção e Oliveira (2009) 
e Viana e Machado (2016) foram importantes para o estudo da transformação da atividade docente e a 
intensificação do seu trabalho, apontando que nem sempre há um suporte material, humano e social ne-
cessário. Os escritos de Libâneo, Oliveira e Toschi (2011) orientaram a compreensão de problemas como 
o aumento das responsabilidades do professor em decorrência da carência de profissionais qualificados 
e seu despreparo como consequência da inclusão ter acontecido antes da capacitação dos profissionais, 
assim como das relações entre sistema econômico vigente, políticas educacionais brasileiras, os aviltan-
tes salários docentes, o ensino de baixa qualidade e a disponibilização de renda destinada pelo Estado 
à educação. Verificou-se também a falta de formação adequada para lidar com educação especial com 
estudos como o de Fidalgo (2008). A fiscalização da Lei de Inclusão no que se refere à exigência de 
formação especializada na contratação de professores de inclusão (Art. 28, 2015), além da compati-
bilidade entre salários pagos aos professores e atividades exigidas dos mesmos foram analisadas nos 
estudos teóricos e no questionário aplicado. Entre os resultados obtidos, verificou-se que, apesar de a 
existência do professor de inclusão na escola ser um avanço, muito ainda tem que ser melhorado pois 
este têm lidado com condições desfavoráveis para a realização da inclusão e aprendizagem das crianças. 
Problemas como a falta de formação adequada, o aumento das responsabilidades docentes e os baixos 
salários recebidos são fatores que merecem destaque pois configuram um cenário de precarização da qua-
lidade do ensino, além da intensificação do trabalho docente que gera desgaste na saúde dos professores.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES - A INCLUSÃO DOS IDOSOS (AS) 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 Eraldo Leme Batista455

Arivaldo Ferreira456

Resumo

Este artigo científico tem como objetivo analisar a formação do professor voltado para o trabalho de 
Educação de Jovens e Adultos no atual período histórico. Entendemos que a formação do professor, 
perspectivas e fundamentação teórica e prática serão fundamentais para o trabalho com a educação 
de jovens e adultos. Historicamente no Brasil, a EJA foi pensada estrategicamente pelo viés gover-
nista apenas para suprir a formação de mão de obra para a indústria e setor de serviços. No entanto, 
devido ao processo de envelhecimento da população brasileira e o aumento da expectativa de vida, 
muitos idosos (as) estão retornando às escolas para terminarem seus estudos, o que significa a mu-
dança no perfil da EJA, fato que tem desafiado muitos professores em suas práticas pedagógicas, 
devido à diversidade na sala de aula, realidade heterogênea, pois frequentam o mesmo espaço 
escolar adolescentes, jovens, adultos e idosos. A partir do exposto, torna-se necessário refletir e 
repensar novas práticas pedagógicas e inclusivas, como instrumentos de construção de um saber 
emancipador, valorizando assim a diversidade dos idosos no processo de ensino-aprendizagem.
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ENTRE AS METAS ESTABE-
LECIDAS E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL.

Flávia Camila Gomes457

Maria Cristina dos Santos Bezerra 458

Resumo

O presente trabalho vincula-se ao GT-7 considerando o Plano Nacional de Educação e a articu-
lação entre os entes federativos por meio da construção dos Planos Municipais de Educação. O 
trabalho objetivou produzir o inventário das normativas relacionadas a políticas educacionais pu-
blicadas em Diário Oficial de um município do interior paulista, entre 2014 e 2017, analisando 
os dispositivos legais adotados pela administração após a promulgação do Plano Municipal de 
Educação. Trata-se de uma pesquisa documental com aporte bibliográfico realizada como traba-
lho de conclusão de curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), na 
qual foram selecionadas das 478 publicações do período as leis, decretos, resoluções e portarias 
direcionadas a educação no Município. Preponderantemente, as publicações indicaram concep-
ção gerencial nas ações administrativas adotadas e o avanço do terceiro setor, sendo 91% das 
leis publicadas relacionadas à subvenção e fomento, assim como 52,6% dos decretos e, dentre as 
portarias, 46% relacionavam a atos discricionários do Executivo, em sua maior parte referentes à 
rotatividade de cargos de gestão nas unidades escolares. As análises foram realizadas partindo das 
contribuições de Saviani (2016; 2018) acerca das políticas públicas educacionais e [a falta de um] 
Sistema Nacional de Educação; Peroni (2003; 2016) sobre as reformas e as relações entre o público 
e o privado nas políticas educacionais; Mascaro (2013) e a relação entre Estado e forma política, 
incluindo o papel das leis enquanto elemento de reprodução da sociabilidade capitalista. Nesse 
sentido, identificou-se no conjunto normativo analisado, o qual aponta atos administrativos que 
se corporificam nas práticas reais do Sistema Municipal, a ausência de uma condução orientada e 
intencional no sentido da constituição de política pública de caráter estatal e de consolidação das 
metas previstas no PME. Evidenciaram-se assim as contradições entre direitos sociais assinalados 
no PME e administração gerencial no arcabouço legislativo, o que interpõe desafios cada vez maio-
res à escola pública, laica e gratuita e a necessidade de organização dos trabalhadores da educação.
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ASSÉDIO MORAL E O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA

Flávio Cardoso Teixeira459

Cílson César Fagiani 460

Resumo

O assédio moral é, antes de tudo, a violência psicológica que afeta a dignidade, saúde (física e mental) e 
capacidade laboral do trabalhador, incluso a do docente da Educação básica, além de suscitar impactos 
negativos em instituições e na sociedade. Trata-se de um fenômeno complexo, de difícil identificação, 
perceptivelmente contemporaneamente no mundo do trabalho, que não pode ser tratado de forma sim-
plista, e que deve ser, efetivamente, coibido. E ponto vital para coibir e/ou lidar com essa prática, é 
possuir conhecimento acerca das razões que levam ao seu surgimento. Assim, frente ao exposto e ao 
contexto atual, em que discussões em torno do tema têm se intensificado, a apreciação e considerações 
no Grupo de Trabalho: Educação Básica, Trabalho e Formação Docente constitui uma oportunidade 
única e relevante de aprendizado na apresentação deste projeto de pesquisa que pretende trazer a ques-
tão do assédio moral no contexto do trabalho docente. O presente trabalho decorre de meu ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Formação Docente para Educação Básica da Universidade 
de Uberaba (PPGEB/UNIUBE), campus Uberlândia, dentro da linha “Práticas Docentes para Educação 
Básica”, e tem como objetivo principal qualificar e explicitar as noções básicas sobre o assédio moral, 
suas características essenciais e implicações decorrentes, e difundir, em especial entre os docentes da 
Educação Básica, os conhecimentos pertinentes a esse conceito e suas possíveis implicações frente ao 
trabalho desta categoria. Condições a que o docente está sujeito e sobre as quais deve ter ciência, mor-
mente para se defender de seus efeitos. Trata-se de pesquisa sistematizada, de natureza bibliográfica, 
da produção literária, em especial no contexto brasileiro, que trás como referências, preferencialmente 
e com alguma simultaneidade, sobre: assédio moral (FREITAS, 2008; BARRETO, 2008; HELOANI, 
2018; HIRIGOYEN, 2010; HIRIGOYEN, 2017), trabalho (BRAVERMAN, 1981; MANACORDA, 
2007; ANTUNES, 2009; ALVES, 2011; ANTUNES, 2011; LOMBARDI, 2011; SAVIANI, 2012; SA-
VIANI, 2015;) e reestruturação produtiva do trabalho relacionado com a educação (PREVITALI, 2011; 
SCOCUGLIA, 2011; PREVITALI, 2013; FAGIANI, 2018). Outras referências serão pesquisadas nas 
bases de dados SciELO Brasil, CAPES e ERIC, além da apreciação de obras completas e/ou capítulos 
específicos dos autores já citados. A metodologia de análise vinculada aos objetivos da pesquisa faz uso 
dos resultados divulgados e das percepções dos autores e pesquisadores apresentados, para fundamentar, 
teoricamente, os temas e correlacionar situações e aspectos identificados no decorrer da análise, além de 
elencar observações pertinentes aos constructos pesquisados. Assim, com base na designação do assédio 
moral e na contextualização da reestruturação produtiva acrescer reflexões sobre o necessário cuidado 
com as práticas e atos institucionais, pois se estas extrapolam as faculdades administrativas, podem 
caracterizar condutas abusivas. E dessa pesquisa disponibilizar produto teórico-prático que possibilite 
ampliar ações preventivas e combativas; e corroborar entendimento de que o conhecimento é condi-
ção vital para se enfrentar qualquer problema. De outro norte, revelar alguns dos principais avanços 
e lacunas presentes em torno do tema e demonstrar que discussões e novos estudos devem avançar.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 

Francely Aparecida dos Santos461

Resumo

A referente proposta de pesquisa se insere no campo da educação e tem como temática “A Educa-
ção Infantil e o currículo de Matemática” e como problemática a seguinte questão: Em quais funda-
mentos teórico-metodológicos o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico dos professores 
da Educação Infantil estão embasados, ao planejar e ministrar aulas de Matemática? Por delimita-
ção, temos a proposta de realizar essa pesquisa com professores da Educação Infantil (turmas de 
crianças de 5 anos de idade) de dois Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs públicos 
localizados no Município de Montes Claros/MG. As questões orientadoras são as seguintes: a) Os 
professores da Educação Infantil, ao selecionarem diariamente o material pedagógico de Matemá-
tica, estão embasados em qual concepção? b) Os professores da Educação Infantil conhecem o cur-
rículo de Matemática da Educação Infantil? c) Qual é a relação que os professores da Educação In-
fantil constroem entre o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico nas aulas de Matemática? 
E d) Os materiais pedagógicos utilizados nas aulas de Matemática da Educação Infantil é preparado 
e planejado pelo professor? O objetivo geral será o de analisar em quais fundamentos teórico-
-metodológicos o currículo de Matemática e o trabalho pedagógico dos professores da Educação 
Infantil estão embasados, ao planejar e ministrar aulas de Matemática. E os específicos serão os de 
refletir sobre o currículo de Matemática na Educação Infantil; questionar a natureza dos materiais 
pedagógicos utilizados pelos professores da Educação Infantil nas aulas de Matemática; discutir 
os fundamentos teórico-metodológicos que embasam o trabalho pedagógico dos professores da 
Educação Infantil durante as aulas de Matemática; estabelecer relações entre o trabalho pedagógico 
executado e o currículo de Matemática dos professores da Educação Infantil e o de comparar o pla-
nejamento e o material pedagógico utilizado nas aulas de Matemática dos professores da Educação 
Infantil com os fundamentos teórico-metodológicos e o currículo oficialmente elaborado para esse 
nível de estudo. Alguns dos autores que marcarão as concepções e conceitos teóricos dessa pesqui-
sa serão Brasil (2013), Leontiev (1988), Araújo (2010), Mundim; Ghelli; Oliveira (2017), dentre 
outros selecionados em livros, dissertações e teses da área desse estudo e em  artigos publicados 
na base de dados Scielo. Acreditamos que essa pesquisa tenha importância social e científica, pois 
poderá agregar reflexões sobre a problemática apontada, aos professores em formação continuada, 
bem como possibilitar contribuições na discussão da formação inicial dos professores da Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no que se refere às transformações no ementário 
das disciplinas dessa área do Curso de Pedagogia. A proposta de retorno aos participantes da pes-
quisa é a de socialização dos resultados através da publicação de artigos científicos, da apresen-
tação em eventos acadêmicos e da realização de uma Roda de Conversa nas escolas com os pro-
fessores participantes da pesquisa, e com quem mais, da comunidade escolar, que tenha interesse.
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JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO: O ENSINO MÉDIO NA 
PERCEPÇÃO DOS JOVENS

Franciene Cabral da Silva 462

Valéria Moreira Rezende 463

Rogéria Moreira Rezende Isobe464

Resumo

Este artigo tem como objetivo contribuir para os estudos sobre as relações entre a juventude, escola 
e trabalho apresentando resultados de investigação que analisa as percepções dos jovens sobre o 
ensino médio como etapa de formação, dadas às condições em que o mesmo está sendo oferecido, e 
a partir dessa percepção, observar quais suas expectativas de futuro. Foi empreendida uma pesquisa 
empírica com jovens estudantes matriculados no ensino médio de uma escola pública de Ituiutaba-
-MG. O procedimento metodológico adotado foi a aplicação de questionário e a técnica da roda de 
conversa com alunos. Para realização dos procedimentos analíticos a investigação se nutriu de refe-
renciais teóricos alinhados à interpretação de que a educação tem importante papel na elaboração de 
estratégias capazes de efetivar mudanças nas condições objetivas de reprodução, bem como na au-
tomudança consciente dos indivíduos (Mészáros, 2004). Os resultados apontam que os jovens bus-
cam na educação escolar uma possibilidade de inserção profissional qualificada. No entanto, muitas 
vezes não se reconhecem na sala de aula sendo os conteúdos considerados como saberes distantes 
de suas realidades, pouco atrativos e, em grande parte, sem sentido. Os alunos percebem os pro-
fessores desmotivados, irritadiços e limitados à tarefa de aplicar conteúdos, o que caracteriza uma 
acentuada dificuldade de diálogo entre docentes e discentes. Quando às suas perspectivas de futuro, 
os dados demonstram que o prosseguimento dos estudos em nível superior se configura como sonho 
a ser realizado, mas ainda o consideram distante de suas realidades. Os jovens demonstram preocu-
pação com o futuro sendo que a maioria indica que, possivelmente, essa seria a última oportunidade 
de educação formal na medida em que teriam que iniciar suas atividades laborais em atividades que 
exigem baixa qualificação e/ou recorrer a cursos profissionalizantes ao finalizar o ensino médio. 
Essa preocupação reflete a divisão técnica própria do sistema produtivo capitalista, que reserva o 
ingresso ao ensino superior à elite econômica, destinando os alunos provenientes das escolas públi-
cas às ocupações consideradas menos “intelectualizantes” e de menor prestígio social. Sem dúvida 
essa importante etapa da educação básica precisa de mudanças para reencontrar seu lugar como 
instituição cultural que permita a emancipação social e política dos estudantes da escola pública
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INTERVENÇÃO PRECOCE NAS ALTERAÇÕES DE LEITURA COMO 
PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM

Gabriela Viola Coppe465

Osvaldo Freitas de Jesus466

Resumo

O presente trabalho, fruto de uma dissertação que está sendo desenvolvida no Mestrado Profissio-
nal em Educação Básica, pretende mostrar que o professor do Ensino Fundamental pode ser capaz 
de intervir precocemente nas alterações de leitura de alunos em início do processo de alfabetização 
com formação realizada por um fonoaudiólogo. Tem-se como objetivo verificar a eficácia das tare-
fas “Ferramentas Alternativas do Educador” (FAE) propostas por ANDRADE et al., (2014), como 
prevenção dos problemas de leitura no primeiro ano do Ensino Fundamental. Procura-se identificar 
precocemente os escolares de risco para problemas de leitura e verificar, através da formação conti-
nuada de professores, a possibilidade de desenvolver práticas preventivas aos problemas de leitura 
em sala de aula. A Fonoaudiologia Educacional possibilita à escola uma formação mais aperfeiço-
ada da comunicação e da linguagem escrita. FUKUDA (2016) enfatiza que se devem potencializar 
as oportunidades educacionais para todos os discentes como forma de prevenção, pautados em 
um programa de intervenção fonoaudiológica para professores do Ensino Fundamental. O estudo 
de ELÓI et al. (2017) conclui que é fundamental e relevante oferecer educação continuada aos 
professores quanto ao desenvolvimento da linguagem escrita, já que os resultados quanto à essa 
formação validaram a efetividade na mudança de postura dos mesmos frente à casos de alterações 
de linguagem escrita. Para o desenvolvimento da pesquisa, a abordagem se dará de forma quanti-
-qualitativa, com análise de dados das avaliações de leitura de alunos do primeiro ano de uma es-
cola municipal da cidade de Patrocínio/MG. Participar-se-ão da pesquisa alunos e professores do 
primeiro ano do Ensino Fundamental. Os alunos serão avaliados no final do primeiro bimestre no 
âmbito das habilidades preditoras para o desenvolvimento da leitura e, também, no final do segun-
do bimestre para comparação dos resultados após formação continuada dos docentes do primeiro 
ano. Os docentes do primeiro ano passar-se-ão por um processo de formação com a pesquisadora 
com oito encontros sobre habilidades metafonológicas e de proficiência de leitura. Espera-se como 
resultado, demonstrar a importância da formação docente por um fonoaudiólogo no que diz respei-
to à leitura e seus pré-requisitos, como também, ser um modelo de formação eficaz aos docentes 
a fim de trazer maior segurança a eles para identificar os escolares de risco para os problemas de 
leitura e para conseguirem monitorar o progresso de suas habilidades durante seu desenvolvimento.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SÉCULO XXI; A EXPAN-
SÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO TUTOR.

Gabriele Pilletti de Andrade467

Desiré Luciane Dominschek468

 

Resumo

Na contemporaneidade, a cada dia surgem novas plataformas virtuais, e a Educação como desen-
volvimento político e pedagógico, se apropria das intervenções da sociedade, que trazem novas 
bagagens de conhecimento e desenvolvimento humano para melhor compreensão dos aconteci-
mentos cotidianos e científicos, que narram nossa história e fazem parte da nossa apropriação 
de cultura. Na educação superior a educação à distância, tem sido a oportunidade do ingresso à 
formação e continuidade educacional. O professor que se situa como docente na tutoria vislumbra 
os pontos negativos e positivos, em que busca atingir seus objetivos na aplicação da rotatividade da 
atividade, mas também na dificuldade do acesso do aluno ao ambiente virtual. Ensinar a distância 
para jovens e adultos do EJA é compreender todo o processo emancipatório que se concretiza nos 
períodos da história, visto o respaldo e a importância que se tem dado ao “Ser” em processo de 
alfabetização, se encontrando como secundária e sem maior interesse do ponto de vista da formu-
lação política e da reflexão pedagógica (Pierro, 2001). É preciso pensar não apenas como ocorre 
a alfabetização, mas como foi efetuada e legitimada. Como vemos historicamente, efetuou-se a 
passos largos e que hoje está se fragmentando, devido aos modelos econômicos e a inserção do 
jovem no mercado de trabalho. O artigo tem como fundamento analisar os processos que ocorreram 
a Educação de Jovens e Adultos buscando ressaltar as dificuldades que os alunos possuem, visto as 
demandas do século XXI, como a introdução do jovem no mercado de trabalho. Tratar das novas 
demandas deste século é imprescindível um olhar para a aprendizagem através das novas platafor-
mas virtuais disponíveis e acessíveis. A Educação de Jovens e Adultos se encontra fragmentada, 
ou até tida como desnecessária na visão da Educação por Ead, que é um campo que está em desen-
volvimento e que encontra dificuldade tanto na acessibilidade e na permanência, levando em conta 
o outro viés, que é o do tutor, que prepara e orienta as rotas de aprendizagem para os alunos que 
estão em processo de alfabetização. O objetivo deste artigo é retratar o tutor, e como é realizado seu 
trabalho para os jovens, com seus anseios e dificuldades, bem como os pontos positivos. Analisar 
a Educação de Jovens e Adultos a distância é encontrar dificuldades e retratar a desistência e/ou a 
persistência, mesmo com a dificuldade devido ao trabalho ou as relações sociais, mas também mos-
trar o quanto tem crescido e dado oportunidade de acesso ao ensino médio e a formação continuada.
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TEMPO, INTENSIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE 
VIDA DO TRABALHADOR DOCENTE DE ESCOLAS PÚBLICAS BRA-
SILEIRAS.

Jaqueline Soares Dantas469
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Luciene Correia Santos de Oliveira471
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Adriana Cristina Omena dos Santos473

Resumo

Inserindo-se no GT-07 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente, este artigo visa mos-
trar a importância da atuação dos professores da Educação Básica para a sociedade uma vez que, 
qual seja futuro da educação escolar em nosso país, esse futuro não existe sem o trabalho e esta 
profissão. Neste sentido, busca-se abordar o cenário que tem caracterizado o espaço escolar e não 
escolar, que marca a rotina destes profissionais. Estudos tem demonstrado que a docência tem sido 
caracterizada pela desvalorização que ocorre no seu dia a dia, algo que afeta seu bem-estar físico e 
mental, jornadas exaustivas de trabalho e um processo de intensificação de trabalho docente, sendo 
que este último se dá dentro e fora da escola. Diante disso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 
cuja coleta de dados pautou-se em um levantamento de estudos sobre a temática, num recorte tem-
poral do ano 2000 até o ano 2018, em relação ao trabalho docente em escolas públicas brasileiras. 
Este recorte temporal se justifica pela inserção e consolidação do uso das tecnologias educacionais 
na educação, bem como o desenvolvimento do capitalismo como um todo, que tem apresentado 
formas cada vez mais precárias e intensificadas de trabalho mesmo se tratando de formas de traba-
lho não material. Deste modo, buscou-se evidenciar como o trabalho docente tem sido abordado 
em relação à quantidade de trabalho e aos processos de precarização, satisfação e qualidade do 
trabalho. Contribuições teóricas de Dal Rosso, Oliveira e Assunção, Codo, Pereira e Alves foram 
fundamentais. Os resultados da pesquisa demonstraram que, em muitos de tais estudos, existe 
uma demanda de trabalho docente que ultrapassa a jornada de trabalho contratada (vigente por lei) 
sem nenhuma remuneração, extrapolando o tempo de trabalho escolar e extraescolar destinado ao 
planejamento. Contudo, o tempo de lazer e de vida dos professores diminui, junto com sua organi-
zação do tempo disponível, ocasionando a diminuição da qualidade de vida destes profissionais. 
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REFLEXÕES ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS PRESEN-
TES NAS NARRATIVAS DE DUAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Jonas Souza Barreira 474
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Resumo

Neste estudo objetivamos compreender de que maneira as experiencias formativas evidenciadas 
por meio dos relatos de professoras de ciências influenciam suas práticas docentes. O trabalho foi 
construído na perspectiva da Pesquisa Narrativa (CONNELLY; CLANDININ, 2011), os textos de 
campo consistem em cartas produzidas por duas professoras da educação básica que narram sobre 
suas experiências ao ensinar ciências em escolas públicas no município de Belém-PA. Os textos de 
campo produzidos a partir das narrativas, foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2007). Nessa direção compreendemos que a experiência formativa amplia 
a capacidade de compreendimento acerca da profissão pelos educadores (SUÁREZ, 2010), possibi-
litando a reflexão e a criticidade do exercício profissional e possíveis mudanças para transforma-lo. 
Em contextos de formação continuada, o uso de narrativas, busca sentido no ato de explicitar para 
si mesmo e para outros seus processos de aprendizagem sendo conduzido a compreender a histori-
cidade de suas aprendizagens e voltando para si num processo de reflexão e autoformação. Nessa 
perspectiva, entendemos que os professores, ao contarem suas histórias de vida e formação, refletem 
sobre suas próprias práticas (NÓVOA, 2013). A Pesquisa Narrativa nos possibilita narrar, descre-
ver, analisar e compor sentidos da experiência. Tais ações se fizeram possíveis na medida em que as 
professoras foram provocadas e escreverem cartas endereçadas para seus alunos, tendo como ponto 
de partida a seguinte frase: caro aluno, quando eu te ensino... estas cartas compõe os textos de campo 
deste estudo. Foi empregada a Análise Textual Discursiva (ATD), como metodologia de análise de 
dados, a qual, em linhas gerais, é baseada na desconstrução e reconstrução do corpus da pesquisa, 
desse processo surgi um novo emergente. A vista de tal preceito, as professoras foram provocadas 
a narrarem suas experiências de ensino que deixaram marcas. Compreendemos que, a experiência 
é nomeada neste texto como o conjunto de acontecimentos que constituem quem somos (LARRO-
SA, 2014). Os resultados dessa construção evidenciaram quatro categorias, todavia, com vistas 
para alcançarmos o nosso objetivo, trataremos nesse trabalho apenas de uma categoria: Experiên-
cias formativas no processo de reflexão da docência. Os resultados mostraram que as experiências 
formativas dão sentido as práticas pedagógicas das professoras e são compreendidos por meio das 
marcas deixadas por seus antigos mestres, além do diálogo possuir a centralidade no ensino de ciên-
cias na relação professor-aluno-conhecimento na prática pedagógica das professoras investigadas.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: FORMAÇÃO ESCO-
LAR E A RELAÇÃO ESCOLA E TRABALHO 

 Jordana Vilela Martins477

 Carlos Gustavo de Lacerda Stein 478

Resumo

A educação em seus mais diversos aspectos traz a finalidade de formação do indivíduo. No sistema capi-
talista vigente, ela acaba sendo utilizada para formar um contingente de mão de obra e por vezes, afirmar 
a dialeticidade entre as classes há muito explicitado pelo autor Karl Marx. De um lado a educação para 
a elite, de outro, para o proletariado. Segundo Antunes e Alves (2004), esse sistema capitalista está em 
constante reestruturação, trazendo mudanças na forma de enfrentamento social implicando diretamente 
no papel da escola perante a sociedade. A partir da revolução tecnológica surge a necessidade de conheci-
mento no sentido mais amplo explicitado por Grabowski e Kuenzer (2016) e, por consequência, a estrutu-
ração curricular baseada no volume de conteúdos cada vez mais abrangente. Nesse sentido, esta pesquisa 
busca responder a seguinte questão: os currículos atuais atendem aos aspectos tanto mercadológicos e 
humanizador? Percebe-se, que é necessária uma reflexão sobre como reestruturar os currículos de modo a 
atender às demandas profissionais sem, no entanto, “perder” a característica humanizadora da educação. 
Consideram-se dois aspectos primordiais na formação de uma base curricular humanizadora: 1) o aspecto 
mercadológico da educação; 2) o aspecto humanizador da educação. No mercadológico, os “saberes sis-
tematizados”, segundo Borges (2017), se tornaram mercadorias a serem consumidas por um determinado 
nicho social obedecendo ao paradigma da sociedade do capital. Assim, formação de indivíduos aptos ao 
trabalho é característica da educação, sobretudo a profissionalizante (como configurado nos Institutos Fe-
derais de Educação). No entanto, percebe-se que o “produto educação” tem se modificado seguindo os 
desejos e anseios de seus compradores, como é comum no sistema capitalista vigente. Observa-se que tal 
modificação pode deixar de lado aspectos importantes e humanizadores da educação que não têm alcan-
çado valorização na atual conjuntura social. Já no aspecto humanizador, considera-se importante buscar 
elementos que permitam ao indivíduo realizar o que Lukács (1978) chama de “Salto Ontológico”, o pro-
cesso educativo deve conter elementos que incentivem o indivíduo a ser capaz de construir um viver social 
cultural e refletir sobre o viver social em que está inserido. Nesse ponto, parece pertinente apontar que o 
processo de luta de classes proposto por Marx atua com maior rigor, pois o produto educação veiculada a 
classe trabalhadora tem sido esvaziado de elementos que proponham um pensamento crítico, social. Neste 
trabalho o corpus de análise será o currículo atual referente ao ensino médio profissionalizante no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. O referencial principal será o artigo de 
Borges (2017) intitulado “Educação, escola e humanização em Marx, Engels e Lukács.” A análise buscará 
demonstrar se os currículos atuais atendem aos dois aspectos que se propõe na argumentação, o aspecto 
mercadológico e o aspecto humanizador. Tal reflexão exige dos professores um cuidado extremo ao conce-
ber propostas curriculares que não deixem de lado aspectos humanizadores, pois além do movimento natu-
ral exposto como viés mercadológico, parece existir um esvaziamento movido pela questão da luta de clas-
ses, que tende a querer trabalhadores menos críticos e consequentemente mais suscetíveis à manipulação.
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O MANUAL DIDÁTICO: UMA REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO 
DOCENTE TEACHER TEACHING

José Barreto dos Santos479

Rubens Batista da Rocha480

Resumo
 
Este trabalho visa discutir o Manual Didático no movimento da prática do trabalho docente, en-
fatizando a necessidade do professor entender o germe da Escola Pública Moderna, tendo como 
pressuposto a Organização do Trabalho Didático. Importante fundamento teórico-metodológico 
para compor o nosso “olhar” sobre o processo de produção do trabalho docente e a sua prática 
educativa, na utilização dos manuais didáticos, em especifico os livros de geografia do Ensino 
Médio utilizados no cotidiano escolar, da Escola Estadual Marçal de Souza Tupã Y, localizada 
no bairro Jardim Los Angeles, Campo Grande Mato Grosso do Sul. Trabalharemos com os fun-
damentos de Karl Marx e Friedrich Engels e os estudos investigativos do Professor Gilberto Luiz 
Alves sobre os Manuais Didáticos. Proposta esta, que tem como meta estabelecer a crítica de 
entendimento sobre o processo de dependência entre o Manual Didático e o trabalho docente. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: NAVEGANDO PELA HISTÓRIA

José Barreto dos Santos481

Rubens Batista da Rocha482

Resumo

A proposta deste texto é refletir sobre a metodologia trabalhada no Projeto de Pesquisa “Diálogos e 
Acompanhamento: itinerários para a formação de professores iniciantes do Estado de Mato Grosso 
do Sul”, realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS. Para tanto, teceremos 
nossa crítica a partir da matriz teórica “organização do trabalho didático”, cujos pressuposto nos re-
vela a categoria de análise, o trabalho que é a base de todas as relações humanas, fundamentando o 
processo da produção da existência humana, que constituem a base metodológica para a compreensão 
da escola moderna. Avalia-se que, ao se negligenciar o trabalho como um processo histórico, corre-se 
o risco de cair no anacronismo e produzir uma percepção parcial educativa com relação a formação 
de professores. Em decorrência, Projeto de Pesquisa resulta entre outras necessidades, a de se estudar 
a lacuna teórico-metodológica produzida entre a formação acadêmica e a sua iniciação à docência. 

Palavras-chave: Organização do trabalho didático, formação de professores, educação, socieda-
de
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O PAPEL DO PROFESSOR COMO PROMOTOR DE UMA APREN-
DIZAGEM SIGNIFICATIVA E COLABORATIVA VOLTADA PARA A 
CRIANÇA

Juliana Magalhães de Brito Vianna483

Resumo

Devido ao campo de experiência ao qual atuo há quinze anos na Educação Infantil pude vivenciar 
diferentes ensaios e práticas que valorizassem a identidade e o grau de importância desta etapa da 
Educação Básica no desenvolvimento da criança. Pensar a Educação Infantil voltada para a crian-
ça, como um sujeito ativo e competente, de potencialidades e especificidades é o desejo constante 
dos profissionais que atuam com essa faixa etária. Os esforços realizados ao longo dos últimos 
anos em torno da valorização da Educação Básica melhorou o índice de acesso das crianças na 
escola, mas o desafio atual ainda está relacionado à melhoria da qualidade de educação, alinha-
da à formação destes profissionais. Faz-se necessário reinventar a escola, as vivências que serão 
proporcionadas à criança devem revelar suas potencialidades oferecendo a ela, oportunidades, de 
ser, de encantar, de fazer, de falar, de indagar a favor de seu pleno desenvolvimento. Diante deste 
contexto, o presente artigo trata de uma revisão bibliográfica que parte da compreensão de como 
pensar a educação das novas gerações a partir de um olhar mais observativo e cuidadoso. O sistema 
de ensino brasileiro nos últimos anos vem passando por um período de reajustes seja numa visão 
macro, em que se trata dos aspectos estruturais e marcos legal, para uma visão micro, a que se re-
fere às práticas escolares bem como os enfoques curriculares, e o papel do professor e suas novas 
orientações metodológicas. O texto procura embasar-se, em primeiro lugar, a partir da Constituição 
Federal de 1988 que prevê, no artigo 205 “o atendimento em creches e pré-escolas e o reconheci-
mento da Educação Infantil como dever do Estado com a educação” passando pela Resolução de 
número 5 de 17 de dezembro de 2009, com a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil até a atual Base Curricular Nacional (2017), a BNCC, que está momento de 
discussão. Primeiramente percebe-se que na atualidade os marcos legais parece valorizar a constru-
ção de uma educação infantil centrada na criança, curiosa e competente. Em segundo lugar, pensar 
na escola de educação infantil com uma estrutura e identidade própria, seu conceito de criança, 
organização curricular. Zabala (1998) acredita que “é um bom momento para fazermos uma refle-
xão sobre os desafios que a educação em geral deve enfrentar e, mais concretamente, a Educação 
Infantil: o desafio da qualidade.” Por fim, em terceiro lugar, observa-se que o papel do professor 
e do aluno diante deste contexto, ampliando seu campo de conhecimento e mediação junto ao 
grupo de crianças. No livro, As cem linguagens da Criança de Carolyn Edwads, 1999, em Reggio, 
cidade na região de Emilia Romagna, no nordeste da Itália, “os professores sabem como escutar 
as crianças, como permitir que tomem iniciativa e, também, guiá-lás de formas produtivas.” En-
tender a educação infantil em sua integralidade, o cuidado como algo indissociável ao processo 
educativo visando uma qualidade da escola e, consequentemente na aprendizagem das crianças.
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A CONCEPÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR A PARTIR DO 
PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE UBERABA/MG 

Juliene Silva Vasconcelos484

Antonio Bosco de Lima485

Resumo

Discussões sobre a valorização do professor são necessárias pois nem sempre são tidas como prio-
ridade, mesmo que estejam pautadas. A partir dos anos de 1990, com o marco regulamentatório 
deixaram de ser uma reivindicação e passam a ser expressas em forma de leis e de políticas edu-
cacionais. Tem-se início com a LDB, de 1996, no art. 67; a Lei do Fundeb, em 2007; a Lei do 
Piso Salarial, em 2008; e, com o novo PNE, em 2014, na Meta 17. Assim, assume um papel que 
envolve uma reflexão que extrapola as políticas de governo e atinge as políticas de Estado. Estes 
movimentos legais são uma oportunidade para que integrantes do processo educativo que atuam na 
escola, tenham o mínimo de garantias para sua valorização e construção de identidade profissional. 
Consideramos que, o avanço desse debate, em prol da constituição de um processo de valorização 
que perpasse pelo tripé formação, remuneração e condições de trabalho, contribuirá para melhorar 
os índices de qualidade da educação. Esta pesquisa, desenvolvida no doutorado, propõe-se analisar 
o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Uberaba/MG (2015), em relação a estas orientações legais, consideran-
do a independência do município enquanto ente federado, garantindo a observância dos princí-
pios constitucionais estabelecidos para composição deste plano de carreira. Metodologicamente, 
trata-se de estudo de caso, constituído a partir de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 
Na pesquisa bibliográfica, apresentaremos a constituição desses dispositivos legais em relação a 
orientação de um mercado capitalista que orienta a intensificação do trabalho em contraposição a 
valorização, numa perspectiva crítica. Por base de estudo, destacamos: Jacomini e Penna (2016) 
discute sobre as condições de trabalho dos professores da educação básica, a partir dos planos de 
carreira, orientados pela formação, jornada de trabalho e progressão; Alves e Pinto (2011) e, Gatti e 
Barreto (2009) analisam a carreira docente em comparação a outros profissionais com mesmo nível 
de formação, indicando desafios, condições de trabalho, remuneração e rendimento profissional; e, 
os Cadernos de Educação do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, 2009), 
trazem um conjunto de análises sobre constituição de uma política de Estado para a carreira docen-
te na escola básica, bem como sua valorização, impasses e perspectivas. A pesquisa documental, 
apresenta uma análise dos desdobramentos da Lei Municipal em relação às Leis Nacionais. E, 
por fim, com a pesquisa de campo, utilizaremos os dados levantados a partir de entrevistas com a 
Secretária Municipal de Educação de Uberaba/MG, com o presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba (SSPMU), e, com servidora da Secretaria Municipal de Adminis-
tração que compôs comissão de análise dessa lei, com objetivo de triangular a percepção de cada 
representante sobre tal dispositivo. Ao analisar todos esses dados, acreditamos tecer considera-
ções sobre a contribuição desta lei para a valorização dos profissionais da educação no município 
de Uberaba/MG com perspectiva de contribuir com as reflexões sobre os caminhos necessários 
para constituição de uma escola pública que alcance seu objetivo de formação crítica e política.

Palavras-chave: Formação Docente. Remuneração Profissional. Condições de Trabalho.

484  Doutoranda em Educação/FACED/UFU, Mestra em Educação/FACED/UFU, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro/IFTM, Campus Uberaba, juliene@iftm.edu.br.
485  Doutor em Educação, Universidade Federal de Uberlândia/UFU, Faculdade de Educação/FACED, Grupo de Pesquisa 
Estado, Democracia e Educação/GPEDE, Pesquisador CNPq e FAPEMIG, boscodelima@gmail.com.



275

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E OS PROJETOS DE 
EDUCAÇÃO EM DISPUTA: UMA ANÁLISE DOS PLANOS DE DESEN-
VOLVIMENTO INSTITUCIONAIS DE UM INSTITUTO FEDERAL DO 
CENTRO-OESTE BRASILEIRO

Kamilla Assis Tavares486

Aline da Costa Luz de Lima 487

Marcos Fernandes-Sobrinho488

Resumo

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é um local de disputas entre dois projetos de educa-
ção: o primeiro voltado à formação para o mercado de empregos, sendo um projeto hegemônico, 
e o segundo, contra-hegemônico, voltado para a emancipação no mundo do trabalho, defendida 
como educação integral, politécnica ou omnilateral. Insere-se nesse campo de disputa a criação 
dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IFs), instituições que, em sua lei de 
criação (Lei 11.892/08), destinam-se a oferta prioritária de EPT. A presente pesquisa objetivou 
estudar os Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI) referentes aos períodos 2012 a 2016 
e 2019 a 2023 de um IF localizado na Região Centro-Oeste do Brasil. Buscou-se identificar se 
houve diferença entre o primeiro PDI e o segundo acerca do posicionamento desta unidade de 
ensino sobre em qual projeto de educação se enquadra, se no mercadológico, preocupado em uma 
educação voltada a formar mão de obra que sustente o mercado, ou omnilateral, que desloca a 
centralidade da dinamização econômica para preocupar-se com o humano e com o social tendo a 
educação o papel de dar o conhecimento técnico-científico relacionando com a totalidade social 
e promovendo a compreensão das correlações de força da sociedade. Sob a ótica de referenciais 
teóricos que discutem o campo de pesquisa Trabalho e Educação, como Saviani (2007), Antunes 
(2004), Moura (2013), Kuenzer (2016), Ciavatta (2016), Frigotto (2005), Ramos (2005) e Araújo 
(2008), a pesquisa utilizou-se de abordagem qualitativa com procedimento de análise documental 
dos documentos descritos acima utilizando-se da categorização, proposta por Bardin (2011). Como 
resultados, a análise sinalizou, mesmo em meio às contradições existentes nos documentos, os 
dois PDIs orientam as ações a serem desenvolvidas pela instituição nos quinquênios sinalizados 
para a formação omnilateral. É interessante observar que o novo PDI (2019-2023) sinaliza ainda 
mais para a formação emancipadora de seus estudantes, o que compreende-se como uma forma 
de demarcação política pela defesa da educação pública gratuita de qualidade nos anos que virão. 
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POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL NOS GO-
VERNOS PETISTAS: UM ELEMENTO PARA PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE.

Laís Alice Oliveira Santos489

Resumo

Contraditoriamente, a uma formação que busque a “ação-reflexão-ação”, os cursos de formação con-
tinuada não são pensados e formulados a partir das demandas iminentes e solicitadas pelos próprios 
professores. Assim como, as prescrições que estão previstas nos currículos das formações, seus modelos, 
desapropriam o trabalhador docente de sua formação e em consequência, de seus próprios instrumentos 
de trabalho, enfatizando a formação enquanto instrumento de alienação do próprio trabalho (Marx e En-
gels, 1987). Compreendemos, portanto, que, quanto mais sólida e crítica for a formação, menos alienado 
será o trabalho docente e mais consciente estará o professor acerca das relações de exploração a que é 
submetido em meio às relações capitalistas impostas ao campo educacional, principalmente no que diz 
respeito ao produto de seu trabalho. Em contraponto, muitos cursos de formação continuada estão sendo 
ofertados na modalidade à distância e realizados de maneira aligeirada, para atender a uma demanda 
acelerada de qualificação para o mercado educacional.  Essas condições como caracterizadas como pre-
carização do trabalho docente e forma aligeirada de formação, implicam fundamentação teórica superfi-
cial e marcada pela descontinuidade, descontextualizada. Repercutem na atuação profissional, conforme 
enfatizam os estudos de Freitas (2002, 2007). Assim, enfatizamos a relevância deste trabalho ao realizar 
o mapeamento das configurações das políticas de formação continuada aos professores no Brasil durante 
os governos petistas – 2003 a 2016. Elencamos todas as políticas públicas que se voltam a formação con-
tinuada de professores, por meio de levantamento de dados da transparência do governo federal. As cate-
gorias de análise compreenderam-se entre: nível do curso - complementação, extensão, aperfeiçoamento, 
especialização; modalidade de ensino; modalidade de formação – à distância ou presencial; carga horária 
semanal/ mensal; formação in locus ou fora do local de trabalho; e temáticas da formação. Constatamos 
muitos cursos em nível de extensão nas áreas de educação especial e formação étnico-racial, demandas 
educacionais oriundas respectivamente das legislações que instituem a Política Nacional de Educação 
Especial e a obrigatoriedade da “História e Cultura Afro-Brasileira” nas redes de ensino. A maioria dos 
cursos de extensão se restringem a carga horária máxima de 180 horas, enquanto cursos em nível de espe-
cialização 500 horas (fornecido em menor escala). Há grande oferta de cursos na modalidade à distância 
em todos os níveis em contraponto as ofertas presenciais, ambos acontecem fora do local de trabalho do 
professor. A partir deste mapeamento compreendemos que o trabalhador docente tem atendido às atuais 
demandas do capitalismo, na exigência de níveis mais elevados de qualificação. O mesmo vem sendo 
afetado pelo ritmo acelerado das mudanças ocorridas na sociedade. As Novas Diretrizes de Curriculares 
para a formação de professores, publicada em 2002 (BRASIL, 2002) traz a exigência de novos perfis 
de professores, como reflexivo e pesquisador. Exige deste profissional o exercício constante de forma-
ção, para que pense e aja sobre a realidade em que está inserido. A formação permanente e qualificada 
- para que ele acompanhe as mudanças sociais e tecnológicas que ocorrem no mundo – configura-se 
nos moldes das políticas neoliberais como mais um instrumento de precarização do trabalho docente. 
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PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL EM MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Laís de Castro Agranito Rodrigues490

Resumo

O texto integra uma pesquisa de mestrado concluída na qual analisou-se os limites e perspectivas 
da formação e ação de professores da Educação Infantil no contexto de três municípios do Estado 
de Mato Grosso do Sul: Água Clara, Paranaíba e Três Lagoas. O objetivo do texto é apresentar a 
categoria de análise que discutiu a formação inicial e continuada do professor da Educação Infantil 
e sua configuração nos âmbitos municipais, adotando-se o pressuposto de que esta deve ser valo-
rizada e viabilizada como um direito dos professores enquanto trabalhadores da educação básica. 
Relaciona-se assim aos objetivos do . A pesquisa foi estruturada com base na abordagem qualitativa 
- Chizzotti (2010), Bogdan e Biklen (1994), Ludke e André (1986) - por meio dos procedimentos 
de aplicação de questionário, análise documental e entrevista semiestruturada realizada com três 
sujeitos de cada município (um técnico da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC; um coor-
denador pedagógico e um professor da Educação Infantil, ambos atuantes em Centros de Educação 
Infantil - CEINF). Os dados coletados foram analisados sob o enfoque da Análise de Conteúdo 
(Bardin, 2004) e Franco (1986). Foram utilizados no processo de construção teórica Didonet (2009) 
e Morettini (2000) para situar historicamente a Educação Infantil no Brasil; Gatti e Barreto (2009), 
Ghedin (2012), Pimenta (2006, 2012) para compreender o panorama da formação dos professores, 
seus impasses e desafios no contexto brasileiro; e Kramer (2013), Kramer, Toledo e Barros C. 
(2014), Nunes, Corsino e Kramer (2005), Oliveira Z. (2011), na reflexão sobre as políticas nacio-
nais e práticas de formação do profissional de Educação Infantil. Os resultados da pesquisa apon-
taram para a formação inicial como incipiente, disciplinar e teórica, possibilitando pouca relação 
com o trabalho pedagógico. Apesar de reconhecerem a importância da formação inicial, os sujeitos 
da pesquisa reverberaram a formação continuada como imprescindível para o trabalho docente. A 
pesquisa revelou que a formação continuada ocorre de modo dual nos municípios: centralizada na 
figura da SEMEC e descentralizada no contexto dos CEINF. Não há assim uma política de formação 
continuada estruturada nos municípios que englobe condições de trabalho para sua efetivação, va-
lorização salarial, dentre outros aspectos necessários para sua consolidação. A pouca voz dada aos 
profissionais envolvidos no processo formativo, a falta de parceria com as universidades, a alta ro-
tatividade dos cargos de gestão, as duplas jornadas de trabalho dos professores, as inferências políti-
cas e indicações de cargos de confiança foram apontados como impasses na formação e atuação dos 
profissionais da Educação Infantil. Os sujeitos indicaram que os encontros de formação continuada 
realizados nos CEINF são mais pertinentes em relação aos oferecidos pelas SEMEC, já que con-
templam aspectos teóricos e da prática pedagógica com as crianças de sua realidade. Esses achados 
desnudaram a necessidade de repensar tanto as políticas públicas quanto as condições de trabalho 
docente que inferem nos processos formativos dos professores. Corroboram ainda para a emergên-
cia de novos estudos e pesquisas sobre a formação e atuação dos profissionais da Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Básica. Formação Docente. Políticas Públicas.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-
NAL E EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL

Laisse Silva Lemos Sobral491

Resumo

O presente resumo apresenta uma reflexão sobre o atual cenário disposto para a Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), com resultados do projeto de Extensão do IFG- Campus Jataí intitulado “Uso 
das Ferramentas da Educação a Distância (EaD) na modalidade Educação de Jovens e Adultos”, 
encerrado no ano de 2018. A proposta da pesquisa dialoga com o GT-07 por provocar questiona-
mentos em relação à Educação Básica, especificamente na modalidade EJA, ao mundo do traba-
lho possivelmente limitado e direcionado para esse público e ao/à docente, pilar nessa mediação, 
impulsionando uma nova prática educativa. Para responder os objetivos, a abordagem usada foi 
a pesquisa qualitativa, por permitir que aspectos subjetivos dos/as participantes entrevistados/as 
pudessem ser captados e analisados em forma de dados. As ferramentas técnicas constituíram-
-se de aplicação de questionários, com questões fechadas (idade, sexo, religião, estado civil, ren-
da, escolaridade) e questões abertas em blocos que se relacionam com os objetivos da pesqui-
sa.  Os objetivos contemplaram o conhecimento do mundo digital e suas ferramentas no intuito 
de aprimorar conhecimentos sobre a educação em EaD e, assim, aperfeiçoar profissionalmente 
os jovens e adultos com os cursos disponíveis gratuitamente na rede, redimensionando a esfe-
ra educacional de transferir informações para transformação do conhecimento acumulado. Como 
referencial teórico, abordaram-se as principais leis, decretos e ementas das leis que normatizam 
a Educação Básica e especificamente a EJA e ainda autores contemporâneos como: Maria Lú-
cia de Arruda Aranha, Zygmunt Bauman, Moacir Gadotti. Como resultado, foi possível refletir 
sobre a escola, enquanto instituição orquestrada na era industrial, que deveria capacitar para o 
viver em sociedade, notoriamente considerado cidadão pleno aquele que gozasse de um emprego, 
daí a escola moldar para o trabalho, para uma escola contemporânea que pretende romper com 
essa lógica, e ir além do trabalho enquanto função e resposta para o capital. Assim, a capacita-
ção do/a cursista o/a direciona para a autonomia de escolhas, e busque futuramente por cursos 
gratuitos ou não, na internet que melhore e qualifique currículo formal de acordo com desejos 
e necessidades deles/as. Buscamos devolver para a comunidade local, em forma do curso de in-
clusão digital, conhecimento acerca das possibilidades que o mundo digital oferece, alinhando 
para o participante, a motivação futura de buscar cursos, formação continuada e até mesmo uma 
graduação via EaD, que ofereça uma organização de tempo flexível para os estudos deles/as.
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A DIFICULDADE NA ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICAPARA OS DEFI-
CIENTES INTELECTUAIS NAS ESCOLAS REGULARES E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ACES-
SIBILIDADE

Lara Cristina Clemente 492

Rodrigo Guilherme Tomaz493

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo explanar a efetividade dos Direitos Fundamentais que os de-
ficientes intelectuais possuem na adaptação pedagógica, frente às escolas regulares, demonstrando 
como a legislação auxilia no aperfeiçoamento das possibilidades de aprendizagem para inclusão 
dos referidos alunos. Elucidando, ainda, a importância da adaptação no aspecto educacional, dos 
profissionais do Atendimento Educacional Especializado, com o fim de garantir a acessibilidade 
aos especiais. Relacionando assim, ao GT7, tendo em vista que a adaptação pedagógica para defi-
cientes envolve desde os critérios mais complexos das estruturas físicas de uma instituição e das es-
colas, bem com a eficiente e qualificada formação de professores. Fica evidente no contexto atual a 
dificuldade que o aluno com limitações intelectuais possui em integrar em turma regular de ensino, 
participar das atividades, apropriar-se de valores e conhecimentos, extinguindo processos de segre-
gação. Como estado da arte, foram utilizados os autores William C. Stainback e  Susan Stainback 
para evidenciarem a interação produtiva em sala entre os alunos com deficiências diversas. Tam-
bém, demonstrou-se a essencialidade da formação dos profissionais da educação por meio da visão 
de José Bueno. Além disso, a educadora e escritora Kelly Barreto revela com clareza a formação 
dos professores para o processo de inclusão. Para a obtenção dos resultados almejados no presente 
trabalho, o método de abordagem a ser descrito será o dialético-jurídico, que abrange a teoria e 
fatos concretos exemplificativos, simultaneamente, de forma a alcançar os resultados propostos. A 
busca gradativa por melhoras no ensino especializado frente às escolas regulares, inclina o debate 
sobre a eficácia da adaptação pedagógica. Com ênfase no Decreto n° 7.612/2011, que regularizou 
o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, houve a gênese da necessidade de efe-
tivar os Direitos Fundamentais para as pessoas com deficiências intelectuais, procedimento social 
e amplo, pois depende da modificação do intelecto da sociedade, dos professores, dos alunos e da 
família. Com as inúmeras transformações, e sem dúvidas, muitas conquistas, para os deficientes 
intelectuais, incorporaram-se métodos para inclusão efetiva dos alunos com dificuldades no ensino 
regular, como o AEE, uma atuação de profissionais especialistas, com fulcro em operar nos obstá-
culos de cada aluno, vislumbrando as necessidades mais específicas, sem evidenciar as diferenças 
frente a alunos padrão. Em suma, ainda há obstáculos a serem superados, tanto nas escolas, como 
nas famílias, e até mesmo, na sociedade, devendo desenvolver uma reflexão crítica sobre a forma-
ção dos professores em geral e as políticas de inclusão. Atentando-se as exigências da educação 
inclusiva e da educação regular, para ampliação concreta das oportunidades educacionais e dos di-
reitos assegurados a todos aqueles que necessitam ou não do atendimento especializado. 
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NAS ENTRELINHAS DO CURSO DE PEDAGOGIA: LETRAMENTO 
ACADÊMICO PARA QUAL FORMAÇÃO?

Leontina Modesto da Costa Neta494

Úrsula Adelaide de Lélis 495

Resumo

Todo sujeito ou grupo social dispõe de determinado tipo de conhecimento acerca da escrita e do seu 
uso em práticas sociais. Nesse sentido, quando adentram na universidade, os acadêmicos são sujei-
tos letrados com vivências de escrita construídas em diversos contextos sociais. Porém, muitas ve-
zes, não conseguem apresentar bom desempenho no ensino superior, principalmente na construção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (KLEIMAN, 1995). Os acadêmicos do Curso de Peda-
gogia, da Unimontes - Campus Pirapora/MG, egressos de escolas públicas, ao chegarem ao ensino 
superior, constatam que as suas práticas sociais cotidianas não lhes possibilitaram a construção de 
um arcabouço compatível ou suficiente para as práticas acadêmico-científicas letradas. Essa ques-
tão coloca desafios proeminentes à formação inicial de professores que se aproximam das discus-
sões do GT Educação Básica, Trabalho e Formação Docente ao pensar as relações de formação, na 
escola básica e na universidade, do futuro professor. Esta pesquisa, em andamento, analisa os me-
canismos de ensino e de aprendizagem presentes no Curso de Pedagogia, que garantem o domínio 
do letramento acadêmico-científico. Para tanto, reflete sobre os princípios pedagógicos, técnicos e 
científicos do letramento acadêmico; porfia a proposta de letramento acadêmico-científico no Pro-
jeto Político-pedagógico do Curso de Pedagogia/Unimontes; compreende as práticas de letramento 
utilizadas no meio acadêmico e discute a influência dos fatores que interferem na sua construção. 
Trata-se de um estudo de natureza aplicada, de caráter explicativo, por meio da revisão de literatura, 
pautada, principalmente em Carlino (2009), Fischer (2008), Fonseca (2014), Kleiman (1995), Silva 
(2011) e Soares (2003). Utiliza-se, também, das pesquisas documental e de campo (CHIZZOTTI, 
2010). A coleta de dados empíricos se dá a partir de entrevistas com os professores e estudantes dos 
1º, 4º e 8º períodos desse Curso, em 2019, com análise quanti-qualitativa. Os resultados parciais 
indicam que a efetivação do letramento acadêmico nessa realidade ainda encontra barreiras para 
efetivar-se, tendo em vista o incônscio dos acadêmicos de que estão inseridos num contexto novo, 
cabendo-lhes construir bases para esse letramento, bem como a negação da Unimontes em promo-
ver estratégias e metodologias que acolham e resolvam as dificuldades vivenciadas por esses acadê-
micos. Outrossim, tais dissensos impactam na formação teórico-prática desses futuros professores.
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FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO E 
QUALIDADE DE ENSINO

Lidiany dos Santos 496

Cilson César Fagiani 497

Resumo

Esta pesquisa está sendo realizada no curso de Mestrado Profissional em Educação da Universi-
dade de Uberaba – Campus Uberlândia. Tem como objeto de pesquisa o Ensino fundamental da 
Educação Básica e se propõe como objetivo principal a problematização da qualidade do ensino 
neste nível através da análise das condições para a qualificação do professor em nível de pós-gradu-
ação. A historicidade no contexto de Formação do Professor, as normas e leis com fundamentação 
teórica e metodológica baseada em indicadores da Educação Nacional serão contemplados neste 
estudo, pois muitos são os questionamentos e discussões sobre as dificuldades encontradas sobre 
o tema que nos traz reflexões acerca da Educação Escolar. Como objetivo especifico pretende-se 
observar e analisar coerentemente as estratégias para se alcançar a Meta 16 do Plano Nacional de 
Educação que afirma a porcentagem de 50% dos Professores da Educação Básica com pós-gradu-
ação , até o último ano de vigência deste PNE, e garantir  a todos (as) profissionais da Educação 
Básica formação continuada em sua área de atuação , considerando as necessidades, demandas 
e contextualizações dos sistemas de ensino. A metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica, 
documental, pesquisa quantitativa e qualitativa, com o objetivo de reunir as informações e dados 
que servirão de base para a construção da investigação proposta. Segundo dados encontrados na 
Sinopse da Estatística da Educação Básica de 2018 os docentes da Educação  Básica em nível Bra-
sil com especialização representa apenas   34,9%, com mestrado este número cai para 2,6 % e com 
doutorado somente 0,5%. Se observarmos no Estado de MG os docentes com especialização são 
34,2%, com mestrado 2,4% e com doutorado essa porcentagem cai ainda mais chegando a 0,57%. 
Direcionando para nossa cidade, Uberlândia, esses dados de docentes da Educação Básica com 
especialização seria 43,5%, com mestrado 5,5% e com doutorado apenas 1,1%. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação de 1996 faz referência nos artigos 63 e 67 as condições e situações para o 
alcance da valorização e qualificação dos professores. Mediante esses dados educacionais encon-
trados, podemos observar que a proposta da Meta 16 do Plano Nacional de Educação é pertinen-
te.  Para tanto União, Estados e Municípios precisam proporcionar ferramentas e facilidades para 
que estes profissionais possam se qualificar.  A Formação Continuada em nível de Pós-graduação 
tem muito a contribuir na qualidade da Educação Escolar, uma vez que permite que o profes-
sor agregue conhecimento capaz de gerar transformação e impacto nos contextos profissional e 
escolar. Como resultado deste trabalho produziremos uma orientação que forneça aos gestores 
da educação as reais possibilidades e os problemas dos professores para o alcance da meta 16.

Palavra - chaves: Formação de Professor, Qualidade de ensino, Ensino Fundamental.
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O CÍRCULO DE CULTURA E O REFERENCIAL FREIREANO: COR-
PORIFICANDO A DOCÊNCIA EM NÓS, CONSCIENTIZAR, POETI-
ZAR, EMANCIPAR

Lilian Calaça 498 
Eunice Macedo 499 

Resumo

O presente trabalho discute e analisa as implicações de uma formação docente baseada no refe-
rencial de Paulo Freire, em específico do Círculo de Cultura, na constituição de professores e pro-
fessoras na atualidade, comprometidos (as) com a educação emancipadora. Apresentamos alguns 
aspectos desta metodologia como elemento de intervenção educacional no contexto da cultura 
contemporânea, e das práticas de formação docente, associou à perspectiva da conscientização 
corporal baseada na teoria de Bioenergia de Wilhelm Reich para a corporificação da docência 
comprometida em educar para a liberdade. Como base metodológica propomos a pesquisa qua-
litativa tendo como referência a realidade brasileira. No campo empírico propomos a análise de 
um curso de graduação em Pedagogia, de uma Universidade Pública Federal em Minas Gerais, 
que assume perspectiva teórica freireana no seu Projeto Político Pedagógico. Salientamos que a 
pesquisa é desenvolvida no âmbito do doutoramento, com temática que envolve aspectos concer-
nentes à formação docente e a práxis educativa emancipatória, tema passível de rico adensamento, 
contando com a possibilidade de perceber os contornos da realidade educacional no que se refere à 
formação docente para uma educação transformadora. Considera-se que, um curso que assume nas 
suas práticas de formação essa práxis, está articulado com uma opção política contra hegemônica, 
abre a possibilidade de construção dos inéditos viáveis emancipando e empoderando os sujeitos. 
Possibilita a reinvenção e atualização de estratégias de ensino-aprendizagem, assim como incenti-
va o enfrentamento para uma educação mais justa, democrática, amorosa. Traz reflexões sobre as 
contribuições de Paulo Freire para a pesquisa científica que acolhe os saberes necessários à prática 
de formação nos Círculos de Cultura e nos remete a uma compreensão dialética da educação.
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PEDAGOGIA DO APRENDER A APRENDER E A (DE)FORMAÇÃO 
DOCENTE

Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse500

Alessandra Batista de Godoi Branco501

Rozana Salvaterra Izidio502 

Resumo

Os encaminhamentos teóricos que permearam as Políticas Públicas para a educação brasileira nas 
últimas décadas refletiram para o âmbito educacional as intencionalidades do campo político e 
do mundo do trabalho, acompanhado por um jogo de interesses e materializados, desse modo, 
com o processo de inculcação da Pedagogia do Aprender a Aprender, iniciado na década de 1990, 
disseminada a partir do Relatório Educação: Um Tesouro a Descobrir coordenado por Jacques 
Delors, e fortalecida nos últimos três anos principalmente com a Reforma do Ensino Médio asse-
gurada pela Lei N° 13.415/2017 e a Base Nacional Comum Curricular. Esse percurso tem incidido 
atualmente na Formação Docentes para a Educação Básica, visto que esta classe sofre ataques 
constantes passando por reformulações e transformações frequentes, sendo assim conduzida para 
a lógica capitalista, que tende a garantir sua hegemonia e dizimar qualquer tentativa de supera-
ção da condição de dominação. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar 
a Formação Docente no Brasil após a década de 1990, ressaltando como os encaminhamentos 
propostos nas políticas públicas conduziram a formação dos professores para uma pseudoforma-
ção, com conhecimentos esvaziados, utilitarista e instrumental, retirando do profissional docente 
a garantia de uma formação sólida sustentada por conhecimentos historicamente produzidos. Par-
tindo desse pressuposto, o presente trabalho pautou-se em fontes bibliográficas e documentais, 
recorrendo a autores que defendem a teoria crítica como Marx (2017), Saviani e Duarte (2012), 
Saviani (2013; 2009), Frigotto (2010), Gatti (2015), Duarte (2011; 2008), Antunes (2018), Araújo 
(2018), entre outros. Como resultado demonstra-se como a Pedagogia do Aprender a Aprender 
contribui para a (de)formação docente e a precarização do trabalho docente, de tal modo que este 
não se reconhece mais como parte indispensável para a formação humana dos sujeitos como aponta 
Duarte (2012, p. 8) “[...] trata-se do fato de que as pedagogias do ‘aprender a aprender’ estabe-
lecem uma hierarquia valorativa, na qual aprender sozinho situa-se em um nível mais elevado 
que o da aprendizagem resultante da transmissão de conhecimentos por alguém” . Conclui-se, 
portanto, que a temática em discussão sintetiza uma concepção  educacional que dissemina a for-
mação de uma sociedade propensa a adaptação aos ditames do capital. Assim, pensar no processo 
de formação docente para a empregabilidade com possibilidades cada dia mais acirradas, onde 
predomina um modelo formativo que, somado aos avanços tecnológicos, contribuíram para a pre-
carização do trabalho dos professores, que por vezes encontram-se emergidos na flexibilização 
causadas pelo mundo do trabalho e são responsabilizados pelo fracasso da educação nacional. 
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EDUCAÇÃO, TRABALHO E LAZER: ENTRE A MERCADORIZAÇÃO 
E A EMANCIPAÇÃO HUMANA

Luciene Ferreira da Silva503

Resumo

Este trabalho de pesquisa se conecta ao GT- 07, Educação Básica, trabalho e formação docente, 
pois no Brasil, no modelo de organização capitalista, a Educação básica tem se voltado para o 
trabalho. Segundo Saviani (2011) os piores trabalhos no seio desta sociedade tem se realizado 
pelos sujeitos dos estratos mais empobrecidos. Na Educação Básica, a Educação dualista favorece 
a formação para o desenvolvimento humano, para as classes menos empobrecidas, pois os sujei-
tos deste grupo dependem menos das políticas públicas de Educação, lazer e cultura (SAVIANI, 
2011). Fora da escola, a Educação se materializa, entre outros espaços, no lazer, que se caracteriza 
predominantemente como mercadoria (MARCELLINO, 2017). Os mais empobrecidos não são 
educados para a fruição no tempo livre e participação em projetos ou programas de lazer, por 
não receberem educação para o lazer. Considerando a ementa do GT 07, o objetivo neste estu-
do é refletir sobre a Educação e o lazer para o desenvolvimento humano, na Educação Básica, 
tendo em vista a organização do trabalho (ANTUNES, 2018). Trata-se de uma pesquisa qualita-
tiva, bibliográfica, documental e dialética assentada em Saviani (2011), Gadotti (2012), Freitas 
(2018) e Freire (2007) que vislumbram a Educação como direito, a humanização e a Educação 
progressista. Marcellino (2017) e Snyders (1993) colaboram para refletir sobre “alunos felizes” 
e a “pedagogia da animação”. Os resultados principais mostram que o avanço das políticas ne-
oliberais estimula a formação de consumidores e que a emancipação humana está sendo invia-
bilizada, para as classes mais empobrecidas. Há proliferação de currículos mínimos e precariza-
ção do trabalho docente, e fragilização do PNE – Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014). 
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 O JOGO SOLETRANDO COMO RECURSO DE ALFABETIZAÇÃO 
PARA CRIANÇAS DO 3º 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Lucimar Araujo da Silva 504

Resumo

Esta proposta apresenta um relato de experiência  com o jogo Soletrando realizada em uma Escola  
Municipal de Uberlândia/MG. Trabalho este que foi realizado com os discentes das turmas do 3º. 4º 
e 5º anos do ensino fundamental. Soletrando é um game pedagógico que foi desenvolvido a partir da 
grande repercussão do quadro Soletrando do programa de TV Caldeirão do Huck. Este aplicativo, 
devido apresentar uma forma lúdica de soletração das palavras, tornou-se muito popular e atraente, 
pois o jogador tem seu feedback imediato do acerto ou erro. A cada sequência de quatro palavras 
certas, o jogador passa para um nível maior de dificuldade, exigindo do jogador um pouco mais de 
atenção e de conhecimento da língua portuguesa. Com este trabalho conseguimos demonstrar a im-
portância de se aprender jogando. Por meio da utilização dos games os conteúdos em que os alunos 
apresentam dificuldades passam a compreender melhor, pois despertam o interesse estimulando-os 
a se envolverem no processo de aprendizagem. Portanto, o objetivo desta é instigar e encorajar os 
educandos através de uma competição saudável, visando à ampliação do repertório oral, compre-
ensão do significado e ortografia correta das palavras e aguçar o gosto pela leitura e pela escrita. 
Este estudo aqui apresentado baseia-se em autores como Paulo Freire (1989), Pedro Demo (2008) e 
Gramigma (1994) que esclarecem sobre a importância da utilização de jogos no processo de alfabe-
tização e letramento dos alunos nas séries iniciais.Obtivemos nos resultados pontos positivos,  que 
foram a melhora na ortografia das palavras e negativos as questões burocráticas da escola, como  
conteúdos e avaliações, que dificultam um pouco o desenvolvimento desse tipo de atividades. 

Palavras-chave: Jogo Educativo.  Alfabetização. Aprendizagem
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS SOB O OLHAR DAS PROFESSORAS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA PÚBLICA

Márcia Verssiane Gusmão Fagundes505

Adriany de Ávila Melo Sampaio506

Bianca de Souza Rocha507

Resumo

Para conhecimento sobre a aplicação da Lei 10.639/2003 (Brasil,3003) e seus desdobramentos re-
ferentes a questões étnico-raciais nas escolas públicas de Montes Claros, realizou-se uma pesquisa 
de campo para coleta de dados, na qual foi possível verificar o cotidiano das professoras participan-
tes. O objetivo da pesquisa foi compreender a Lei 10.639/2003 e sua aplicabilidade ao ensino de 
Geografia na educação básica tendo como comparativo a realidade escolar. A lei aborda a questão 
da obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana em todos os níveis de 
ensino da educação básica. A partir dessas diretrizes curriculares, a proposta foi observar como as 
Professoras de Geografia lidam com a questão da transversalidade do tema e, por consequência, a 
inclusão dos conteúdos no cotidiano da sua disciplina. Verificar ainda se utilizam os costumes lo-
cais para trabalhar o assunto, como exemplo, caso das Festas de Agosto. Como procedimento meto-
dológico, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico interdisciplinar, em que foi pos-
sível conhecer com mais acuidade as leis educacionais. Em seguida, para se ter um parâmetro da 
realidade escolar foi aplicado questionários às participantes, posteriormente, realizou-se a análise 
dos dados. A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas, ambas Rede Municipal e Estadual, no 
ano de 2015, em cada escola foram entrevistadas duas Professoras de Geografia, totalizando quatro 
entrevistadas. Estas escolas estão localizadas da área urbana na região Sul de Montes Claros, e seu 
alunado apresenta características socioeconômicas diversas. Também se observou a estrutura esco-
lar e as abordagens sobre o tema aqui proposto. O afrodescendente tem sua história e cultura — o 
que não o torna desigual — que contribui com a diversidade da história brasileira. Para acatar a for-
ça desta história tanto afrodescendente quanto brasileira é preciso que os sujeitos envolvidos assu-
mam, cada um, sua responsabilidade. Conclui-se que aos professores cabe tratar o assunto de modo 
que haja uma inserção natural do tema e aos afrodescendentes cabe se apropriar de sua condição e 
história. Sua história está vinculada à sua raça, seus costumes e cultura, a cor da sua pele, as danças 
e tudo mais — que já está entranhada na história do Brasil. E a sua condição que é de cidadão. 
.
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS CONFERÊNCIAS BRASILEIRAS 
DE EDUCAÇÃO

Mara Franco de Sá508

Resumo

O presente trabalho discute a educação profissional nas contribuições das Conferências Brasilei-
ras de Educação (CBE’s), durante a redemocratização política do país. Neste contexto, três enti-
dades acadêmicas e científicas iniciaram os debates acerca da educação no Brasil: a Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED); a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC); e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), a partir das críticas à 
Lei 5692/71. As entidades acima mencionadas se destacaram pela organização e realização das 
Conferências Brasileiras de Educação (CBE’s) especialmente pela elaboração da Carta de Goiânia, 
onde constam as sugestões que as entidades acadêmicas e científicas apresentaram à Assembleia 
Nacional Constituinte à educação. Compreendemos que a reflexão se adequa ao GT sobre  educa-
ção básica, trabalho e formação docente. Para a realização da pesquisa optamos pela abordagem 
qualitativa e pesquisa documental dos registros das CBE’s. O acesso aos Anais das CBE’s foi 
possível mediante a consulta ao acervo do Programa de Estudos e Documentação Educação e 
Sociedade (PROEDES) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a fundamentação teó-
rica dialogamos com Arroyo (1982), Ciavatta (2014), Frigotto (2011) e Fernandes (2000), entre 
outros. A leitura atenta dos Anais das CBE’s demonstra a ampliação do debate acerca da edu-
cação profissional ao longo dos anos do evento, visto que os temas abordados não mais se li-
mitaram às críticas à experiência de profissionalização compulsória do 2º grau. As Conferências 
trataram a temática do trabalho e educação a partir do entendimento dos aspectos econômicos, 
políticos e pedagógicos presentes na formação para o trabalho, assim como dialogaram com ex-
periências de formação profissional dos sindicatos. As CBE’s tiveram também a participação de 
diversos sujeitos sociais presentes nos encontros, entre eles, encontraram-se, além dos pesqui-
sadores, representantes das secretarias estaduais de educação, dos sindicatos e do Sistema S. As 
CBE’s foram fundamentais na defesa de uma escola pública, gratuita, laica e universal. Dos de-
bates ocorridos durante as conferências fortaleceu-se a compreensão de que o acesso das classes 
populares a educação básica era uma condição mínima e que a educação profissional não se limita 
ao mercado de trabalho. Essa apreensão tornou-se o ponto central dos debates acerca da educação 
profissional durante as CBE’s e se fez presente nas propostas defendidas pelas entidades acadê-
micas e científicas. A atuação dessas entidades, juntamente aos movimentos sociais, sindicais e 
aos políticos que partilhavam da mesma perspectiva das entidades em questão foi fundamental 
na defesa da escola pública para todos, em todos os níveis, incluindo a formação para o trabalho.

Palavras-chave: Formação para o trabalho. Educação profissional. Educação e sociedade civil.
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O MUNDO DO TRABALHO E A RELAÇÃO COM OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Maria Geni Pereira Bilio509

Maria das Graças Campos510

Nair Mendes de Oliveira511

Enerci Candido Gomes512

Silvia Maria dos Santos Stering513

Resumo

O artigo o mundo do trabalho e a relação com os alunos da educação de jovens e adultos EJA. 
Está inserido no GT7, pois, esse GT discutirá as relações entre o mundo do trabalho e a educa-
ção, tendo como foco a educação e sua relação com a formação do trabalhador. Esta pesquisa 
tem como objetivo investigar a relação existente entre o mercado de trabalho e a modalidade de 
ensino EJA. Que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, a EJA é 
uma modalidade de ensino que visa oportunizar a formação escolar para aqueles que não tiveram 
acesso ou não puderam concluir o ensino fundamental ou médio nas idades apropriadas. Mesmo 
sabendo que o ensino ministrado na EJA ainda tem em sua modalidade lacunas que deverão ser 
preenchidas, não podemos negar os benefícios que a educação traz para o ser humano, elevando 
sua autoestima, assim como, seu nível intelectual tornando-o um cidadão crítico e participativo. 
Para atender os objetivos propostos nesta investigação optou-se pela abordagem metodológica, a 
pesquisa qualitativa e exploratória, fontes bibliográficas, e documentais utilizando como técnica de 
investigação o estudo de caso, tendo como método de coleta de dados a entrevista semi estrutura-
da, onde nosso objeto de pesquisa é o aluno da EJA e sua relação com o mundo do trabalho. Para 
Ludke e André (1986), o estudo de caso desenvolve numa situação natural, é rico de dados descri-
tivos, tem um plano aberto, flexível, focaliza a realidade vivenciada por alunos dessa modalidade 
de ensino. Este trabalho é resultante do recorte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida por 
uma das pesquisadoras do tema EJA. O trabalho se justifica por possibilitar uma reflexão quanto 
ao papel da escola como principal responsável pela formação humana, mostrando que é possível 
trabalhar um de acordo com as necessidades do jovem que retornou à escola pela necessidade de 
inserção ao mercado de trabalho. Além disso, expõe as possibilidades e a viabilidade de uma EJA 
erguida na ética, na criticidade utilizando uma metodologia adequada para que o jovem ou adulto 
tenha autonomia, beneficiando não apenas ele, mas a sociedade como um todo. Para sustentar a 
teoria desenvolvida na pesquisa, foi feito um diálogo com autores que trabalham a temática sobre 
a EJA em sua essência, dentre eles: ARROYO; OLIVEIRA; FREIRE; DI	PIERO & HADDAD; 
SOARES; PAIVA. O resultado desse processo está na maneira de enxergar o aluno esta modalidade 
de ensino, EJA, sob outro prisma, usufruindo de oportunidades, elevando os níveis culturais, se 
qualificando e assumindo-se como cidadão consciente. Esta investigação servirá de aporte e tam-
bém a repensar sobre a importância e consequências sociais o ensino de EJA poderá oportunizar 
aos Jovens e Adultos a fim de se colocar pessoalmente e profissionalmente no mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Cidadão. Formação humana. Ensino. 
.

509  Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT – genibilioprofessora@gmail.com
510  Doutora em Ensino - UNIC - mdgcampos@uol.com.br 
511  Mestranda em Ensino - UNIC/IFMT - nair.oliveira@ifmt.edu.br
512  Mestre em Ensino - UNIC/IFMT - candidoenerci@yahoo.com.br
513  Doutora em Educação - IFMT – silvia.stering@ifmt.edu.br



289

CONHECIMENTO COMO BASE PARA AS TRANSFORMAÇÕES 
SOCIAIS

Marisa Noda514

Antônio Carlos de Souza 515

Resumo

A apresentação objetiva expor uma proposta de trabalho desenvolvida em uma disciplina da licen-
ciatura em História cuja ideia principal trata do conhecimento como base para as transformações 
sociais e que o sistema escolarizado pode ser local de desenvolvimento de tais conhecimentos. 
A fim de explorarmos tal concepção o referencial teórico escolhido vem das seguintes autorias: 
Karl Marx (1984), David Harvey (1993), L. S. Vigotski (2009), Libâneo (2010) e Sforni (2004). 
Sforni & Galuch (2009), autores que muito têm contribuído para o alargamento do pensamen-
to educacional que propicia os alunos a formar um posicionamento crítico para o entendimento 
e enfrentamento de sua condição sócio econômica. Inicialmente apontamos que a escola é aqui 
entendida como local em que é possível o desenvolvimento psíquico dos alunos, permitindo a 
emancipação humana, pois concordando com Libâneo (2010) um conteúdo tratado como conheci-
mento científico, portanto embasado na teoria, desenvolve cognitivamente os estudantes de qual-
quer idade escolar, ou ainda com Vigotski (2009), que afirma que o homem para se humanizar 
criou símbolos e instrumentos e todo esse sistema simbólico produzido pela humanidade foi se 
acumulando e transformando-se em conhecimento científico, e a criança dever ser conduzida a 
se apropriar desses signos, desse conhecimento através da mediação de um adulto.  O trabalho 
consiste em levar aos discentes do curso de licenciatura em História um referencial bibliográfico 
que o auxilie na composição de um material didático que seja utilizado em suas aulas-regências 
visando essa mediação, afim de que os alunos ensino fundamental, 6ºano ao 9º ano, e do ensino 
médio atendidos no estágio supervisionado tenham condição de se apropriar desse conhecimento. 
O resultado da experiência pedagógica aqui tratada tem oportunizado a elaboração de aulas de 
história cujo conteúdo auxilia aos estudantes do ensino básico experiências de desenvolvimento 
de conceitos históricos fundamentais para o entendimento do presente e projeção para o futuro.

Palavras-chave: Conhecimento. Desenvolvimento. Formação de Professores.
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ASPECTOS INERENTES À RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TEC-
NOLOGIA

 
Mauricio dos Reis Brasão516

Eliana Gonçalves da Silva Fonseca 517

Resumo

Neste século XXI evidenciam-se lépidas transformações da tecnologia eletrônica, nomeadamente 
do computador, da informática e da Internet. Na sociedade brasileira, é comum o uso de técnicas e 
recursos tecnológicos, o que, em particular, torna o computador um instrumento de auxílio ao pro-
cesso ensino-aprendizagem em sala de aula. Enquanto as tecnologias digitais facilitam a estrutura-
ção de aprendizagens significativas para professores e alunos, na construção de saberes, o trabalho 
interdisciplinar apresenta-se como uma possibilidade de diálogo entre as disciplinas e as partes en-
volvidas. Objetiva-se apresentar o resultado de estudo do estado do conhecimento em relação à te-
mática “Educação e Tecnologia”– as teorias recentes, os conceitos, as contribuições de pensadores 
que constroem um conhecimento sobre a temática. É uma pesquisa bibliográfica a partir dos refe-
renciais teóricos das pesquisadoras, Morosini (2015), Ferreira (2002), Romanowski e Ens (2006), 
período de 2007 a 2018. Para o mapeamento, foram elencados os termos descritores: educação e tec-
nologia; educação e internet; construção do conhecimento e tecnologia. Observa-se como resultado 
que os recursos tecnológicos podem instituir recintos interdisciplinares e que os docentes devem 
reconhecer a necessidade de implantar esses recursos em suas práticas. Embora as tecnologias não 
substituam o professor, podem possibilitar mudanças em sua metodologia. Nessa perspectiva, o uso 
de tecnologias digitais amplia o conceito de aula, tempo e espaço para alunos e professores. Igual-
mente, o diálogo entre as disciplinas é um caminho a ser trilhado, visto que, a partir da ação docen-
te, existe um possível vínculo entre as tecnologias digitais, o currículo e a interdisciplinaridade nas 
instituições de ensino, tarefa que deve ser compartilhada e fomentada pela equipe gestora. A utiliza-
ção das tecnologias torna o ensino mais contextualizado e significativo. Primordial, pois, que sejam 
integradas à prática pedagógica do professor e ao currículo a ser desenvolvido. Diante do exposto, 
observa-se a relevância do uso das tecnologias digitais e sociais na prática pedagógica, na medida 
em que viabilizam uma mudança no contexto escolar, contribuindo positivamente com o processo 
de aprendizagem dos nativos digitais. Os benefícios deste estudo estão relacionados, sobretudo, 
ao campo de conhecimentos que pode subsidiar pesquisas sobre o uso de tecnologias na escola.

Palavras-chave: Tecnologia e Educação. Internet e Estado do Conhecimento. Formação Docente 
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GRATIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES: DISTORÇÕES DA POLÍTICA DE 
VALORIZAÇÃO DO   MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA PARA-
ÍBA

Melânia Mendonça Rodrigues518

Mônica Martins de Oliveira519

Resumo

O artigo decorre de uma pesquisa voltada à análise da política educacional para a educação bá-
sica, implementada pelo governo estadual da Paraíba no período de 2011 a 2018, que se propõe, 
como um dos objetivos específicas, a examinar as políticas estaduais de formação e valorização do 
magistério público. Predominantemente documental e ancorada no método dialético, com ênfase 
nas categorias de totalidade e contradição, a pesquisa levantou os documentos legais relativos à 
carreira dos docentes da rede pública estadual da Paraíba, analisando-os – mediante o procedi-
mento da análise interpretativa – à luz das concepções gerenciais neoprodutivistas, das políticas 
nacionais e de formulações dos organismos internacionais referentes ao trabalho docente. Em co-
erência com a categoria da totalidade (PAULO NETTO, 2011), consideramos que os governos do 
período focalizado – correspondente aos dois mandatos do governador Ricardo Coutinho (PSB) 
– adotam as concepções de Estado e de política pública características do projeto neoliberal da 
Terceira Via (NEVES, 2005; MELO et al., 2015).); pautam sua política educacional na lógica 
neoprodutivista (SAVIANI, 2007), à qual se acopla a concepção gerencial da gestão educacio-
nal (COSTA, 2010; CABRAL NETO, 2009); adequam sua política de valorização do magisté-
rio público estadual às prescrições do governo federal e de organismos internacionais, fundadas 
na performatividade (BALL, 2005) e na remuneração por desempenho (FREITAS, 2011 e 2012; 
MELO; RIGOLON, 2011). Na aproximação ao objeto, iniciada com o estudo do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração (PCCR), em suas diversas reformulações, identificamos uma acentuação 
na discrepância entre salário e remuneração, dado o persistente estabelecimento de gratificações ou  
bolsas. Detivemo-nos na análise dos Prêmios Escola de Valor e Mestres da Educação, expressões 
da remuneração por desempenho. O primeiro concede o 14º salário para todos os profissionais das 
escolas que comprovem crescimento dos resultados do IDEB e índices de qualidade da educação. 
O segundo, o 15º salário a professores cujos projetos forem aprovados em seleção realizada pela 
Secretaria Estadual de Educação, para o que é exigida a comprovação das práticas desenvolvidas 
e do sucesso dos estudantes. Consideramos, em uma síntese mais geral, que tais mecanismos, 
apresentados na propaganda governamental, como de valorização e melhoria da remuneração do-
cente, constituem-se, efetivamente, em expressão do neoprodutivismo e em elemento de quebra da 
isonomia salarial entre os professores da rede pública estadual. Ademais, contribuem para a inten-
sificação do trabalho docente, para o fomento da competitividade entre os professores e para o con-
sequente esvaziamento do trabalho coletivo e da discussão política acerca da qualidade do ensino.
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FATORES EXTRAESCOLARES ASSOCIADOS ÀS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRA-
MENTO

Nayara Guerra da Silva520

Cilson Cesar Fagiani521

Resumo

Em consonância com o objetivo proposto pelo GT7, este trabalho, que faz parte das exigências 
para obtenção do título de Mestre no programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
de Uberaba – UNIUBE campus Uberlândia, traz à luz um debate teórico acerca dos fatores extra-
escolares associados às dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e letramento. 
Por mais que os professores alfabetizadores se qualifiquem por meio de formações continuadas, 
diversifiquem suas práticas, utilizem novas estratégias e métodos, os resultados das avaliações 
externas ainda apresentam um alto índice de alunos não alfabetizados. O Ministério da Educa-
ção (MEC) implementa políticas e programas no sentido de contribuir com a educação escolar e, 
ainda assim, notam-se altos indicativos de fracasso na alfabetização. Ao acompanhar e analisar 
as práticas pedagógicas de professores alfabetizadores e a aprendizagem de crianças que estão 
sendo alfabetizadas, esta pesquisadora verificou que os fatores extraescolares estão muito mais 
associados às dificuldades de aprendizagem e ao fracasso no processo de alfabetização do que os 
fatores intraescolares. Em vista disso, essa situação gera um desconforto tanto para estes profis-
sionais como para os alunos, seus familiares e todo o corpo pedagógico. De acordo com BOSSA 
(2007), os fatores intraescolares estão relacionados a questões como: formação e metodologia do 
professor, relação professor/aluno, cultura da escola, políticas educacionais, representação do pro-
fessor sobre a dificuldade de aprendizagem escolar, entre outros, enquanto os fatores extraesco-
lares estão vinculados às causas orgânicas, emocionais, culturais e intelectuais da criança. Nessa 
perspectiva, o objetivo principal deste trabalho é fazer uma análise crítica acerca desses fatores 
extraescolares para compreender que o professor alfabetizador não é o único responsável pela 
alfabetização, ou seja, não é o único que deve se responsabilizar com o processo de alfabetizar 
para obter um avanço na sua efetivação, mas, também, a família e todos os profissionais envol-
vidos com o trabalho escolar. Para compreender as causas das dificuldades de aprendizagem na 
alfabetização, o presente trabalho analisa os dados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica, com 
levantamento de dados históricos em livros e documentos oficiais, bem como em sites oficiais 
do governo e da imprensa, referentes ao assunto em tela, preconizando, além de Nádia Bossa 
e Magda Soares, importantes estudiosos na área da alfabetização infantil para nortear o estudo.

Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizagem. Educação básica.
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A EDUCAÇÃO ENQUANTO CONTINGÊNCIA: AS REFORMAS DO 
ENSINO PÚBLICO E A HISTÓRICA ÊNFASE NA FORMAÇÃO PARA 
O TRABALHO

Renan Araújo522

Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse523

Amanda Cristina Ribeiro524

Resumo

A história da educação no Brasil, o seu surgimento e a sua difusão, bem como as constantes reformas que 
visam alterar os currículos e o funcionamento do sistema público de ensino, são mudanças que devem ser 
percebidas na sua íntima relação com o processo de desenvolvimento tardio que caracteriza (ou) o capi-
talismo brasileiro. Nesse sentido, as políticas educacionais públicas, impulsionadas a partir da década de 
1930, estiveram associadas à tese da necessidade de se criar uma plataforma econômica industrial capaz 
de contrapor-se à dependência agroexportadora que caracteriza a economia nacional. Posteriormente, a 
vinda das indústrias monopolistas multinacionais e o adensamento da produção industrial por meio da 
criação de uma indústria nacional suporte desses novos aglomerados internacionais, implicou na neces-
sidade de criação de uma força de trabalho adequada aos imperativos dessa nova modalidade de capital, 
essa tendência histórica de subordinação da educação ao mundo do trabalho guarda correspondência com 
a natureza de um ensino tecnicista que ensejou o surgimento de um sistema educacional público corre-
lato às necessidades de expansão do capital, ou seja, na esfera da reprodução social a educação brasilei-
ra priorizou (a) a conformação de um indivíduo adequado ao mercado de emprego. Nesse caso, temos 
que a educação foi paulatinamente estruturada de modo a abranger questões como a função da escola, 
as políticas, as ideologias, a dualidade e a relação trabalho e educação. Na guisa dessa breve exposição, 
temos que o objetivo deste trabalho consiste em demonstrar a relação entre a expansão da escola pública 
e a dialógica que marca esse processo a considerar a subordinação da educação à acumulação do capital, 
processo responsável por conformar um ensino cuja formação aligeirada profissionalizante obstaculizou 
espasmos civilizatórios prometidos pelo Manifesto dos Pioneiros de 1932. Essas contradições deram ensejo 
às reformas de Gustavo Capanema, as reformas educacionais introduzidas pelo regime militar, a Lei n° 
9.394/1996, Lei n° 13.415/2017 e BNCC do ensino médio de 2018. Resguardadas as suas especificidades 
históricas, em comum, essas reformas negam a formação omnilateral do indivíduo humano genérico de 
modo a aprofundar o estranhamento social. O trabalho apresentado apoia-se em fontes bibliográficas crí-
ticas que analisam as categorias trabalho e educação, a saber: Marx (2017), Cunha (1978), Alves (2000), 
Kuenzer (1999, 2005), Harvey (2008), Saviani e Duarte (2012), Saviani (2013; 2009), Frigotto (2010), Du-
arte (2011; 2008), Antunes (2018), Araújo (2018), entre outros. Nosso trabalho discorre sobre a expansão 
da educação pública brasileira e sua imbricada relação com os processos sociais, políticos, econômicos, 
da sua subordinação ao mundo do trabalho. Dessa forma, conclui-se que a totalidade explicativa desse 
processo dialético exige compreender que a contradição é a força motora da História. Se, por um lado, 
as reformas atuais visam aprofundar o pragmatismo educacional tecnicista verificado desde a origem do 
sistema público de ensino, por outro, como força de contra tendência, a defesa do acesso irrestrito à edu-
cação pública e de um ensino formador - para além do trabalho -, implica pensar a escola enquanto espaço 
civilizatório e em oposição à barbárie social típica da era destrutiva do capital hegemônico financeirizado. 
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OS PRESSUPOSTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 

Rita de Cássia da Silva Kneib525

Alessandra David526

Resumo

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada em 2017 se tornará obrigatória na cons-
tituição de todos os currículos da educação básica, no ensino fundamental, em 2020. Em conse-
guinte, o que será ensinado nas escolas brasileiras será organizado a partir do que foi definido no 
documento, concluindo-se que fará parte do repertório cultural e intelectual da geração de alunos e 
alunas que serão formados nos anos que se seguem. Portanto, a importância deste documento, com-
partilha com o  a preocupação com o que os profissionais da educação devem se deparar, obrigatoria-
mente, no cotidiano de trabalho enquanto sua função social de ensinar.  O recorte dado a disciplina 
de História se justifica tanto pela sua característica de formação política dos indivíduos quanto pela 
capacidade de se tornar instrumento de poder na construção das identidades. Consequentemente, a 
escolha teórica recai sobre a Teoria Crítica do Currículo, que ao contrapor a teoria tradicional, bus-
ca compreender o que o currículo faz com o aluno, ou seja, perceber as relações de poder e a ideo-
logia construídas na seleção dos conteúdos. Para alcançar os objetivos do trabalho é necessária uma 
pesquisa qualitativa para analisar as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e habilidades 
propostos no documento da BNCC e nos demais dispositivos legais que fundamentam tal política 
curricular. Além do levantamento bibliográfico quanto à teoria de currículo, fundamentado princi-
palmente pelos estudos de Michael Apple (2006), que realiza uma crítica neomarxista em relação 
à teoria tradicional do currículo, por meio da análise econômica e das relações de produção que 
permeiam o ambiente escolar; de Michael Young (2011), que defende o currículo por disciplinas e 
afirma que estas são conjuntos de conhecimentos criados por especialistas, sendo que a escola tem 
a obrigação de ensiná-los aos alunos, como garantia de desenvolvimento da intelectualidade, ou, 
o que este autor denomina de “conhecimento poderoso”. Dessa forma, a proposta da BNCC é de 
formar sujeitos que atuem na sociedade de acordo com uma visão de mundo unilateral que exclui 
da História vários protagonistas, que se encontram a margem da ideia eurocêntrica de humanidade, 
visto que, o propósito do texto deste documento, atende a interesses de organizações internacio-
nais, como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), e interesses mercadológicos 
como a implementação de tecnologias educacionais, com o suporte de empresas do ramo educa-
cional, como a Fundação Lemann. Ao afirmar que se propõe a construção de conteúdos comuns às 
diversas realidades brasileiras, a BNCC, na prática, pretende uma unidade que de fato só reforça o 
lugar da classe trabalhadora, formada na escola pública, e o da elite, que encontrará na escola pri-
vada uma estrutura muito mais eficiente para desenvolver as habilidades e competências esperadas.

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Currículo de História. Ensino Fundamental 
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JOVENS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E AS TECNOLOGIAS DIGI-
TAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: USOS ESTRATÉGICOS 
PARA O ATO DE ESTUDAR

Rita Rodrigues de Souza527

Resumo

O ato de estudar realizado por jovens estudantes do ensino médio técnico em tempos de inter-
net constitui a temática abordada neste resumo e compõe parte das investigações do Projeto de 
Pesquisa Cadastrado no Instituto Federal de Goiás, intitulado Tecnologias Digitais da Informa-
ção e Comunicação Aplicadas à Educação: Conceitos e Desenvolvimento de aplicações. Com 
a potente presença dela na sociedade e, consequentemente, dos recursos informacionais digitais 
que ela possibilita, tratá-la no âmbito da Educação Básica torna-se uma necessidade, visto que 
a dinâmica escolar é afetada pelas práticas sociais. Ignorá-las, seja em qualquer tema, é cons-
truir muros de areia que se dissolvem sem muito esforço, ficando somente o trabalho de tê-los 
levantado. A discussão dessa temática, no Grupo de Trabalho Educação Básica, Trabalho e For-
mação Docente pode gerar múltiplas perspectivas de encaminhamentos para a atuação docente, 
com impactos no desenvolvimento discente. A pesquisa primou por identificar e discutir usos es-
tratégicos de tecnologias digitais usadas nos estudos escolares pelos/as estudantes do 1º ano do 
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática de 2018 do Instituto Federal de Goiás. 
Para esta pesquisa, realizou-se um levantamento socioeconômico da turma e, também, aplicou-se 
uma autoavaliação de modo que os/as participantes pudessem refletir sobre os usos de recursos 
tecnológicos na organização e realização de estudos escolares. A pesquisa caracteriza-se como 
quanti-qualitativa de acordo Flick (2009), fundamentamo-nos em Angrosino (2009) para coleta e 
análise de dados. O referencial teórico principal organiza-se em torno das discussões sobre o ato 
de estudo e a construção do conhecimento a partir de Severino e Santos Severino (2012), González 
(2009), Demo (2011) e Mota (2001); e, ainda, trata o uso de recursos tecnológicos digitais  no 
âmbito da Educação por meio de Castells (1999), Lévy (1999), Pireddu (2015) e Prieto e Bonilla 
(2015).  Os principais resultados obtidos evidenciam que os/as jovens pesquisados/as mantêm uma 
relação íntima com a tecnologia digital e diversificam a técnica de estudo. Chamou-nos a atenção, 
contudo, que somente quatro alunos mantêm horário fixo de estudo e treze estudam sempre no 
mesmo local. Isso pode ser devido o acesso ao conhecimento estar nas mãos deles/as por meio 
de celulares, tablets, smartfones. A indicação do uso de agenda digital ficou restrita a treze par-
ticipantes. É um recurso disponível no celular e apresenta funcionalidades que poderiam auxiliar 
não só para o registro de datas de provas e entrega de trabalhos, mas também para o estudo e, 
consequentemente, a construção de conhecimentos. Ressaltamos que o uso de videoaula, como 
recurso da internet utilizado para estudar, despontou na preferência dos/as jovens pesquisados/as. 
A análise dos dados acena para mudanças de comportamento dos/as jovens frente às possibilidades 
de recursos tecnológicos digitais para o auxílio nos estudos. Parece-nos, entretanto, importante 
uma intervenção didática de modo a potencializar os usos desses recursos para fins acadêmicos. 

Palavras-chave: Construção do Conhecimento. Autonomia. Gestão de tempo e estudo.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS: QUEM SÃO NOSSOS ALUNOS DO ENSI-
NO MÉDIO?

Rosana Ramos de Souza528

Luiz Bezerra Neto529

Resumo

O estudo expõe as contradições presentes numa escola pública estadual de Parintins que oferta o 
ensino fundamental (8º e 9º ano) e ensino médio, consoante às discussões no âmbito das políticas 
públicas educacionais sobre o ensino médio, a educação dos jovens, a militarização das escolas, e 
considerando que as escolas estaduais de Parintins alcançam bom desempenho no IDEB, ENEM e 
IDEAM cabe verificar quem são os alunos (condições socioeconômicas) suas percepções sobre a 
escola e os professores e suas implicações no cotidiano da escola. A coleta de dados foi realizada 
por meio de questionários para duas turmas do 2º ano e duas do 3º ano, professores e funcioná-
rios terceirizados do turno matutino, por meio de questionários, análise de microdados do Censo 
Escolar, o desempenho da escola no IDEB, IDEAM e ENEM. Como referenciais teóricos ressalto 
pesquisadores que defendem uma escola pautada na formação crítica e emancipadora. Na referida 
escola mais de 80% dos alunos atendidos são do ensino médio (1º ao 3º ano), e, embora esteja 
localizada na área central de Parintins, recebe alunos dos bairros periféricos e da área rural (Vila 
Amazônia, Aninga e Parananema). No cotidiano os professores, pedagogos e funcionários tercei-
rizados precisam lidar com questões como uso de arma branca, consumo de drogas nos banheiros, 
número alto de gravidez de jovens na idade escolar e recorrente falta de professores. Verifica-se 
que o corpo discente da escola é formado por um público diverso, alunos que trabalham no co-
mércio, em carros de frete e lanches e jovens que vivem em regime de união estável. Os alunos 
destacam como aspectos positivos a relação, atenção e envolvimento dos professores no processo 
de ensino aprendizagem, a reclamação paira na relação com os funcionários terceirizados. Do ou-
tro lado, verifica-se que as dificuldades da escola estão envoltas da ausência de ações e projetos 
que auxilie e oriente os jovens na formação pessoal e profissional, na qualificação para o trabalho. 
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO MUNDO DO TRABALHO E O 
TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM PATOS DE MI-
NAS/MG (1990-2012)

Rosana Mendes Maciel530

Fabiane Santana Previtali 531

Resumo

O presente artigo consiste na consolidação de uma pesquisa de Mestrado, referente ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, através da li-
nha de pesquisa denominada “Políticas e Gestão em Educação”. Trata-se de pesquisa desenvolvida 
por meio de reflexões e atividades do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade – GP-
TES, com subsídio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. O 
estudo discute a reestruturação na educação básica e os impactos no trabalho docente da rede esta-
dual de ensino no município de Patos de Minas/MG, a partir dos anos 1990, com a intensificação 
das reformas educacionais no Brasil. Foram desenvolvidas entrevistas semiestruturadas com mem-
bros da diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – SindUTE/
MG, em um município da Região do Alto Paranaíba, com a finalidade de promover uma análise 
comparativa entre a literatura existente sobre o tema e o discurso do sindicato estudado. De posse 
dos referenciais teóricos e documentação legal, foi realizado um confronto e análise de todos os 
dados encontrados no desenvolvimento da pesquisa. O referencial teórico abarcou a discussão so-
bre o tema do capitalismo, imergido no conceito histórico da reestruturação produtiva do mundo do 
trabalho diante ao processo de reconfiguração do cenário político mundial. Foram analisados peri-
ódicos de maior relevância na área, articulados com a atual literatura referente à temática estudada, 
com fundamentos tanto no pensamento clássico ou interpretações do desenvolvimento brasileiro, 
com autores como: Ricardo Antunes, Karl Marx, Harry Braverman, François Chesnais, João Ber-
nardo, entre outros. O sindicato evidenciou forte preocupação com os processos de intensificação 
e precarização do trabalho docente, principalmente no que tange à desvalorização salarial dos pro-
fessores da rede estadual de ensino e ao controle sobre o processo de trabalho, demonstrado através 
da avaliação de desempenho individual. Ficou evidente que o discurso das entrevistadas demonstra 
desânimo e apatia por parte do sindicato para lidar com as questões que abarcam o trabalho docen-
te, sendo que o mesmo deveria liderar as questões que envolvem diretamente esses profissionais.

Palavras-chave: Reformas Educacionais. Precarização. Ensino Público.
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PRÁTICA DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA: O USO DE ME-
TODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS 
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

                                                                               Roseline Martins Sabião532

 Cílson César Fagiani533

Resumo

Este trabalho está sendo desenvolvido no curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Edu-
cação Básica da Universidade de Uberaba – UNIUBE, Campus Uberlândia e em consonância com 
GT7 este estudo discute as relações entre o mundo trabalho e a educação, tendo como foco a educa-
ção e sua relação com a formação do trabalhador. Ponto de extrema importância a ser referenciado 
neste estudo, diz respeito às competências e habilidades necessárias ao professor no tratamento com 
os alunos, isto é, além do domínio dos conteúdos, da didática, dos conceitos de interdisciplinarida-
de, ressalta-se ainda o uso de metodologias ativas a serem desenvolvidas em sala de aula especifica-
mente no ensino da Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental. Para tanto, conhecer 
o contexto em que o aluno está inserido pode facilitar o preparo das aulas e o alcance dos objetivos 
pretendidos na formação omnilateral do sujeito social. A pesquisa é de natureza quantitativa e qua-
litativa, consiste em um estudo exploratório e descritivo, tendo como metodologias o levantamento 
bibliográfico, coleta de dados em sites de divulgação científica oficial do governo brasileiro e da 
imprensa, a sistematização destes dados e a produção de gráficos, dialogando com a teoria de vários 
autores na área da educação, dentre eles, Demerval Saviani, Miguel Arroyo e Rubem Alves. É im-
portante ressaltar que, o objetivo dessa pesquisa, é contribuir de maneira significativa ao processo 
ensino-aprendizagem, pois, atualmente na área da Educação, depreende-se discussões referentes 
aos conhecimentos específicos, pedagógicos e tecnológicos e é exigido do professor exercer um 
ofício voltado para competências e habilidades, com atitudes, práticas democráticas e renovadoras. 
Outros aspectos analisados referem-se a sua qualificação profissional, seu envolvimento com ati-
vidades relacionadas ao seu trabalho, na formação continuada, com realização de cursos e leituras 
voltadas para o exercício profissional e a área de conhecimento referente às suas disciplinas, além 
da participação em eventos acadêmicos e profissionais. Logo, como consequência, o que é espera-
do, questionado e cobrado do professor na atualidade é altamente desafiador. Por fim, evidencia-se 
neste estudo a ampliação da discussão sobre as temáticas da intensificação do trabalho, formação do 
trabalhador docente, metodologias ativas e suas práticas consolidadas e repetidas cotidianamente.

Palavras-chave: Formação do Trabalhador, Competências e Habilidades, Metodologias Ativas.
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A SUBJETIVIDADE DOCENTE ANTE AS CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO DO (A) PROFESSOR (A)

Sandra Gramilich Pedroso534

Resumo

O artigo aborda um estudo sobre as condições de trabalho do(a) professor(a) da educação básica 
nas instituições de ensino públicas e as consequências proporcionadas na subjetividade docente. 
Através da união trabalho e educação, a instituição educacional abarca as características estruturais 
tanto no trabalho quanto na educação. E quando a instituição de ensino adere a essas caracte-
rísticas, as consequências proporcionam antagonismos no trabalho docente. Diante da situação 
descrita, a temática desse estudo está relacionada ao trabalho do docente e a educação básica. O 
objetivo principal da pesquisa é analisar as condições de trabalho do(a) professor(a) da educação 
básica e identificar os fatores que proporcionam a intensificação e a apatia profissional através do 
estresse e da insegurança que atingem a subjetividade docente. A pesquisa é bibliográfica, do tipo 
descritivo em que os dados foram coletados através do questionário. O trabalho foi desenvolvido 
com a revisão de literatura em Marx (1996) que evidencia o que é o trabalho e sua importância 
no contexto social através da relação homem e natureza e Oliveira (2003) que analisa as con-
dições de trabalho do professor no âmbito escolar ao demonstrar o processo de intensificação. 
Os resultados elucidados proporcionam a análise do trabalho docente, identificando os principais 
elementos do cotidiano escolar que desenvolvem conflitos internos e externos relacionados a or-
ganização e as condições de trabalho que podem proporcionar altos níveis de tensão fazendo com 
que o docente trabalhe insatisfeito, num estado de insegurança e com dificuldade no exercício de 
sua atividade, conduzindo o docente a frustrações levando-o a problemas emocionais e físicos 
que afetam a autonomia e subjetividade do(a) professor(a) proporcionando a apatia profissional.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO E EXPECTATIVAS DOS ESTUDAN-
TES SOBRE A ESCOLA MÉDIA BRASILEIRA

Sandy Gomes Pereira535

Mônica Maria Teixeira Amorim 536

Resumo

A pesquisa insere-se no campo de estudos sobre Educação e Currículo e tem a reforma do En-
sino Médio como tema. A escolha desta temática deu-se em função da recente aprovação da Lei 
nº 13.415/17, de 16 de fevereiro de 2017, que promove mudanças na atual estrutura do Ensino 
Médio brasileiro, alterando a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDBEN, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional e a Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regu-
lamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB. A pesquisa realizada partiu das seguintes indagações: Quais 
as expectativas dos estudantes sobre a escola média e suas percepções sobre a reforma do Ensino 
Médio proposta pela Lei nº 13.415/17? Os estudantes são favoráveis ou contrários à reforma? 
Em quais argumentos os estudantes ancoram seus posicionamentos? Como os jovens estudantes 
avaliam as implicações da reforma para a qualidade do ensino? A incipiência de pesquisas sobre 
o tema reforçou a importância da condução dessa investigação como caminho para a produção de 
conhecimentos em um campo ainda pouco investigado. A investigação realizada objetivou ana-
lisar a atual reforma do Ensino Médio com foco nas expectativas de jovens estudantes sobre a 
escola média e nas percepções destes sujeitos acerca da reforma do Ensino Médio proposto pela 
Lei nº 13.415/17. Para cumprir tais propósitos realizamos uma investigação do tipo descritiva em 
que privilegiamos a abordagem qualitativa dos dados. Optamos pela realização de um estudo bi-
bliográfico e de campo. O estudo bibliográfico pautou-se nas contribuições teóricas de Carrano 
(2017), Domingues et al (2000), Kuenzer (2000); Motta e Frigotto (2017), Oliveira (2009), entre 
outras. A pesquisa de campo envolveu aplicação de questionários para estudantes do 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola pública situada na cidade de Montes Claros-MG. Notamos que, em 
sendo uma reforma editada por Medida Provisória, ela não foi devidamente discutida de modo a 
observar interesses de estudantes e professores da escola média. Outrossim, os dados obtidos no 
campo indicam que os estudantes do Ensino Médio apresentam posicionamentos não consensu-
ais sobre a reforma, mas destacamos que, a maioria dos estudantes: (1) é contrária à Reforma, 
(2) avalia que a mesma promoverá um currículo que enfatiza a formação técnica em detrimento 
de uma formação crítica – e não se posicionam favoráveis a isso, (3) não consideram que a fle-
xibilização curricular refletirá em oferta de itinerários formativos diversos. Destacamos, ainda, 
que os estudantes apresentam certo conhecimento da Reforma, que estão atentos a modificações 
substanciais que afetam o Ensino Médio, mas o seu conteúdo deveria ser melhor debatido nas es-
colas. Nesse sentido, com base nos dados encontrados com a realização da pesquisa de campo, o 
estudo aponta que deve ocorrer uma maior discussão em torno do Ensino Médio e do seu currículo.

Palavras-chave: Lei 13.415/17. Reforma. Expectativas de estudantes.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO  NO CONTROLE SOCIAL E EM AÇÕES 
SOBRE PESSOAS POBRES CIDADE DE UBERLÂNDIA, MG, 1995-
2000

Sérgio Paulo Morais537

Resumo

A comunicação insere-se na temática proposta pelo GT 7 (Educação Básica, Trabalho e Formação 
Docente) ao tratar de políticas públicas interligadas à educação e que centraliza a relação trabalho 
e escola em seu campo temático de atuação. A mesma aborda a relação entre o programa Bolsa-
-Família federalizado, no período 1995 a 2002, e instituições criadas - ou pré-existentes - na cidade 
de Uberlândia, que cuidaram de gerir atividades para famílias atendidas. Essas ações ocorreram 
em meio a ambiência de várias conjunturas que evidenciaram a luta pelo “direito à cidade” e dis-
cussões sobre a fome, como um “novo” fenômeno histórico urbano, fazendo com que a pobreza e 
os pobres se destacassem no horizonte político e social da cidade. Entre as atitudes tomadas para a 
viabilização do atendimento aos beneficiários, sobressaíram ações sobre o que consideram ser atos 
de “ignorância” dos mais pobres, traduzias, por vezes, pelo desprezo pelos bens e valores culturais, 
pela propensão à alta natalidade, pela predisposição ao uso de álcool e drogas. As análises dessas 
noções foram vistas como expressão das lutas de classe no interior de uma dinâmica cultural que 
determinava um lugar no social aos pobres. Nesse sentido, a comunicação dimensiona modos pelos 
quais o poder público e ONGs intervieram na despolitização e no desarranjo de formas de organiza-
ção da vida implementadas pelos pobres na cidade, consubstanciadas na normatização de conduta 
pela implementação e regulamentação de políticas de distribuição de apoio financeiro. A apresen-
tação busca, então, compreender memórias produzidas nesse processo de transformação, atentando 
para os modos como as políticas públicas contribuíram na ordenação e na construção de sentidos 
de pobreza implementadas durante aqueles anos. Por meio das narrativas orais, busca-se compre-
ender como os beneficiários viveram, experimentaram e elaboraram consciências sobre as tensões 
e relações firmadas com religiosos, doadores e agentes do serviço público, tensões e relações que 
foram traduzidas em modos de comportamento e em expectativas sobre o futuro. Para tanto, os re-
ferenciais que conduzem a mediação de tais narrativas e o problema abordado fundam-se no mate-
rialismo histórico, sobretudo no marxismo histórico inglês e nas noções de sujeito social em Marx.

Palavras-chave: Programa Bolsa-Família, Instituições sociais, Modos de vida urbano.
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ENSINO PÚBLICO PROFISSIONALIZANTE EM MÚSICA: ENFREN-
TAMENTOS E INADEQUAÇÕES FRENTE AO MERCADO DE TRA-
BALHO E A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA

Shirley Cristina Gonçalves Lopes538

Carlos Alberto Lucena539

Resumo

Este trabalho constitui-se parte da pesquisa de mestrado cuja dissertação foi intitulada “Conte-
údos programáticos para formação em curso técnico de performance pianística: Conservatório 
Estadual de Música Cora Pavan Capparelli”. A investigação direcionou-se à averiguar a corre-
lação entre os conteúdos programáticos exigidos no curso técnico de piano do Conservatório de 
Uberlândia e a realidade cultural dos alunos inseridos neste ensino e posteriormente no mercado 
de trabalho musical. Portanto, foi construído como um estudo de caso cujo foco foram os ex-
-alunos deste curso, ainda imersos na condição de aprendizes de música e/ou já atuantes profis-
sionalmente, buscando compreender como construíram suas experiências dentro desta escola, 
apontando não só as dificuldades encontradas durante o curso técnico de piano, mas também o 
quanto este curso colaborou para sua formação profissional. A construção do trabalho de mes-
trado foi calcado em alguns referenciais teóricos, dos quais, pelo recorte aqui exposto, iremos 
apresentar: o multiculturalismo de Kellner (2001); e as relações de força entre establishment e 
outsider de Elias e Scotson (2000). Deste modo, pelo grupo de trabalho em que está inserido 
(GT07 – Educação básica, Trabalho e Formação Docente), o presente trabalho terá como foco a 
educação profissionalizante do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli locali-
zado em Uberlândia-MG (constituinte da educação básica do sistema de educação do estado de 
Minas Gerais: 1º ao 9º ano do ensino fundamental intitulado Educação Musical; e 1º ao 3º ano do 
ensino médio intitulado Curso Técnico em Música – instrumento/canto), a formação e a atuação 
do músico como um profissional técnico em piano. Apresentaremos a parte da referida pesquisa 
em que expõe: os depoimentos de ex-alunos desta instituição, os quais hoje são atuantes no cam-
po profissional da música; a análise do poder institucional construído histórica, social e cultural-
mente por esta escola; e os enfrentamentos entre música popular e música erudita, sendo este um 
dos principais desencontros entre a formação e aquilo que é encontrado no campo profissional.

Palavras-chave: Ensino público de música. Campo Profissional. Poder Institucional. 
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PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UMA REFLEXÃO TEÓRICO-
-CONCEITUAL

Solange Martins Oliveira Magalhães540

Resumo

O eixo central da discussão é a profissionalização docente, tomada como questão do conhecimen-
to, portanto epistemológica. Assume-se um posicionamento crítico analítico à luz do aporte teórico 
do materialismo histórico dialético, para retomar, analisar e compreender as bases epistemológicas, 
fundamentos e princípios sustentados nos atuais discursos sobre a profissionalizaçãoe seus impac-
tos na constituição do “ser professor”. Historicamente, destaca-se que a profissionalização docente, 
no Brasil, tem se dado em perspectiva mercadológica, ocorre enaltecendo modelos teóricos, polí-
ticos e ideológicos, que apoiem e fundamentem a perspectiva neoliberal, cujo principal objetivo é 
preparar os sujeitos para o mercado de trabalho, movimento que dá centralidade ao papel do pro-
fessor como executor, como responsável por um processo educacional que responda as demandas 
do mercado.  Esse processo tem consequências na educação brasileira, pois passa a desenvolver e 
fortalecer o sentido da “pedagogia da hegemonia”, conforme discutido por Neves (2013). A influên-
cia dessa Pedagogia e o papel pedagógico dos professores, como fundamentais na conformação do 
novo homem coletivo, requerido pelo neoliberalismo da Terceira Via. A “política de Terceira Via é 
uma estratégia alternativa do neoliberalismo para o desenvolvimento educacional, ou seja, voltado 
ao mercado, com qualidade mercadológica” (NEVES, 2013, p.2). Essa estratégia justifica a lógica 
do capital no agenciamento da educação, tornando-a mercadoria e o professor fica sujeito a mais 
valia. Neves (2013) aponta que as reformas educacionais postas em prática no Brasil, alteram subs-
tantivamente as funções econômicas e político-sociais da educação brasileira. As mesmas reformas 
têm por finalidade formar sujeitos especialistas que, do ponto de vista técnico, ajudam a aumentar a 
competitividade e produtividade do capital, nos marcos das deliberações atuais do capitalismo. Exige-
-se a formação de intelectuais que, do ponto de vista organizacional, sejam capazes de gerenciar e 
produzir conhecimento a partir de uma base hegemônica, que reproduzam o consenso entre os sujei-
tos, além de cooptá-los na defesa do capitalismo. Esse movimento sócio histórico e político compro-
mete a reflexão crítica, ao apoiar-se em bases epistemológicas que difundem e afirmam concepções 
afeitas às mais variadas matizes adequacionistas. Isso significa que existem posições paradigmáticas 
e eixos epistemológicos que ajudam a promover diferentes análises sobre os condicionantes sócio 
históricos, culturais, políticos e ideológicos, os quais identificam e fortalecem o processo de trans-
formações das relações sociais, dos processos formativos e da produção do conhecimento. Esse pro-
cesso, por ter referência neoliberal, responde à hegemonia, pois não há neutralidade nas articulações 
propostas, mas embates e contradições que tornam os processos sociais instrumentos de diferentes 
usos ideológicos. Geram-se impactos na formação e na profissionalização docente fundamentados 
em princípios epistemológicos que ajudam a constituir e fortalecer o modo como a profissionaliza-
ção brasileira atualmente se constitui. As mesmas demandas e diretrizes políticas e ideológicas fa-
zem com que a profissionalização se instale na permanência das relações de exploração; isso instaura 
um movimento que materializa a desprofissionalização docente e torna o professor uma sofisticada 
mercadoria educacional, com sua identidade transformada. O processo inviabiliza a promoção de la-
ços de solidariedade, a participação dos professores em movimentos sociais, associativos e sindicais.  

Palavras-chave: Profissionalização docente; Professores, Perspectiva crítica; Contra hegemonia. 
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A FILANTROPIA EMPRESARIAL E SEU PAPEL NAS DIRETRIZES 
EDUCACIONAIS: A PEDAGOGIA EMPRESARIAL E A INTERVEN-
ÇÃO NA EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES

Stephanie Barros Araújo541

Maria das Dores Mendes Segundo 542

Helena de Araújo Freres543

Resumo

O presente texto apresenta-si-ar como uma crítica à filantropia empresarial, sobretudo a educa-
cional, como mecanismo deformador e tendencioso de cooptação social. No campo da educação 
institucionalizada, temos a presença de grandes empresas, que empregam seu capital sob o pretex-
to na beneficência. Essa “ajuda” pode ser encontrada em todas as modalidades de ensino, assim 
como, na formação do corpo docente que compõe as instituições que capacitam esses “novos tra-
balhadores” para o mercado de trabalho. Desta forma, partimos para a comprovação das questões 
postas por meio de uma pesquisa teórico-bibliográfica e documental, na busca de responder as 
inquietações que a realidade nos exige. Nossos estudos tem como base, Marx e Engels, para tra-
zer à luz o trabalho alienado, assim como a divisão social do trabalho e as suas consequências; 
Lukács, com o princípio de reaver das obras marxianas a essência revolucionária e libertadora 
do trabalho como protoforma da práxis social; Mészáros para tratar a crise estrutural do capital 
e suas implicações na educação institucionalizada. Na esfera documental, analisaremos os docu-
mentos resultantes das Conferências de Jomtien, de Dakar, de Nova Dehli, de Cochabamba, o 
Relatório Jacques Delors. Apoiar-nos-emos no método onto-marxista, visto que apenas ele tem a 
possibilidade de nos garantir o exame do ser real e suas formas necessárias de consciência oriun-
das de movimentos reais do ser social. Atestamos que a beneficência (ou caridade empresarial) 
está imbuída de uma necessidade em vender uma imagem humanizada à sociedade, disseminan-
do a concepção de que as empresas não têm somente como fim a acumulação de capital, por 
meio do trabalho explorado, mas conseguem desenvolver ações sociais que atendam a sociedade, 
o desenvolvimento socioeconômico e, por esta via, o mercado. Destarte, apropriando-nos da le-
tra de Marx, é imprescindível a ciência de que a sociedade burguesa não aboliu, e não pretende 
abolir, os antagonismos de classe. O que ela pretende é construir e consolidar novas classes e 
novas formas de opressão, e, como consequência, novas formas de luta frente às que já existem.
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QUE FUTURO? QUE TRABALHO? COMO A EDUCAÇÃO DO SESI 
CONTRIBUI PARA AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MUNDO DO 
TRABALHO ALAVANCADAS PELA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Tania Cordova544

Resumo

O ritmo do mundo nos seus aspectos tecnológicos, sociais e econômicos cresce de modo exponen-
cial. Mudanças significativas que antes aconteciam ao longo de diversas gerações, acontecem, ago-
ra, ao longo da vida do indivíduo e impactam as formas de aprender e de trabalhar. Em 2016, líderes 
empresariais e políticos de diferentes países, assim como intelectuais e outras lideranças, discuti-
ram, durante o World Economic Forum, os principais componentes sociais, tecnológicos e econô-
micos que atuam sobre o mercado global e como essa atuação impulsionará mudanças significati-
vas no cenário do emprego nos próximos anos. Nesse mesmo encontro apresentou-se, também, os 
resultados do estudo intitulado The Future of Jobs. O estudo, resultante de pesquisas realizadas jun-
to a área de Recursos Humanos e, por meio de entrevistas, feitas com 13 milhões de profissionais 
provenientes das maiores empregadoras no mundo, analisou o futuro do trabalho em 9 setores in-
dustriais de países desenvolvidos e emergentes, que representavam, em 2015, 70% do PIB mundial. 
Para além, dos principais impulsionadores da transformação, que já afetam as indústrias globais 
causando a criação de novos empregos e o deslocamento dos já existentes, o estudo recomendou que 
o foco imediato dos governos priorize ações que preparem, não somente os trabalhadores futuros, 
mas, também, os trabalhadores contemporâneos, para a apropriação de conhecimentos e competên-
cias que os auxiliem a movimentarem-se na nova configuração do mundo do trabalho. Uma nova 
configuração impulsionada pela 4ª Revolução Industrial onde, segundo especialistas como Klaus 
Schwab -  presidente do World Economic Forum, o uso da tecnologia automatizada e inteligente 
delineará uma nova perspectiva para a função humana, que além de reduzida, passará a cumprir 
outro papel, o de gerenciar a ação das máquinas, e não mais, somente, operá-las. Diante desse cená-
rio, o estudo recomenda, prementemente, a necessidade de iniciar a preparação das novas gerações 
para viver e trabalhar em sociedade. Estima-se que 65% das crianças que entram na escola primária 
hoje terão empregos que ainda não existem. Isso significa que a educação precisa problematizar e 
reconfigurar a sua contribuição para o desenvolvimento das novas gerações. A escola, por exemplo, 
precisará deixar de ser, somente, o espaço de aprendizado de conteúdos, para se tornar, também, 
um local de desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades fundamentais para 
a sociedade pós-moderna. Em Santa Catarina, a Rede de Educação Básica e Continuada mantida 
pelo Serviço Social da Indústria – SESI, está voltada para o Desenvolvimento Humano e orientada 
para o Mundo do Trabalho. Isso significa que as práticas pedagógicas desenvolvidas em seus pro-
gramas, alinham-se ao prescrito no Art. 1º, §2º da LDB 9394/1996, no que se refere a articulação 
da educação e do mundo do trabalho. Este trabalho, que converge ao interesse das discussões do 
GT7, tem como objetivo apresentar a experiência de educação do SESI, bem como as estratégias 
educacionais que aproximam a educação e o mundo do trabalho. Para tal, o texto discutirá as ten-
dências e os movimentos contemporâneos de educação, as transformações no mundo do trabalho 
e seus impactos na educação e a concepção pedagógica para a educação do mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Competências do século 21. Tendências Educacionais. Profissões do Futuro.

544  Doutora em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2016).	



306

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

Thiago Guimarães da Silva545

Resumo

O ensino de ciências é, sem dúvida, aquele que desperta maior prazer de estudo por parte da maio-
ria dos alunos nas séries iniciais. Por fazer parte do contexto de nossas vidas, o curioso mundo 
das ciências se torna uma questão vital para todos que individual ou coletivamente necessitam 
buscar explicações para os diversos fenômenos da natureza. Este artigo tem a finalidade de pro-
vocar reflexões sobre a relevância do ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental, 
na perspectiva histórico-cultural. As questões norteadoras do estudo são: Qual o papel das ciências 
hoje? Como os conceitos científicos podem ser construídos a partir da mediação dos professores? 
Que contribuições a teoria histórico-cultural tem em relação às novas propostas de mediação? O 
quê e como ensinar ciências na atualidade? Essas questões estão colocadas para que possamos 
fazer uma reflexão com a contribuição da perspectiva histórico-cultural e outros autores sobre 
o ensino de ciências hoje.  Em relação à metodologia, trata-se de um estudo teórico realizado 
por meio de autores como Vygotsky, Leontiev, Marx, Mello e outros.  Resulta deste estudo que 
o papel do ensino de ciências está muito além de simplesmente mecanizar conteúdos e aplicar 
conceitos memorizados, pelo contrário, o ensino de ciências deve subsidiar as crianças para que 
elas desenvolvam uma visão de mundo pela lente das ciências naturais e se transformem em su-
jeitos ativos e questionadores de tudo aquilo que as rodeia. Concluímos que o ensino de ciên-
cias naturais nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser revisto e aprimorado tendo como 
foco concepções cientificas bem alicerçadas, na perspectiva de uma análise histórico-cultural, 
com uma orientação pedagógica adequada para retomarmos o processo de ensino e aprendiza-
gem. Nesse sentido, é preciso buscar alternativas que possibilitem a mudança dos professores em 
profissionais realmente críticos e reflexivos de sua prática pedagógica, de maneira a favorecer 
um exercício mais elaborado da profissão de professor tendo em vista a tarefa de humanização 
que nos compete ao ensinarmos ciências para as crianças. O primeiro passo deverá ser um exer-
cício de autocrítica dos professores, para a desconstrução das práticas pedagógicas tradicionais na 
busca de uma prática pedagógica mais elaborada, com foco no ensino dos conceitos científicos.

Palavras-chave: Ensino de ciências. Ciências nos anos iniciais. Formação dos Conceitos cientí-
ficos.
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AS PRÁTICAS DE GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA E A RELAÇÃO 
COM SEUS ATORES SOCIAIS 

 
Vanyne Aparecida Franco Freitas546

Resumo

A organização do trabalho, as práticas de gestão institucionais e as relações das escolas públicas, 
intercorrentes entre a objetividade da escola-empresa e a subjetividade necessária à formação de 
pessoas, com objetivos incompatíveis com essa dominação (PARO, 2009), fomentaram este estudo 
interdisciplinar entre gestão e educação. Esse paradoxo permitiu associar a realidade escolar ao 
que apontam Freeman e McVea (2001) na Teoria dos Grupos de Interesse ou dos Stakeholders: 
na escola, as práticas de gestão deveriam ser formuladas com o propósito de respeitar o bem-
-estar dos grupos de interesse, em vez de tratá-los como meios para um fim corporativo. Para tal, 
esses conceitos – reformulados por McVea e Freeman (2005) à visão dos atores sociais enquanto 
sujeitos reais – norteou a pesquisa de como se configuram as práticas de gestão das escolas públi-
cas de ensino básico na cidade de Ituiutaba-MG, nas relações com seus atores sociais, buscando 
evidenciar a realidade dessas relações frente às diferenças entre as práticas de gestão prescritas 
e reais das escolas. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva-exploratória e de 
multicasos, com os dados levantados por meio de documentos, de observação direta e de entre-
vistas semiestruturadas, submetidos à análise de conteúdo. Neste processo, foram identificadas as 
relações das escolas com seus grupos de interesse, a organização e as diferenças entre as práticas de 
gestão institucionais prescritas e reais, bem como evidenciados os processos de responsabilização 
e de meritocracia existentes nas escolas, e o papel do Estado como regulador de todas as práticas 
escolares. Por fim, destacou-se a reiterada necessidade de inclusão dos atores sociais na gestão 
das escolas públicas, de forma efetiva e democrática, voltada à formulação de práticas de gestão 
e de políticas públicas mais próximas às suas necessidades. Igualmente, a necessidade de uma 
gestão educacional voltada à promoção do bem-estar de todos os envolvidos e à estruturação de 
uma escola formadora de sujeitos, não mais dedicada a somente cumprir práticas preestabelecidas.
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PEDAGOGIA DO CAMPO E FORMAÇÃO INICIAL: REFLEXÕES SO-
BRE A CONSTITUIÇÃO DE PRÁXIS DOCENTES

Verônica Neves Silva547

Úrsula Adelaide de Lélis548

Resumo

A criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 1998, co-
locou na pauta do debate educacional as problemáticas da Educação do Campo, especialmente 
o da formação de professores, apontando para o vácuo de políticas públicas de atendimento a 
essa demanda. Assim como em toda a trajetória histórica da Educação do Campo, formar seus 
professores é um processo de lutas, conquistas e recuos que suscita inúmeras questões que preci-
sam ser analisadas criticamente. Elas encontram ressonância no GT Educação Básica, Trabalho e 
Formação Docente, enquanto espaço privilegiado de reflexões e proposições para essa formação. 
A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), em parceria com o PRONERA, desen-
volveu no âmbito do ensino superior, o Curso de Pedagogia do Campo, de 2008 a 2013, for-
mando 41 professores da Reforma Agrária. Fundamentado Pedagogia da Alternância, estruturada 
em Tempo-Escola e Tempo-Comunidade, o seu Projeto Político-pedagógico atendia aos preceitos 
do PRONERA – objetivos e fundamentos metodológicos, políticos e filosóficos – com exceção 
ao que se referia às ementas das disciplinas (LÉLIS, 2014). Esta pesquisa, em andamento, obje-
tiva discutir as contribuições teórico-práticas dessa formação inicial em Pedagogia do Campo-
-Unimontes para a constituição da práxis docente dos seus acadêmicos egressos, além de exa-
minar as legislações que regem a Educação do Campo, no tocante à formação de professores; 
analisar as políticas públicas de formação de professores do Campo, no âmbito do PRONERA 
e conhecer os fundamentos pedagógicos do curso de Pedagogia do Campo da Unimontes. Ca-
racterizado por uma abordagem quanti-qualitativa, utiliza-se da revisão de literatura, especial-
mente a partir das obras de: Arroyo (2003; 2005; 2012), Caldart (2003; 2008), Molina (2003; 
2006), e, também das pesquisas de campo e documental (TRIVIÑOS, 2008). Resultados preli-
minares apontam a importância da Unimontes manter cursos para os povos do Campo alinhados 
com os preceitos da Educação Popular e propiciar formação continuada para os seus egressos. 
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A EFETIVAÇÃO DA ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO DA AULA POR 
PARTE DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL DE 
UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS  

Vitor Sergio de Almeida549

Ryhã Henrique Caetano e Souza550 
Cosme Humberto Alves551 

Resumo

A temática deste trabalho versa sobre a efetivação da preparação (planejamento) da aula por parte 
do professor. Crê-se que não basta que o professorado possua formação na área, entenda o conteúdo 
a ser ensinado, tenha experiência em sala de aula, conheça o livro didático e domine os recursos 
extracurriculares; torna-se pertinente que ele ancore essas práticas a um planejamento. Rejeita-se a 
concepção acrítica de que a preparação da aula é uma prática tecnicista, dirigida por uma racionalidade 
instrumental e utilitária no sentido de uma rotina e uma rigidez implantadas. Oposto a isso, por meio 
da preparação, o docente necessita ter uma postura de autorreflexão e ponderar sobre os efeitos prévios 
e práticos em torno da sua atuação, das formas didáticas da condução da aula, da duração dela, das 
ferramentas tecnológicas que as envolve, das atividades de fixação curriculares e extracurriculares, 
das associações com o mundo real. Delimitando esse tema e o relacionando ao Grupo de Trabalho 7, 
“Educação Básica, Trabalho e Formação Docente”, salienta-se que essa análise foi centrada em escolas 
públicas estaduais de Ensino Médio, em Uberlândia, Minas Gerais, e contribui para a reflexão do tra-
balho docente e das maneiras pelas quais as práticas educacionais podem melhorar o processo de ensi-
no e aprendizagem. Os arcabouços expostos neste trabalho foram retirados de dados não utilizados na 
pesquisa de doutoramento de Vitor Sergio de Almeida, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
na Faculdade de Educação (Faced), sobre a influência do Enem na organização do trabalho escolar. O 
referencial teórico principal cabe aos estudos de Boing (2008), Silva (2013) e Germanos (2016). Quan-
to à natureza da pesquisa, a abordagem adotada foi a qualiquantitativa em que a quantitativa se ocupa 
de ordens de grandezas e das informações numéricas representativas e a qualitativa se atém ao contato 
direto com a situação investigada e na interpretação daquilo que não é quantificável. Sobre a técnica 
de coleta de dados foram usados o questionário e a entrevista, pois, juntos, há uma maior correlação e 
sustentação empírica. Foram visitadas 23 escolas estaduais de todas as regiões de Uberlândia, sendo 
que 61 docentes participaram da aplicação do questionário e seis foram entrevistados. As visitas para 
as aplicações do questionário e as gravações da entrevista ocorreram entre seis de junho de 2017 e 12 
de setembro de 2017. Os dados gerados foram organizados pela temática central e por subtemáticas, 
respeitando, em especial, os comandos: Preparação das aulas, tempo de organização, ação positiva ou 
negativa. Dessa maneira, foi gerado um gráfico embasado por depoimentos. Dentre as conclusões da 
pesquisa, vê-se que a dedicação ao planejamento é muito destacada pelos professores, contudo, devido 
à limitação de tempo em decorrência do excesso de trabalho na escola e fora dela, nota-se que, de 
modo geral, o tempo dedicado ao planejamento tem diminuído para assegurar o cumprimento de tare-
fas (como participação em colegiado, no Plano Político Pedagógico, em eventos festivos, esportivos e 
pedagógicos da escola). Por fim, o planejamento da aula é visto como essencial no meio educacional. 
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EDUCAÇÃO BÁSICA: PLANEJAMENTO INTERDISCIPLINAR NA 
ALFABETIZAÇÃO MULTISSERIADA EM ESCOLAS DO CAMPO, 
ÁGUAS E FLORESTAS NA AMAZÔNIA.

Waldileia do Socorro Cardoso Pereira552

Resumo

O artigo resulta de pesquisa realiza em pós-graduação lato Sensu sobre Alfabetização e letramento 
na área rural. O tema se insere na discussão proposta no Grupo de Trabalho 7 - Educação bási-
ca, trabalho e formação docente pelo teor de sua própria intencionalidade que é dialogar sobre 
a organização prática e teórica da educação básica aqui especialmente nas escolas situadas em 
área rural na Amazônia brasileira. O objetivo geral foi contribuir junto ao processo de alfabe-
tização em turmas multisseriadas que atendem anos iniciais (1º ao 3º ano) nas escolas públicas 
municipais situadas em área rural sob a direção da Secretaria Municipal de Educação de Manaus 
- SEMED/AM. O problema norteador foi relativo às dificuldades no processo de alfabetização 
nas turmas multisseriadas em escolas da área rural anos iniciais da educação básica. Os procedi-
mentos metodológicos foram: leitura dos referenciais, organização da coleta de dados com escuta 
dialógica junto aos professores das escolas (Fórum Municipal de Educação do Campo realizado 
anualmente na SEMED/AM), após a escuta foram elaborados coletivamente modelos de plane-
jamentos interdisciplinares multisseriados, em seguida realizamos oficinas de orientação para os 
multiplicadores junto aos professores, no caso, os assessores pedagógicos que atendem diretamen-
te as escolas, os modelos foram encaminhados para escolas por meio da orientação pedagógica 
durante assessoria realizada pela Divisão de Ensino Fundamental junto a Divisão Distrital Rural 
que atua diretamente nas escolas. O método dialético marxista foi norte da pesquisa seguindo a 
leitura do mesmo em Paulo Neto (2011) Demo (2006) e Minayo (1994). O referencial epistemo-
lógico traz a leitura de Caldart (2004), Bezerra (2010) Hage (2011) no que tange ao entendimento 
do conceito Educação do Campo, e, em Ferreiro & Teberosky (1999) a questão da alfabetiza-
ção, em Japiassu (1979) e Fazenda (1995) a discussão sobre interdisciplinaridade entre outros 
autores. O impacto esperado de acordo com projeto foi contribuir com práticas pedagógicas no 
processo de alfabetização das turmas multisseriadas, e, nesse sentido conseguimos responder de 
certo modo ao problema, todavia foi possível compreender que muito ainda precisa ser feito para 
qualificar a educação básica nas escolas do campo, águas e florestas. Consideramos a pesquisa 
apenas uma iniciativa aos estudos posteriores com maior aprofundado sobre o tema. A pesquisa 
traz no seu bojo o destaque intencional para Educação do Campo, águas e florestas e seus en-
frentamentos pedagógicos como o processo de alfabetização nas turmas multisseriadas, situa as 
especificidades desse ensino no cenário das politicas publicas do sistema municipal de educação.
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO: RE-
FLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 
FLEXÍVEL 

Igor Matheus Batista553

Renato Paulo554

Karla Cristina Prudente Pereira555

Resumo

A Educação Básica no Brasil tem sido objeto de inúmeras ações com vista a sua reformulação, essas 
ações são verificadas por meio de documentos oficiais emitidos pelo Governo Federal. Dentre essas mu-
danças, destacamos a Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Nesse contexto, o presente trabalho visa analisar a BNCC do Ensino Médio, perscrutar a sua 
essência de modo a evidenciar a relação desse documento com as políticas neoliberais que objetivam a 
diminuição do papel social do estado, conforme processo iniciado na década de 1990. Busca-se demons-
trar de que forma a BNCC torna-se parte dessas políticas e insere traços da atual tendência ultraliberal, 
cujas consequências implicaram mudanças no mundo do trabalho e na educação, processo correlato às 
necessidades de formação de uma força de trabalho em consonância com o corolário flexível de gestão de 
pessoal e de organização do trabalho predominantemente toyotista. Tendo como referência os pressupos-
tos do materialismo histórico-dialético, utiliza-se o procedimento metodológico de análise bibliográfica/
documental dos estudos críticos realizados por autores como: Alves (2013), Kuenzer (2017), Newton 
Duarte (2011), Marx e Engels (1992), Saviani (2013), Snyders (1974). A partir da leitura desses autores, 
nota-se que as reformas educacionais contemporâneas acompanham as premissas elencadas pelos orga-
nismos multilaterais que atuam na perspectiva de alinhar a educação à lógica do regime de acumulação 
flexível. Deste modo, nota-se que a BNCC do ensino médio, ao priorizar o desenvolvimento de habili-
dades e competências para resolução de problemas cotidianos dos educandos, dialeticamente, retoma os 
pressupostos teóricos desenvolvidos nos documentos norteadores formulados no decorrer da década de 
1990, particularmente a tese do aprender-aprender, em detrimento do ensino dos conhecimentos constru-
ídos e acumulados pela humanidade ao longo da história. Na contemporaneidade, em consonância com 
o processo anterior, difunde-se a necessidades de uma nova formação, além de desenvolver ferramentas 
para apreender por si mesmo, espera-se que o sujeito adquira arsenal de habilidades para se adaptar a 
novas funções, que desenvolva autonomia para resolver problemas relativos ao cotidiano no trabalho, 
que se mantenha em constante processo de formação e naturalize as novas relações de emprego precário. 
Portanto, ao diagnosticar argumentos do “passado”, sob “discursos” do presente, fica evidente que a 
preocupação da BNCC do ensino médio não é com a cultura cientifica da educação escolar, cujo foco 
seria a formação intelectual dos estudantes, mas sim, uma educação voltada para o mercado de empre-
go e cujo foco limite-se ao desenvolvimento de aptidões necessárias para a reprodução do capitalismo 
sob a égide da acumulação flexível. Temos então, que a influência das políticas neoliberais tende a 
naturalizar as relações de exploração do mundo do trabalho flexível, ao mesmo tempo em que procura 
dissuadir a força de trabalho no sentido de que resignadamente convença-se de que o seu sucesso ou 
fracasso resultam exclusivamente das suas ações pessoais. Ou seja, a formação prevista pela BNCC visa 
formatar um perfil de trabalhador adequado às novas necessidades de produção e reprodução do capital.
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O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA: CONQUISTAS E LIMI-
TAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO

Jéssica Nascimento Martins556

Jorge Fernando Hermida557

 
Resumo

Com a retomada da democracia, setores organizados da sociedade civil defensores do ensino público se 
mobilizaram para superar históricas mazelas educacionais, e reivindicar um novo marco legal e peda-
gógico para a educação nacional. Dentre os setores de ensino que precisavam adequar sua realidade às 
demandas da sociedade, estava a Educação Infantil. De fato, ela precisava superar seu viés assistencia-
lista para adotar uma nova perspectiva, que contemplasse o cuidar e educar. Com o processo reformista 
implementado no governo de FHC, a Educação Infantil foi conquistando espaço e passou a fazer parte 
das diversas políticas públicas aprovadas para a educação nacional. A formação dos trabalhadores da 
educação passou por um processo de valorização e a formação específica para atuar no setor da Educação 
Infantil começou a ser contemplada. A questão norteadora desta pesquisa foi a seguinte: como acontece 
a formação dos pedagogos e qual é o lugar que ocupa a Educação Infantil nesse processo no curso de Pe-
dagogia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)? O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
formação dos trabalhadores para atuação na Educação Infantil, com base no Projeto Político Pedagógico 
do curso de Pedagogia na UFPB, mas também na legislação vigente que versa sobre o tema. Para atingir 
o objetivo proposto, analisamos as principais políticas educacionais: Constituição Federal (1988); Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Plano Nacional de Educação (PNE 2001); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006); Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Pedagogia da UFPB (2006); Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009); Plano Nacional de 
Educação (PNE 2014). Do tratamento direto com as fontes, surgiram os principais assuntos e referenciais 
teóricos, que orientaram a construção textual deste estudo: história da Pedagogia e da Educação Infantil 
no Brasil (KUHLMANN JR., 2015; SAVIANI, 2012; DA SILVA, 2003; CAMBI, 1999); políticas edu-
cacionais para Educação Infantil (OLIVEIRA, 2011); formação do profissional em educação (BRZE-
ZINSKI,2008; FRANCO, 2011), Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Infantil (MARSIGLIA, 2011; 
SAVIANI, 2013); qualidade em Educação Infantil (ZABALZA, 1998); direito à educação (DIAS, 2008; 
HERMIDA, 2008, 2009). Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa, explora-
tória e documental. No tocante aos resultados, inferimos que a estrutura curricular do Curso de Pedagogia 
da UFPB e o seu Projeto Político Pedagógico estão distantes de ofertar uma formação plena para o Peda-
gogo que irá atuar na educação das crianças pequenas (zero a cinco anos de idade). Este distanciamento 
se faz notório no que diz respeito às disciplinas existentes no curso, tendo em vista que a sua atual estru-
tura revela uma desfasagem, nos campos teóricos e práticos, na formação do trabalhador que irá exercer a 
profissão na Educação Infantil. Logo, as disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso, ao dis-
tanciar teoria e prática, se mostram insuficientes para a garantia de uma formação de qualidade, na pers-
pectiva omnilateral. Sendo importante considerar que esta realidade da formação fragmentada e mínima 
refletirá significativa e diretamente, na efetivação do direito da criança pequena à educação de qualidade.
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O TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  DO PRAZER 
AO ADOECIMENTO

Aldiane  Rodriguesmiranda 558

                                                                                              Erlenilce Oliveira de Sousa559

                                                                                          Leandra Paulista de Carvalho560

Resumo

Nos últimos anos, pesquisas realizadas em várias cidades do Brasil demonstraram o índice de 
25% de exaustão emocional nos professores estudados. Dessa maneira, neste trabalho, buscamos 
avaliar, por meios de levantamentos de dados, as condições de saúde dos professores de duas 
escolas públicas do interior do Maranhão,  pois a  realidade atual do professor  é cercada por um 
arsenal de burocracias, como: diários, planos de aula,  fichas avaliativas, formulários, entre outros. 
Esses não são os únicos agravantes, o professor tem que enfrentar o problema da indisciplina 
escolar difundida na maioria das escolas brasileiras, como excesso de conversa, bagunça, uso inde-
vido de aparelhos eletrônicos que invadiram as escolas, isso, aliado ao baixo salário, praticado na 
maioria das vezes. A demanda de trabalho, inclusive nos finais de semana e feriados, é elevada e 
incompatível com o salário do professor. Este fato, contribui para que esse profissional busque por 
preencher todo o seu dia em três turnos de trabalho para que consiga um salário que possa suprir 
às suas necessidades básicas. O objetivo da pesquisa é avaliar   as condições de   saúde desse pro-
fissional diante de uma rotina sobrecarregada diariamente. Apresentamos os resultados de pesquisa 
exploratória acerca   do adoecimento   docente em um município do interior do Maranhão. Para a 
realização desta pesquisa optou-se pela abordagem quantitativa e qualitativa de investigação, bus-
cando assim uma maior compreensão do processo de adoecimento desses profissionais. Foi feito 
um levantamento dos protocolos de licença emitidos pelos professores à Secretaria de Educação de  
duas escolas de Educação Infantil, e aplicado um questionários aos professores das duas escolas, 
com  um total de amostra de 10 professores, com intuito de avaliar os motivos dos afastamentos. 
Segundo Assunção (2009), Oliveira (2009), Cruz et al (2010), Souza; Leite (2011), Gasparini; 
Barreto; Assunção (2005), Vianello Assunção; Gama (2008),  Bastos (2009), Campos (2009), Car-
lotto; Pizzinato (2013) a elevada demanda de trabalho do professor despertou um interesse pela 
sua saúde como objeto de investigação, pois este profissional é uma peça-chave  na educação do 
país e se, quisermos dar prioridade à educação, precisamos valorizar o professor em termos de 
salário, de condições de trabalho, além do reconhecimento social da importância da profissão. 
Percebe-se que essa preocupação  é um fenômeno novo na medida em que só é possível apreendê-
-lo por abordagens embasadas nas diferentes realidades sociais e de saúde na contemporaneidade, 
ou seja, por meio de enfoques teórico-metodológicos que levem em consideração a interdiscipli-
naridade. Portanto as últimas pesquisas têm demonstrado que a saúde do trabalhador docente está 
cada vez mais debilitada em razão de situações de vida associadas a motivos variados de saúde, 
desde cansaço físico ao emocional. O estudo evidencia que a saúde do professor está compro-
metida, dentre as doenças apresentadas os   distúrbios psíquicos    prevalecem    na   amostra. 
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TRABALHO DOCENTE: AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PÚBLICA E OS IMPACTOS NA SAÚDE DOS PROFESSORES – UM 
ESTUDO DE CASOS

 Alzira Mitz Bernardes Guarany561

 
Resumo

Este trabalho é parte de uma pesquisa sobre os efeitos das mudanças na educação, sua gestão 
e processos de trabalho na saúde dos professores da educação superior pública. Após a adesão 
formal do Brasil ao neoliberalismo, do crescente empresariamento e mercantilização de áreas 
até então inexploradas, dentre elas a educação, promoveu-se alterações estruturais no cotidiano 
laboral e nos processos de trabalho dos docentes. Sua metodologia se baseou numa abordagem 
qualitativa através de um estudo de casos múltiplo, usando a história de vida no trabalho com um 
roteiro semi-estruturado e a análise de conteúdo para avaliar os dados. As categorias teóricas se 
inspiraram na Teoria Social Crítica, complementadas por outras de Déjours e Seligmann-Silva, 
pois não entendemos o marxismo como uma metateoria, mas um fundamento, já que o método 
dialético possibilita sucessivas aproximações para desvelar muitas das mediações e determinações 
presentes no objeto de estudo. Guarany (2014) e Dahmer (2010) apontam que as necessidades 
expansionistas do capital nos países centrais a partir da crise mundial do final dos anos 60 e nos 
80 no Brasil, assinalaram novos rumos e necessidades para a educação. Guarany (2012) afirma 
que estas alterações introduziram um novo processo de trabalho e outras novidades no cotidiano 
laboral dos docentes, dentre elas “[...] a produtividade e eficiência, como se sua produção pudes-
se e devesse ser medida. [...]”, impondo metas e indicadores externamente elaborados, de forma 
que seu trabalho passasse a ser quase que completamente igualado àquele desenvolvido no se-
tor produtivo, desconsiderando as especificidades da docência. Tal panorama acaba agenciando 
a intensificação do ritmo de trabalho, estimula a competitividade entre pares, dentre outras alte-
rações perniciosas para a saúde física e mental dos docentes. A racionalidade passa a ser ditada 
pela planilha financeira, na qual há a busca por maior produtividade com o menor custo possível. 
Para verificar como esse panorama rebatia na saúde dos docentes de uma das maiores universida-
des brasileiras, inclusive daqueles que defendiam essas mudanças como forma de superar a crise 
pela falta de recursos para a educação, realizamos uma pesquisa não é representativa de todo o 
universo, contudo os achados parecem-nos mostrar a ponta de um iceberg que não pode e não 
deve ser desprezado, muito menos secundarizado, pois esse fenômeno não nos parece isolado nem 
individual, mas sim difuso. Nossa hipótese era de que esse novo contexto deteriorava a saúde 
mental e física dos professores, independentemente do seu posicionamento em relação a este novo 
contexto, o que foi corroborado, pois apenas 1 não relatou sofrimento ou adoecimento em fun-
ção do trabalho. Encontramos depressão, problemas de pele, síndrome do pânico, desequilíbrio 
das taxas metabólicas e até câncer como consequência do aumento da competitividade entre os 
pares, de um novo processo de trabalho e uma maior racionalização do mesmo, dentre outros. 
Novos estudos são necessários e podem ajudar tanto o movimento organizado dos professores, 
como também pautar os órgãos de gestão da UFRJ, mas os depoimentos não podem ser desquali-
ficados por não se tratar de um estudo quantitativo, pelo contrário, aponta a urgência de fazê-lo!
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A ATUAÇÃO DO DIRETOR NA ESCOLA ESTADUAL DE UBERABA/
MG: PRECARIZADA OU VALORIZADA? – ALGUMAS CONSIDERA-
ÇÕES

Cleuza Rezende Macedo562

Amabile Alves de Sousa 563

Juliene Silva Vasconcelos564

Michael Luciano das Graças Silva565

Resumo

Ao discutir sobre os (des)caminhos da escola pública, é notória a reflexão acerca da gestão, enquanto pos-
sibilidade de mobilização dos entes do processo educacional e articulação em prol da materialização de um 
ensino e aprendizagem que ocorra de forma consciente e crítica. No entanto, pouco se conversa sobre as reais 
condições de trabalho daquele que assume a posição de liderança para superação das adversidades cotidianas 
intraescolar – o diretor. Sendo a gestão escolar uma prática que envolve a tríade: organização, mobilização e 
articulação de condições materiais e humanas, questiona-se sobre suas efetivas condições de trabalho, no que 
tange a valorização e precarização. Considerando que na gestão democrática, há a participação da comunidade 
escolar, a atuação do diretor deve pautar-se na articulação técnico-administrativa, política e pedagógica, de 
modo integrado e sem priorizar interesses individuais. No entanto, na perspectiva dos diretores escolares de 
Uberaba/MG, a gestão escolar está conseguindo fazer essa interlocução? Para tanto, consideramos as reflexões 
de: Bordigdnon (2001) ao afirmar que a atuação do diretor escolar é regida por um sistema de governabilidade 
que visa a exploração da humanidade, tendo o homem como um instrumento que deve se qualificar para aten-
der as perspectivas do mercado, regido pela eficiência e a eficácia, dificultando o desenvolvimento de práticas 
que atenda às necessidades da comunidade escolar; Paro (1997), Gadotti (1993) e Saviani (1989) afirmam 
que é necessário traçar uma discussão sobre a autonomia dos profissionais da educação, em especial do gestor 
escolar, visando a construção da escola como espaço como resistência, para quebra do sistema hegemônico 
da classe dominante e construção de um espaço democrático e social; e ainda, Moraes (2009), ao tratar da 
necessária discussão entorno do fazer (profissionalização) e da valorização do diretor escolar como elo de 
alcance de uma escola democrática. A partir desse, o objetivo do trabalho é compreender a gestão escolar e 
os caminhos que levam à precarização e desvalorização do trabalho do diretor nas escolas estaduais de Ube-
raba/MG. Metodologicamente, baseia-se em estudo empírico de cunho qualitativo, priorizando o universo de 
significados, sobre as relações de trabalho, precarização e adoecimento, tais como: a atuação profissional do 
gestor escolar é diretamente vinculada à sua formação?; O trabalho do gestor é desempenhado de forma am-
pla ou restrita?; o gestor escolar das escolas estaduais, investigadas, de Uberaba/MG, sente-se valorizado?; a 
prática profissional do gestor é precarizada?. Para tanto, fez-se uma entrevista semiestruturada com diretores 
de três escolas estaduais da cidade de Uberaba/MG e, com a responsável pela Inspeção da Superintendência 
Regional de Ensino (SER/MG). Como resultados, ainda em construção, destacamos que os diretores tendem 
a seguir modelos tradicionais de gestão não voltados para o campo educacional, baseada numa estrutura le-
gal, sucateada e padronizada em conformidade com modelos empresariais, que consequentemente desvalo-
rizam os profissionais da educação em geral e, o diretor, em específico, e o coloca em uma condição limi-
tante enquanto trabalhador, levando-o abandonar a prática de uma consciência crítica, democrática e cidadã.
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A CONSOLIDAÇÃO DA CARREIRA E AS CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO DO PROFESSOR EBTT NOS INSTITUTOS FEDERAIS

Débora Miquéias Soares566

Resumo

Este trabalho propõe uma análise sobre as condições de trabalho do Professor do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), que atuam na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (RFEPCT), especificamente nos Institutos Federais (IFs). Com base nas contribuições 
de autores como Antunes (2009) e Hypólito (2011)  este estudo discute, em linhas gerais, como 
globalização econômica, a hegemonia política do neoliberalismo sobre a educação brasileira e as 
formas de controle gerencialistas repercutem na intensificação do trabalho e na autonomia docente, 
bem como analisa de que forma o desenho institucional dos IFs, somados as mudanças legais e 
na carreira, tem delineado o trabalho do professor EBTT, relacionando a temática ao Grupo de 
trabalho “”. Desse modo, este trabalho tem o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão 
o trabalho do Professor EBTT, considerando que tanto a criação do IFs, quanto da carreira desse 
docente são recentes, colaborando assim, para o fomento das discussões sobre o tema, e ações 
que valorizem e contribuam para a melhoria das condições de trabalho desse sujeito, logo, para a 
melhoria da educação profissional e tecnológica (EPT) no país. Como orientação metodológica, 
realizou-se uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, utilizando as contribuições de 
diversos autores sobre o assunto, bem como documentos normativos pertinentes ao tema, que re-
gulamentam e condicionam o trabalho do professor EBTT. No decorrer do texto foram abordadas 
as mudanças no mundo do trabalho, nas políticas educacionais e no trabalho docente; a proposta 
de EPT dos Institutos Federais; e por fim, as características da carreira e as condições do trabalho 
do professor EBTT nos IFs. Na revisão de literatura realizada, a organização pedagógica verticali-
zada, característica notável dos IFs, apresenta-se como um tema recorrente e discordante entre os 
autores. Para alguns, esse modelo de ensino contribui para a prática docente e a EPT, estabelecendo 
por exemplo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, enquanto para outros, promo-
ve a flexibilização, a intensificação e a precarização do trabalho docente ao submeter o professor 
EBTT ao trabalho com níveis e etapas distintas. Outros elementos frequentemente discutidos são, 
a formação do professor EBTT, indicando a necessidade de maior oferta de cursos de licenciatura 
que preparem para a prática docente, e sobre a distribuição da carga horária de trabalho dedicada às 
diversas atividades desenvolvidas na pesquisa, ensino e extensão, indicando a existência de muitos 
pontos de tensão e que ainda estão em construção nos IFs.
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TRABALHO NA UNIVERSIDADE: REFLEXÕES SOBRE A EXCELÊN-
CIA ACADÊMICA E ADOECIMENTO DOCENTE

Fabrícia Sousa Montenegro567

Efigênia Maria Dias Costa568

Resumo

Esta pesquisa teve como proposta analisar no contexto das políticas atuais de educação superior 
do Brasil, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), seus mecanismos de gestão e seus efeitos 
no trabalho e na vida dos professores. Partiu-se da premissa de que as políticas de educação su-
perior se inscrevem no contexto da reforma do Estado e das políticas econômicas globais, cuja 
lógica está subordinada ao mercado. A introdução da dinâmica privada (endógeno-exógena) nas 
universidades públicas, afeta substancialmente a prática pedagógica e acadêmica do professor, a 
partir da produtividade e do desempenho, o que promove experiências e sentimentos que mo-
dificam sua identidade e ética de trabalho. A investigação é de abordagem qualitativa e utilizou 
como instrumentos de coleta de dados, quinze entrevistas com professores que exercem cargos 
de gestão na UFPB, além de observações e análise documental. A pesquisa teve como referência 
os estudos de Bourdieu, Richard Sennett, Ball, Mancebo, Oliveira e Ferreira, Catani, Seguissar-
di, Dias Sobrinho e outros interlocutores que foram fundamentais para compreensão e análises 
dos dados. Concluiu-se que a gestão da UFPB tem incorporado os princípios de mercado na uni-
versidade, seja na perspectiva endógena, seja na perspectiva exógena. As condições de trabalho 
dos professores não são favoráveis em função da infraestrutura da universidade e da sobrecar-
ga de trabalho o que contribui à precarização. As exigências por produtividade tem provocado a 
competição entre os docentes e construído relações superficiais entre eles. O tempo do trabalho 
tem interferido no tempo pessoal do professor, retirando-lhe seus momentos de lazer e uma maior 
convivência com a família. Os professores apresentaram sentimentos contraditórios de prazer e 
sofrimento em relação às suas experiências de trabalho e isto tem provocado adoecimento em seus 
aspectos físicos e psíquico. Fato evidenciado, especialmente, entre as mulheres professoras. É ne-
cessário promover ações coletivas de enfrentamento, baseadas em valores mais humanos e solidá-
rios, fundamentais para recuperar o papel social do professor e da própria instituição universitária. 
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O TRABALHO PRECARIZADO DO PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO 
E O COMPROMETIMENTO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

Fernanda Aparecida Oliveira Silva569

Rogéria Moreira Rezende Isobe570

Valéria Moreira Rezende571

Resumo

O presente trabalho pauta-se em pesquisa que teve como objetivo compreender a relação das con-
dições de trabalho e saúde dos professores que atuam na rede pública da cidade de Ituiutaba/MG. 
A pesquisa, de natureza qualitativa e de caráter exploratório e descritivo utilizou o questionário 
como metodologia para a coleta de dados tendo como foco docentes que atuam no ensino médio. O 
lastro teórico utilizado para melhor compreender a temática analisada disserta sobre as condições 
de trabalho e saúde docente e debatem a reestruturação educacional, a precarização e a intensifi-
cação do trabalho docente. A análise se fundamenta em autores que examinam as especificidades 
do trabalho docente no âmbito das políticas neoliberais tais como: Ball (2005), Oliveira (2010), 
Hypolito (2010), Enguita (1991), Tardif e Lessard (2007). A problematização sobre o modo como 
as condições de trabalho engendram intercorrências sobre sua saúde do professor se fundamen-
ta em autores como: Esteve (1999), Codo (2006), Gasparini, Barreto e Assunção (2005 e 2006), 
Gonçalves (2012), Reis (2006). Os resultados indicam um processo em curso de reestruturação do 
trabalho docente em decorrência das reformas educacionais que enfatizam a avaliação por resulta-
dos, performance, produtividade, eficiência e competitividade. Nessa conjuntura, cria-se um ethos 
competitivo no sistema de ensino, baseado na racionalidade neoliberal cuja tônica reside na lógica 
do mercado. Para maximizar seu desempenho e atender as imposições da política de resultados o 
professor realiza tarefas para as quais não foi preparado. Para além das atividades de ensino, os 
docentes assumem funções que estão ligadas as obrigações sociais, administrativas e financei-
ras. Os professores queixam-se ainda da extensa jornada de trabalho que assumem como forma 
de compensação da baixa remuneração, dos processos de perda da autonomia e desvalorização 
profissional, do número excessivo de alunos por sala e indisciplina dos estudantes, das inadequa-
ções na estrutura física das intuições educacionais. Em decorrência dessa precarização das condi-
ções de trabalho, os docentes são acometidos por problemas de saúde de ordem física e psíquica. 
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A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR PÚBLICA E SUAS CONFIGURAÇÕES NO SÉCULO XXI

Paula Francisca da Silva572

Francilene Macedo Rocha573

Resumo

O presente texto busca refletir sobre as configurações do trabalho docente na educação superior 
pública no século XXI. Procura-se elucidar a natureza desse trabalho enquanto atividade que tem 
sido apropriada pelo sistema capitalista e, por isso, reproduzido novas formas de organização 
do trabalho e de mercantilização da educação. A pesquisa de cunho bibliográfico e exploratório 
possibilita a análise do processo do trabalho dos docentes da educação superior pública, a partir 
das particularidades assumidas em diferentes lócus de ensino. A análise do objeto parte de estu-
dos que consideram a centralidade da categoria trabalho e a importância das categorias trabalho 
produtivo e trabalho improdutivo, tendo como base as elaborações de Karl Marx (1978; 1980; 
2013). À luz desses referenciais nota-se as mudanças e transformações impostas ao trabalho do-
cente na educação superior pelo capitalismo. Houve ampliação das atribuições e diversificação 
das atividades desses docentes e algumas destas extrapolam o trabalho necessário e criam meios 
de valorização e de reprodução do capital. Ao examinar o trabalho docente na educação supe-
rior, observa-se que as fronteiras entre as categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo se 
misturam. A busca incessante por novas formas de apropriação do capital em meios de produção 
e força de trabalhos alheios é que promove essa fusão e/ou indefinição entre os limites das cate-
gorias. O capitalismo atual demanda do trabalho novas formas de autovalorização, produção de 
mais-valia e novos instrumentos de produção de valor, fazendo com que o trabalho docente na 
educação superior, inclusive o estatal, sucumba ao azar de se aproximar do trabalho produtivo. 
A principal razão disso, é que a produção de conhecimento, inerente à atividade docente, tem 
sido transformada em produtos, processos e serviços no âmbito do mercado. Esse processo de 
mercantilização tem modificado o trabalho docente na educação superior pública no que se refere 
às relações de trabalho e ao processo de trabalho – objeto, meios e fins. No bojo dessas trans-
formações no trabalho docente e na educação superior, considera-se a necessidade de construir 
momentos de debates e de luta anticapitalista que busquem a superação dessa lógica de mercan-
tilização da educação, com vistas a acabar com a exploração capitalista e todas as suas mazelas.
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O ADOECIMENTO DOCENTE COMO SINTOMA DA PRECARIEDA-
DE DO TRABALHO EM ESCOLAS PÚBLICAS

Gustavo César Fernandes Santana574

Isadora Pires Nunes 575

Paula Ferreira Gonçalves576

Resumo

Considerado as rápidas transformações do contexto social, Diehl e Helena (2016) apontam que os 
docentes, em sua jornada de trabalho, têm sido submetidos a uma série de exigências e responsa-
bilidades, de modo que, eles precisam apresentar competências pedagógicas, habilidades sociais 
e emocionais para lidar com essas demandas. De acordo com a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) a profissão docente, é apontada como um dos encargos mais estressantes, uma vez 
que ensinar se tornou uma atividade extenuante para o docente, com repercussões em sua saúde 
física, psíquica e no seu próprio desempenho profissional (DIEHL; HELENA, 2016). Com isso, 
essa temática se entrelaça aos estudos sobre o adoecimento do docente no campo educacional. 
O presente trabalho objetiva investigar as implicações da precarização ocorridas nas condições 
do trabalho docente e suas repercussões na saúde física e psíquica presentes no âmbito da escola 
pública. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, desenvolvido nas bases de dados cientí-
ficas Scielo e Pepsic no período de março a abril de 2019, utilizando-se os descritores: educação 
e adoecimento docente. Foram selecionados artigos completos, em português, publicados entre 
2008 e 2018. Foram excluídos artigos repetidos, artigos que fugiam ao tema específico em estudo 
e teses. Com isso, foram encontrados 15 artigos e dentre estes, selecionou-se três, além de um livro 
sobre a temática, para o desenvolvimento deste trabalho. Para a análise dos dados foi realizada uma 
análise exploratória e descritiva dos dados, por meio de processo interpretativo. Percebeu-se que 
no estado atual do contexto escolar, em especial o trabalho dos professores, tem chamado a aten-
ção o aumento do índice de adoecimentos destes profissionais. Estes, segundo Antunes (2018) se 
encontram em um ponto que vendem sua força de trabalho como mercadoria, em troca de salário. 
Constatou-se mediante estes estudos, que os docentes sofrem de uma sobrecarga de trabalho, rela-
cionada a um conjunto de fatores diversos, associados à vulnerabilidade do trabalho estabelecida 
pela gestão, pela política educacional, pela composição e dimensão das turmas, pela infraestrutura 
material e pelo tempo (FACCI; URT; BARROS, 2018). Verifica-se, segundo estes autores que os 
sintomas desses adoecimentos estão associados ao trabalho como um todo, portanto, melhorias 
nestas condições poderiam produzir menores custos e sofrimento à esse profissional, impactan-
do em sua saúde de forma geral. Conclui-se que, os docentes vivenciam sentimentos de culpa, 
frustração e de não reconhecimento pelo seu esforço empreendido. Além disso, vivenciam um 
desamparo, que estaria ligado às vivências subjetivas negativas, nos quais se correlacionam com o 
adoecimento docente (NORONHA, ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2008). É importante lembrar que 
que a análise feita é apenas um olhar subjetivo dos autores, não havendo o intuito de encerrar tal 
debate, sendo interessante a realização de mais estudos sobre o tema para melhor aprofundamento. 
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OS MOINHOS SATÂNICOS DA TELEFONIA: CONTROLE E ADOECI-
MENTO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Gustavo Gabaldo Grama de Barros Silva577

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar as metamorfoses no mundo do trabalho na contem-
poraneidade, mais especificamente sobre os novos instrumentos de controle e organização do setor 
de telemarketing na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Bem como investigar suas implicações 
sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do referido campo produtivo. Tendo em vista o 
crescimento considerável do setor de serviços na economia local e mundial, este estudo indica 
de quais formas se estruturam, e quais os sentidos dos mecanismos de dominação e vigilância 
sobre os operadores de telemarketing. Além de observar de que modo essas dinâmicas gerenciais 
se relacionam com o crescente cenário de adoecimento físico e, principalmente, psicológico dos 
operadores de telemarketing. A pesquisa em questão foi realizada entre de maio e agosto de 2018, e 
foram realizadas 20 entrevistas semi-estruturadas com operadores de telemarkting de uma empresa 
de telecomunicações da cidade de Uberlândia. As entrevistas foram gravadas com um gravador 
de voz e posteriormente transcritas para serem analisadas em estudos comparativos dos relatos 
recolhidos. Os principais referenciais teóricos utilizados são os escritos de Giovanni Alves (2011) 
referentes à captura da subjetividade nos processos produtivos capitalistas; Christophe Dejours 
(1991) e seus estudos acerca da psicopatologia do trabalho; Selma Venco (2009) e a análise do 
desenvolvimento do setor de telemarketing como campo produtivo autônomo e Ricardo Antunes 
(2000) acerca das metamorfoses do trabalho nas últimas décadas. Após o recolhimento e análise 
dos dados percebe-se como processo de trabalho dos operadores de telemarketing é rigidamente 
organizado por um sistema híbrido de modos tayloristas e toyotistas de controle, além de um me-
canismo panóptico de vigilância de ligações. Na maior parte das vezes os trabalhadores não têm 
nenhum tipo de controle sobre seus processos de trabalho, no que diz respeito às pausas, modos 
de fala e elaboração de scripts. As metas impostas pela empresa, assim como os mecanismos de 
controle e o tratamento do cliente com os operadores são as constantes fontes de adoecimento e 
perda de sentido no trabalho desses indivíduos. Por se tratar de um trabalho precarizado e repe-
titivo (VENCO, 2015), observa-se uma tendência ao adoecimento mental por parte dos opera-
dores de telemarketing. Transtornos de ansiedade, ataques de pânico e crises depressivas são as 
alterações mais relatadas pelos entrevistados, e esses processos de adoecimento estão fortemente 
ligados com as condições de trabalho do telemarketing. A falta de decisão sobre os processos 
organizacionais do trabalho também contribui diretamente para essa mesma tendência de ado-
ecimentos psicológicos entre os trabalhadores do campo (DEJOURS, 1991). O presente estudo 
contribui para a análise do trabalho no setor de serviços, cada vez mais representativo dentro do 
capitalismo contemporâneo. Desse modo, pôde-se compreender quais os reais modos de exercício 
desse trabalho, bem como suas consequências físicas e psíquicas sobre aqueles que participam 
desse processo produtivo. Além de relacionar causas históricas, econômicas e sociais gerais com o 
surgimento desta forma de produção marcada pela informacionalidade e pela tecnologia digital, o 
trabalho executado por esses indivíduos é indicativo das estruturas contemporâneas da vida social.
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MACABÉA: DA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO IRREALIZÁVEL À 
POSSIBILIDADE OBJETIVA DE EMANCIPAÇÃO

Heitor Osteti Furtado578

Renan Bandeirante Araújo 579

Resumo

Por meio do presente trabalho, apresentar-se-á uma discussão com origem no desenvolvimento 
do projeto de iniciação científica intitulado, “Sociedade, literatura, alienação e estranhamento: 
uma análise crítica acerca da densidade social da personagem Macabéa em A Hora da Estrela 
de Clarice Lispector”. Tal discussão visa a desvelar os aspectos que tangem a expropriação do 
trabalho da personagem Macabéa, enquanto atividade alienada, bem como sua relação com o dis-
tanciamento dos aspectos concernentes à educação. Esta análise tem por embasamento a discussão 
acerca da cotidianidade da personagem, bem como as manifestações do processo de alienação 
e estranhamento, do embrutecimento social conforme o cotidiano da protagonista. Macabéa é 
uma alagoana, órfã de pai e mãe e criada por uma tia beata. Carrega consigo o fenótipo franzi-
no de uma vida pauperizada no sertão alagoano, dos aspectos culturais que a evidenciam como 
um indivíduo distante da educação, da cultura e, por conseguinte, de quaisquer ferramentas que 
a possibilitem apropriar-se dos conhecimentos socialmente produzidos pela humanidade. Aos 19 
anos, a personagem lança-se ao movimento metropolitano do Rio de Janeiro e passa a morar com 
quatro colegas, exercendo o trabalho de datilógrafa (que o realizava mesmo sem consciência do 
que escrevia). Deste modo, Macabéa torna-se a representação dos extratos mais pauperizados da 
classe trabalhadora, carregando a identidade do imigrante nordestino objetado ao mundo do traba-
lho alienado e precarizado, com vistas à subsistência onde, para isso, torna-se necessário abdicar 
do sentido de sua própria existência (PERLMAN, 1969). Assim, o trabalhador passa a considerar 
as mercadorias produzidas por meio de sua ação desapropriada como um ser orgânico, ao passo 
que se transforma em mercadoria, cujo poder criativo é conferido ao Capital e não mais ao ser 
humano, resultando em uma coisificação dos indivíduos, como parte do processo de estranha-
mento social. Para o desenvolvimento do presente estudo, lançou-se mão do materialismo his-
tórico como método de análise possível para revelar os aspectos que dizem respeito à discussão 
do cotidiano e a reprodução social do mesmo na sociedade capitalista, de modo a compreender 
os limites do texto literário e sua interseccionalidade frente ao mundo real concreto, tornando 
factível um estudo aprofundado acerca da densidade e a complexidade das relações sociais da per-
sonagem principal, bem como as contradições sociais do modo de produção capitalista. Macabéa 
nos direciona, despretensiosamente (e, sobretudo, inconscientemente), à compreensão acerca da 
indissociabilidade entre trabalho e educação para a superação dos processos de autoalienação do 
trabalho, representados por meio da narração dos dilemas enfrentados em seu cotidiano. Assim, é 
possível extrair da obra literária, um didatismo refinado sobre o papel imprescindível da educação 
frente ao processo de emancipação dos sujeitos e transcendência material da condição de aliena-
ção, uma vez que a universalização do trabalho, não enquanto atividade alienada, mas sim como 
atividade humana autorrealizadora, e da educação, de acordo com Mézáros (2008), são as condi-
ções fundamentais e essenciais para uma mudança efetiva das relações entre capital e trabalho.
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TRABALHO E EDUCAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O ADOECIMENTO 
DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM UBERLÂNDIA

Jacqueline de Andrade580

Fabiane Santana Previtali 581

Maura Ferreira582

Resumo

O presente artigo integra um estudo em andamento, no âmbito do Programa de Mestrado em Edu-
cação, da Universidade Federal de Uberlândia junto a Linha de Pesquisa Trabalho, Sociedade e 
Educação, que realizará um levantamento de dados estatísticos, sobre a incidência de doenças 
que mais provocaram afastamentos no período de 2000 a 2018 entre os professores da Educa-
ção Básica, contratados temporariamente, na rede pública municipal de Uberlândia, MG. Neste 
artigo, inicialmente será apresentado uma revisão bibliográfica sobre conceitos de trabalho e es-
pecificamente trabalho docente, educação, educação básica e adoecimento, além de analisar im-
plicações da reestruturação produtiva do mundo do trabalho dos/as professores/as, em virtude de 
políticas públicas e reformas do Estado que alteram as exigências para o exercício das tarefas 
desses profissionais. Brevemente o artigo também apresentará o conceito de professores contra-
tados temporiamente, demonstrando as singularidades que impactam a diferença entre professo-
res contratados temporariamente e professores efetivos, dentro de uma mesma rede de ensino. A 
restruturação produtiva constante no mundo do trabalho capitalista, afeta diretamente as relações 
de trabalho no âmbito escolar, causando sempre transformações que modificam e nem sempre 
de forma positiva o ambiente em que estão inseridos os profissionais da educação. Por vezes as 
mudanças e exigências impostas pelo Estado, impactam em desgaste físico e mental dos/as pro-
fessores/as. O levantamento com os dados sobre a maior incidência de doenças que acometem os/
as professores/as, contratados temporiamente, da Educação básica municipal, e possíveis causas 
para os afastamentos, pretende se tornar  um importante instrumento para que se criem políticas 
públicas que tentem amenizar as causas deste adoecimento, e em consequência para a melho-
ria no resultado fim que é a educação. Contudo, entende-se também que a pesquisa poderá ser 
aprofundada no sentido de levantar posteriormente análises sobre absenteísmos em determinados 
períodos do ano, além de que pode ser reavaliada anualmente com a inserção de novos dados.
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A REFORMA TRABALHISTA E OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO DIREITO À DESCONEXÃO 
DO TRABALHO

Juliana Santos de Freitas583

Resumo

A tecnologia impactou a vida do empregado em seu ambiente de trabalho, inclusive fora dele. Em 
decorrência do avanço tecnológico, se desconectar do trabalho está cada dia mais difícil. O traba-
lhador tem o direito à desconexão assegurado, exemplo disso são os intervalos intra e interjornada, 
as férias e o descanso semanal remunerado, os quais são essenciais para garantir sua saúde física e 
psíquica. O empregado necessita vender sua força laboral durante uma determinada jornada de tra-
balho em troca de salário para prover o seu sustento. Entretanto, faz-se necessário que o trabalhador 
tenha direito a se desconectar do ambiente de trabalho para que possa viver e usufruir de lazer, de 
convívio social e familiar e de tantas outras situações que é privado enquanto cumpre sua jornada 
de trabalho. O direito à desconexão está intimamente ligado à tecnologia e ao trabalho humano. A 
tecnologia possibilitou ao empregador manter o empregado sob controle e vigilância mesmo fora 
do seu horário e ambiente de trabalho. De tal forma, percebe-se que o tema abordado se inclui no 
, visto que este trabalho trata da possibilidade de adoecimento físico e psíquico do trabalhador ad-
vindo das relações de trabalho ligadas à violação do direito à desconexão do trabalho. O empregado 
que não se desconecta do trabalho, continuando-o fora do horário de sua jornada e do ambiente, tem 
seu direito à desconexão violado. Violação que acarreta inúmeros prejuízos ao trabalhador, como a 
possibilidade de adoecimento físico e psíquico, a perda do lazer e do convívio social, o que implica, 
sobretudo, na sua desumanização. Este trabalho tem como objetivo analisar, sob uma óptica consti-
tucional, algumas situações trazidas pela reforma trabalhista que impactaram diretamente o direito 
à desconexão; além de buscar entender como as tecnologias da informação e comunicação inter-
ferem na vida do trabalhador fora do ambiente de trabalho. Sendo assim, o método de abordagem 
utilizado é o dedutivo, partindo de uma análise sob a óptica constitucional do direito à desconexão, 
e chegando a situações específicas trazidas pela reforma trabalhista em que o direito à desconexão 
muitas vezes não é respeitado. Um dos textos utilizados como referencial teórico principal é do Jor-
ge Luiz Souto Maior que trata do direito à desconexão do trabalho e analisa artigos da CLT em que 
este direito é violado, fazendo um paralelo entre a tecnologia e o trabalho humano (2003, p. 1). Ou-
tros dois textos que tratam também desse assunto são os do Andrey Lamberty e Thais Gomes (2017, 
p. 8) e do Marco Villatorre e Silvia Dutra (2014, p. 143), porém focam no teletrabalho como alter-
nativa moderna das relações de trabalho. O trabalho apresenta como resultado final a constatação de 
grave violação ao direito à desconexão do trabalhador. E conclui que se faz necessária uma resposta 
jurídica adequada a esse paradoxo do mundo moderno de novas tecnologias e do trabalho humano.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO (A) DOCENTE E OS EFEITOS 
SOBRE A SUA SAÚDE EM UBERLÂNDIA - MG

Laura Duarte584

Resumo

A Organização Internacional do Trabalho definiu as condições de trabalho para os professores 
ao reconhecer o lugar central que estes ocupam na sociedade, uma vez que são os responsáveis 
pelo preparo do cidadão para a vida (OIT, 1984), sendo essas condições voltadas principalmente 
para proporcionar um ensino de qualidade e eficiente). Nos dias atuais, a função do professor 
não se da apenas pelo processo de troca de conhecimento para os alunos, expandiu-se o encar-
go desse profissional, para garantir uma harmonização entre a escola e a comunidade externa. 
O professor, além de ministrar aulas, deve participar de vários planejamentos (tanto das aulas, 
como espaciais) e eventos escolares, o que significa uma dedicação maior. E quando não se tem 
os meios pedagógicos necessários à realização dessas tarefas, que cada vez são mais multifárias, 
os professores são compelidos a buscar, então, por seus próprios meios, formas de requalificação 
que se traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho (Teixei-
ra, 2001; Barreto e Leher, 2003; Oliveira, 2003). As condições e circunstâncias de trabalho sob 
as quais os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os 
objetivos da produção escolar podem gerar tanto doenças físicas quanto mentais, sendo o âmbi-
to da fonoaudiologia um dos mais afetados. O objetivo do presente trabalho foi avaliar aspectos 
associados à qualidade de vida de professores, buscando relações com a saúde mental e vocal. A 
pesquisa foi realizada com seis professores de uma escola municipal de Uberlândia no Estado de 
Minas Gerais, por meio de entrevistas e realização de um questionário, e os três pontos em comum 
que esses profissionais colocaram foi a rotina de trabalho exaustiva, o esforço físico e o ambiente 
de trabalho estressante e precário, além do constante o uso da voz e postura corporal fragilizados, 
e tudo isso acarreta quadros de ansiedade, nervosismo, depressão, faringite e lombalgia. Pode-se 
concluir que isso que ocorre com esses professores da cidade, é um cenário que infelizmente tem 
se tornado comum, e é preciso que a saúde do trabalhador da educação seja discutida e articula-
da pelas autoridades do governo brasileiro para criar e desenvolver programas efetivos voltados 
para a qualidade de vida do docente, além da articulação de grupos de estudo e trabalho que tor-
nem possível a pesquisa desse âmbito, a fim de integrar futuramente estratégias que promovam a 
saúde e melhorias nas condições de trabalhos dos professores da rede pública de ensino do país. 

Palavras-chave: Saúde. Professores. Trabalho.

584  Graduanda, Universidade Federal de Uberlândia, lauraduarteufu@gmail.com



327

TRABALHO DOCENTE: REFLEXÕES ACERCA DO SEU FAZER 
FRENTE À MERCANTIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DE SUA PRÁTI-
CA PROFISISONAL 
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Paula Ferreira Gonçalves588

Resumo

A partir da segunda metade do século XVIII ocorreram transformações relevantes a respeito da Educa-
ção, no qual o Estado passou a se responsabilizar pela educação, transformando o trabalho docente, que 
antes ficava a cargo da Igreja, em uma profissão (GUARANY, 2012). Com o passar do tempo começa-se 
a observar uma desqualificação da atividade docente, isso é refletido pelo baixo reconhecimento social, 
desvalorização salarial e perda da autonomia, que na segunda metade do século não existia. A prática 
docente pode se assemelhar ao trabalho operário, visto que vendem sua força de trabalho como merca-
doria em troca de salário. (ANTUNES, 2018). O presente trabalho, possui como objetivo investigar as 
implicações da mercantilização e precarização da prática do trabalho docente. Trata-se de um estudo de 
revisão bibliográfica, desenvolvido na base de dados Google Acadêmico no período de março a abril de 
2019, utilizando os descritores: trabalho docente, mercantilização e precarização. Foram selecionados 
artigos completos, em português, publicados entre 2009 e 2018. Foram excluídos artigos repetidos, arti-
gos que fugiam ao tema específico em estudo e teses. Com isso, foram selecionados três artigos, além de 
um livro sobre a temática, para o desenvolvimento deste trabalho. Para a análise dos dados foi realizada 
uma análise exploratória e descritiva dos dados, por meio de processo interpretativo. Percebe-se que o 
docente possui uma ferramenta imaterial de trabalho, que é o seu conhecimento. (MIRANDA, 2009). 
Desse modo, tem-se as escolas, como dispositivos de produção da educação, sejam elas federais, estatu-
ais, privadas ou municipais. Em qualquer uma dessas modalidade de ensino e a posse do conhecimento 
não faz do professor um proprietário dos meios de produção, do contrário, poder-se-ia considerar que o 
seu conhecimento seria o seu capital (MIRANDA, 2009). Para tanto, a desvalorização do docente não 
é um somente fato atual e são diversos fatores que contribuem para isso, como: formação, condições de 
trabalho e remuneração. Os docentes encontram-se desanimados, insatisfeitos e adoecidos com a falta 
de reconhecimento, tanto por parte do governo tanto pela sociedade. Nessa perspectiva, o número de 
pessoas que optam por uma carreira docente vem decaindo gradativamente (SILVA, 2015). O que leva 
a considerar que, devido à perda crescente de autonomia do seu trabalho, associado à desvalorização 
e a mercantilização de seu fazer, há uma tendência de o profissional docente já não desenvolver sua 
atividade profissional sem que ela esteja empregada ao capital (MIRANDA, 2009). Portanto torna-se 
intrigante: Como manter a saúde em um ambiente que desqualificam cada vez mais o trabalho docente? 
Segundo Antunes (2019) o maior obstáculo do século XXI é dar significação ao trabalho para a vida 
ser dotada de sentido. Salienta-se que essa análise não pretende esgotar a reflexão acerca do assunto, 
dado que para maior desenvolvimento da temática torna-se pertinente a realização de novas produções.

Palavras-chave: Trabalho docente. Mercantilização. Desvalorização.

585 Graduanda em Psicologia, do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM.  E-mail: marinacrato@unipam.edu.br
586 Graduanda em Psicologia, do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM.  E-mail: isadoranp@unipam.edu.br
587 Graduando em Psicologia, do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM. E-mail: gustavocfs@unipam.edu.br
588 Mestranda em Educação, da Universidade de Uberaba UNIUBE – professora do Centro Universitário de Patos de Minas 
– UNIPAM.  E-mail: paulapfg@unipam.edu.br



328

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

A RELAÇÃO ENTRE ESTATÍSTICA E O ENSINO DE 2° GRAU COM 
BASE NOS DOCUMENTOS DO MEC

Nara Lidiana Silva Dias Carlos589

Marcelly Kathleen Pereira Lucas 590

Olívia Morais de Medeiros Neta591

Resumo
 
A temática central deste trabalho é a relação entre estatística e educação, mais precisamente as 
estatísticas do ensino de 2º grau, compreendendo, portanto, que a temática apresentada, guarda 
estreita relação com a história da educação profissional. Dessa forma, como objetivo de estudo, 
busca-se analisar a relação entre educação e estatística do ensino de 2º grau, a partir dos dados do 
Ministério da Educação entre as décadas de 1970 e 1990. Este recorte temporal ocorre devido a 
Lei nº 5.692/71 ter sido aprovada em 11 de agosto de 1971, sendo revogada com a promulgação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A Lei nº 5.692/71 instituiu o ensino profissio-
nalizante de caráter terminal, denominado ensino de 2º grau, em todo território nacional. O estudo 
aqui proposto terá como base a revisão bibliográfica e análise documental, no qual as fontes foram 
coletadas de bases de dados governamentais como o site do próprio Ministério de Educação e o 
Portal Domínio Público. As fontes selecionadas são livros Sinopses produzidos com as estatísticas 
do ensino de 2º grau. Esses documentos serão analisados com base no método da historia serial 
segundo Pierre Chaunu (1976) e José D’Assunção Barros (2004). No processo de compreensão e 
investigação do objeto de estudo, tem-se como questão central: quais relações são estabelecidas 
entre a educação e os dados estatísticos acerca do ensino de 2º grau? O referencial teórico uti-
lizado para este estudo tem como base a Nova História Política de René Rémond (2003) numa 
perspectiva que a história política é maleável, irradiando em todas as direções, sendo assim, não é 
um domínio isolado dos demais, pois se comunica com grande parte de outros campos, como é o 
caso das estatísticas e da educação, por exemplo. Este trabalho, também se fundamenta na cultura 
política segundo Serge Berstein (1998) que pensada como um código ou uma tradição política 
constitui um conjunto de elementos coerentes que está em relação com outros, permitindo, des-
tarte, definir uma identidade de grupos e esta cultura como um corpo vivo que está em constante 
evolução. Já no que tange as estatísticas, estas serão entendidas como um conhecimento relativo, 
não podendo ser tratadas como verdadeiras ou falsas, dessa maneira, não são dados neutros, con-
forme explica Jean-Louis Besson (1995). Também se compreende as estatísticas segundo Desro-
sières (1995), quando afirma serem elas elementos para gerirem o mundo social, para tomada de 
decisões. Apesar desta pesquisa ainda está em andamento, pode-se constatar que variantes como 
matrícula, corpo docente, unidades escolares estão presentes nas fontes em análise, possibilitando 
aferir os padrões que eram usados à época para se produzirem as estatísticas da educação. Por 
fim, compreende-se que aproximar a educação profissional das estatísticas trás uma perspectiva 
importante de análise do contexto no qual a Lei supracitada pensava a formação para o trabalho.  
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A NATUREZA DO TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR PÚBLICA E SUAS CONFIGURAÇÕES NO SÉCULO XXI
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Resumo

O presente texto busca refletir sobre as configurações do trabalho docente na educação superior 
pública no século XXI. Procura-se elucidar a natureza desse trabalho enquanto atividade que tem 
sido apropriada pelo sistema capitalista e, por isso, reproduzido novas formas de organização 
do trabalho e de mercantilização da educação. A pesquisa de cunho bibliográfico e exploratório 
possibilita a análise do processo do trabalho dos docentes da educação superior pública, a partir 
das particularidades assumidas em diferentes lócus de ensino. A análise do objeto parte de estu-
dos que consideram a centralidade da categoria trabalho e a importância das categorias trabalho 
produtivo e trabalho improdutivo, tendo como base as elaborações de Karl Marx (1978; 1980; 
2013). À luz desses referenciais nota-se as mudanças e transformações impostas ao trabalho do-
cente na educação superior pelo capitalismo. Houve ampliação das atribuições e diversificação 
das atividades desses docentes e algumas destas extrapolam o trabalho necessário e criam meios 
de valorização e de reprodução do capital. Ao examinar o trabalho docente na educação supe-
rior, observa-se que as fronteiras entre as categorias trabalho produtivo e trabalho improdutivo se 
misturam. A busca incessante por novas formas de apropriação do capital em meios de produção 
e força de trabalhos alheios é que promove essa fusão e/ou indefinição entre os limites das cate-
gorias. O capitalismo atual demanda do trabalho novas formas de autovalorização, produção de 
mais-valia e novos instrumentos de produção de valor, fazendo com que o trabalho docente na 
educação superior, inclusive o estatal, sucumba ao azar de se aproximar do trabalho produtivo. 
A principal razão disso, é que a produção de conhecimento, inerente à atividade docente, tem 
sido transformada em produtos, processos e serviços no âmbito do mercado. Esse processo de 
mercantilização tem modificado o trabalho docente na educação superior pública no que se refere 
às relações de trabalho e ao processo de trabalho – objeto, meios e fins. No bojo dessas trans-
formações no trabalho docente e na educação superior, considera-se a necessidade de construir 
momentos de debates e de luta anticapitalista que busquem a superação dessa lógica de mercan-
tilização da educação, com vistas a acabar com a exploração capitalista e todas as suas mazelas.

Palavras-chave: Trabalho produtivo. Trabalho improdutivo. Mercantilização da educação.
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A RELAÇÃO ENTRE BAIXA ESCOLARIDADE, PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO NO CAMPO E ACIDENTES OFIDICOS

Rosalvo Arantes Junior594

Ana Carolina Calijorne Lorenço595

MSc. Jonas Ferrari Morais596

Custódio Jovêncio Barbosa Filho597

Resumo

Este estudo segue uma das vertentes que tem sido debatida em um Trabalho de Conclusão de 
Curso, do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade de 
Ubá (UEMG/UBÁ). O foco desta pesquisa é analisar as relações existentes entre a precarização 
do trabalho no campo, e os casos de acidentes ofídicos. O objetivo central deste trabalho foi ana-
lisar se os casos de ofidismo tem relação com sexo, ocupação, idade e a escolaridade do vitimado. 
O município de Ubá, em Minas Gerais, possui uma área predominante de Mata Atlântica e cli-
ma tropical. O que de acordo com o perfil epidemiológico dos gêneros de serpentes peçonhentas, 
mostra que esta área possui características para três (Bothrops, Crotalus e Micrurus) dos qua-
tro gêneros relacionados ao ofidismo no país. Como metodologia foram realizadas consultas no 
Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) no período disponibilizado, entre 2000 e 
2017 e na Secretaria Municipal de Zoonoses. Os dados coletados no sistema foram: sexo, es-
colaridade, espécie de serpente e evolução do caso. Os dados referentes à idade das vitimas não 
são disponibilizados no SINAN, portanto foram coletados na Secretaria Municipal de Zoonoses 
abrangendo o período de 2007 a 2017. Estes dados foram copilados e mostram que o perfil da 
maioria dos indivíduos são de pessoas do sexo masculino, baixa escolaridade e com idade la-
boral. Estes fatores que nos levam a inferir que os vitimados são trabalhadores da zona rural em 
sua maioria, sendo esta análise corroborada por estudos anteriores a nível nacional que apontam 
estas pessoas como as mais vulneráveis a este tipo de incidente. As serpentes responsáveis pelos 
ataques na localidade de estudo são do gênero Bothrops, popularmente conhecidas por jararaca. 
Não há registros de óbitos, o que pode ser explicado pelo fácil acesso aos hospitais da cidade, 
sendo que o principal hospital tem capacidade técnica e terapêutica para atender casos de acidentes 
ofídicos gratuitamente. Porém a problemática da situação não gira somente em torno dos óbitos. 
Um acidente ofídico gera um impacto emocional, social e financeiro em uma família, pois muitas 
vezes o vitimado é o principal provedor do lar. As bases teóricas deste estudo se detiveram em 
dialogar com Marx, Mészaros, Rui Braga dentre outros autores que trabalham sobre as questões 
da precarização do trabalhador.  Conclui- se que os problemas relacionados ao ofidismo e o tra-
balho no campo em Ubá não são alarmantes, mas as autoridades deveriam focar nesta questão a 
fim de manter a situação sobre controle tendo em vista a evidente antropização na região. O fato 
destes casos não serem motivos de preocupação pelas autoridades se deve ao baixo número de 
ocorrências, mas também ao fato das vítimas serem representantes da classe baixa da sociedade. 
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VIOLÊNCIA POLÍTICO-IDEOLÓGICA CONTRA OS PROFESSORES: 
PRESSUPOSTOS DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO COMO MEDIDA 
DE INTERVENÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Solange Martins Oliveira Magalhães598 
 

Resumo

A sociedade capitalista é repleta de contradições e incongruências que criam um espaço propício para que a 
violência se instaure e cresça nas relações sociais. Agrega-se a violência social, aquela gerada em função das 
deliberações da agenda político-educacional brasileira, organicamente pensada para mudar os princípios da 
educação. Desse ponto de vista, as políticas educacionais mantêm discursos ideológicos que imprimem uma 
lógica mercantil à educação, o que favorece o desmonte de aspirações e ações por uma educação centrada 
na emancipação. O mesmo processo histórico que destituiu a educação, logo a escola, de sua autonomia e 
legitimidade, também afeta os professores, alterando aspectos importantes relacionados a sua função social, 
como: autonomia crítica, possibilidade de práxis e conscientização. O investimento ideológico na escola é o 
mesmo imposto a implantação e fortalecimento de uma Pedagogia da Hegemonia, utilizada como estratégia 
da legitimação da hierarquia social e perpetuação da ideologia. Essa pedagogia, no que tange à intervenção 
social, perpassa historicamente a vida dos docentes desde os processos de formação, profissionalização e de-
senvolvimento do trabalho docente, compondo um movimento que os sujeita aos pressupostos neoliberais. Os 
professores se veem obrigados a aderir as exigências postas – por pressão ou alienação, caso contrário, passam 
a ser culpabilizados pelos problemas educacionais. Isso significa que, a partir de múltiplas formas, a violência 
adentra a escola, afetando os professores, colocando em risco a sociabilidade ali promovida. Os problemas rela-
cionados a violência acabam envolvendo as relações entre trabalho docente e saúde/doença dos professores, no 
contexto de intensificação do determinismo opressivo. No caso específico do professor, o processo lhe impõe 
um tipo particular de violência – político ideológica, a qual influi na especificidade de sua identidade docente, 
comprometendo a função social docente. Melhor explicando, a violência política e ideológica gera mudanças na 
subjetividade dos docentes, fazendo com que se sintam oprimidos, desmobilizados politicamente, com a sensa-
ção da indiferença sindical o que contribui ainda mais com a perda do sentido coletivo. A sensação esmaece seu 
vínculo com a coletividade do seu grupo e da escola, agravando sua condição de vulnerabilidade, o que pode 
resultar em adoecimento e mal-estar docente. O adoecimento docente, por exemplo, traz sérias consequências 
para o sistema educacional: absenteísmo constante; afastamento definitivo, repercussão da imagem negativa 
da profissão, desencorajando novas gerações para ingresso na profissão docente; o que deixa incerto o futuro 
da profissão. Já o mal-estar docente é sintomático da impotência dos professores ante as imposições externas, 
seja porque julga não as atender a contento, seja porque delas não consegue desincumbir-se. A reincidência e a 
constante exposição a violência político-ideológica gera insegurança e medo, e como descreveu Freire (1996), 
coloca os professores na posição de oprimidos, alijados das possibilidades de exercício de um ofício capaz de 
gerar autonomia e senso crítico, base essencial do emancipar e do libertar. Nesse sentido, se faz necessário 
entender sua consciência oprimida o que requer rever as relações reificadas e desumanizante que envolvem os 
professores, via Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Aporte teórico crítico que pode ajudá-los a sair do 
estado de derrotismo frente a opressão sofrida. Em consonância com a perspectiva da dialética, destacamos a 
possibilidade de dar lugar as vozes da indignação contra a violência e opressão. O momento é de luta e resis-
tência, se faz necessário buscar a elevação da consciência, torná-la unitária e coerente, para favorecer a me-
lhoria da atual condição dos professores. O processo é difícil, irregular e sujeito a retrocessos? Sim, mas como 
afirmou Duarte (2006), não é uma meta impossível e podemos encontrar companhia valorosa pelo caminho. 
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DESISTÊNCIA OU ADOECIMENTO: REFLEXOS DE UMA FORMA-
ÇÃO ESVAZIADA?

Warley Carlos de Souza 599

Egeslaine de Nez600

Mauro José de Souza601

Resumo

O trabalho como produtor de cultura tem a capacidade de transformação do ambiente e assim trans-
formar o humano, o mesmo, em sua essência é produtor de técnicas que são passadas de geração em 
geração. Assim, a cada nova geração a forma de produção da técnica se transforma e como conse-
quência as possibilidades de produção de trabalho. Nessa perspectiva, a escola assume dupla função 
social, a primeira de apresentar as novas gerações como o mundo foi construído ao logo do processo 
histórico da humanidade. O segundo, de construir novas possibilidades de transformação do ambiente. 
Deste modo, a escola se transforma a medida que ensina, questiona e pensa sobre a materialidade das 
relações humanas. Diante disso, o professor tem a “missão” de explicitar como o mundo se transfor-
mou historicamente, ou seja, de debater que a paisagem que se tem hoje é nada mais do que fruto da 
luta de classes, bem como, apresentar/debater que a ciência também é um bem da humanidade e não 
somente de poucos interlocutores. A ciência deixa de ser algo inalcançável para ser vivida em todas as 
esferas do cotidiano e, acima de tudo de forma coletiva. Diante disso, o processo educacional só pode 
ser compreendido na coletividade, ou seja, tem sua construção coletiva e assim deve ser consumida. 
Nos últimos anos, sobretudo, após a implantação e implementação da mundialização e da globali-
zação, os trabalhadores tiveram dificuldade de acesso ao conhecimento. A lógica implementada por 
essas formas de gerir o mundo advogam que a coletividade atrapalha significativamente o indivíduo, 
e que a busca pelo conhecimento deve ser isolada, dependendo somente do sujeito. Associado a isso, 
se pode mencionar que em função do desenvolvimento tecnológico, tudo em tese se tornou mais 
acessível, com maior velocidade, mas a capacidade de análise diminuiu sobremaneira, pois, o rigor 
epistemológico foi substituído pela fluidez da navegação. A marca da sociedade que ora se desenha 
tem a solidão como característica básica, assim, o antidoto para isso tem sido a leitura de livros de 
auto-ajuda, fortalecendo o discurso médico psicologizante, como consequência a juventude não parti-
cipa dos ambientes políticos, ou seja, da esfera pública. Este estudo tem como objetivo analisar quais 
as consequência de tais mudanças no contexto educacional. Neste sentido, esta investigação propõe 
junto ao GT8 a reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao adoecimento do trabalha-
dor da educação em seus aspectos físicos e psíquicos com base nas novas formas de organização 
do trabalho. A abordagem de análise desta investigação é crítica, pautada nas categorias: precariza-
ção, trabalho docente e adoecimento. Os resultados preliminares desta análise sugerem que uma das 
conseqüências é o aligeiramento da formação dos professores que chegam cada dia mais cedo as 
unidades escolares. Em muitos casos, o professor é muito mais novo que os alunos, associado a isso, 
a formação humana desses jovens também foi aligeirada, ou seja, professores vazios para alunos va-
zios. Perpetuando um ciclo vazio de formação, baseado na solidão e não na coletividade, desta forma, 
sente-se incapaz de desenvolver atividades, e pode até desenvolver doenças em função deste contexto.   
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O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO E O ADOECIMENTO DA CLASSE 
DOCENTE

Yara Magalhães dos Santos602

Resumo

Este resumo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado já concluída, sobre o fenômeno do 
mal-estar entre professores do ensino médio na cidade de Uberlândia. A pesquisa investigou quais 
fatores eram associados às manifestações de mal-estar decorrente do exercício profissional da do-
cência. Segundo Esteve (1999) o termo mal-estar docente é utilizado para descrever os efeitos nega-
tivos que afetam a personalidade e saúde do professor como resultado das condições psicológicas e 
sociais em que se exerce a docência. Neste sentido, o fenômeno do mal-estar está intimamente rela-
cionado às condições de trabalho em que se exerce o magistério, e que podem levar ao adoecimento. 
As manifestações do mal-estar docente são expressas pelo grande absenteísmo desses profissionais 
que se ausentam por frequentes faltas, elevados números de licenças de saúde, adoecimento físico 
e psíquico, apatia, desmotivação e desinteresse pelo trabalho, e em alguns casos o abandono da pro-
fissão. A observação cada vez mais frequente dessas manifestações nos levou a eleger o fenômeno 
do mal-estar docente como tema de pesquisa. Para responder os objetivos da pesquisa, foram reali-
zadas entrevistas, com dezesseis professores das três redes que ofertam ensino médio na cidade de 
Uberlândia: rede privada, rede pública estadual e rede pública federal. Para análise dos dados das 
entrevistas, foi utilizado o método de análise de conteúdo, e a interpretação dos dados foi realizada 
a partir de pressupostos teóricos da Filosofia de Friedrich Nietzsche e outros teóricos em destaque 
no campo da Educação para compressão social e cultural do fenômeno do mal-estar. Os resultados 
da pesquisa revelaram que além de causas subjetivas, relacionadas às relações interpessoais e a 
questões de autoridade docente, muitos fatores da conjuntura social do trabalho estavam associados 
às causas de mal-estar entre os professores. São dados contextuais que denunciam a precarização 
do trabalho dos professores e a ineficiência de políticas públicas em vigência no campo da Educa-
ção. Dentre esses dados, destacamos as citações referentes ao excesso de alunos em sala de aula, 
excesso da carga horária de trabalho, precariedade da estrutura física da escola, falta de ambiente 
adequado para aulas, falta de laboratórios, e falta de recursos didáticos e materiais. Além disso, os 
professores entrevistados também citaram como causas para o mal-estar a falta de investimento na 
formação inicial e continuada, a aplicação de métodos avaliativos generalistas e padronizados, e a 
vigência de mecanismo de progressão continuada dos alunos. Por fim, o item mais apresentado pe-
los professores entrevistados, 56,25% da amostra, como uma das causas para o mal-estar foi a baixa 
remuneração. Concluímos que ao longo dos anos, o processo de proletarização dos trabalhadores 
em Educação, impulsionado por políticas educacionais associadas à economia de mercado, tem 
distorcido progressivamente a profissão e precarizado as condições de trabalho da classe docente. 
Todas essas questões estão intrinsecamente ligadas ao adoecimento físico e psíquico de professo-
res. Por fim, apontamos que a condição de mal-estar entre muitos profissionais docentes não pode 
ser explicada por fatores simplistas e generalizados. Há um movimento crescente de desvalori-
zação profissional da docência que perpassa aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais.
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PRIVATIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
DO RELATÓRIO DELORS À ATUAL REFORMA DO ENSINO MÉDIO

Adelgício Ribeiro de Paula603

Resumo

Esta pesquisa apresenta como objetivo central verificar de que maneira a racionalidade do Banco 
Mundial, caracterizada pela defesa da privatização e mercantilização, se encontra presente na Base 
Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, influenciando os rumos do financiamento e a distri-
buição de recursos para a educação básica no Brasil, revelando mecanismos de controle e exclusão. 
Tomando o Relatório Delors como ponto de partida, este trabalho consiste em analisar o conteúdo 
dos principais documentos do Banco Mundial referentes ao contrato da reforma do Ensino médio 
no Brasil. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental, consistindo de seleção 
e coleta de dados no Relatório Delors, nos principais documentos oficiais produzidos pelo Banco 
Mundial a respeito das orientações e do estabelecimento do contrato com o Governo do Brasil, e 
nos documentos referentes à implementação da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Mé-
dio (BNCC), a reforma do ensino médio denominada “Novo Ensino Médio”. Foram coletados e 
tabulados, nos documentos do Banco Mundial, os termos que impõem ao Brasil compromissos de 
subserviência, com caráter de intervenção, ingerenciamento, controle do patrimônio nacional, da 
estrutura, da infraestrutura, dos recursos naturais, da legislação trabalhista, do conteúdo curricular, 
apontando para uma permanente reforma de Estado. Consideramos o avanço da privatização e da 
mercantilização no contexto de mundialização do capital e reforma do Estado (OLIVEIRA, 1999; 
SILVA JÚNIOR, 2002a, 2002b; SILVA JÚNIOR e KATO, 2010), tendo o financiamento da educa-
ção básica como instrumento político e mecanismo de controle e regulação social (FARENZENA, 
2006; PINTO e ADRIÃO, 2006; PINTO, 2018), compreendendo ações de intervenção – externa 
– do Banco Mundial no Brasil, e o consentimento – interno – da elite hegemônica do país (SILVA, 
2002a, 2002b), tornando o espaço público locus para circulação da mercadoria (MARX, 1994). 
Pode-se observar que as diretrizes dos organismos financeiros internacionais estão, de certa forma, 
“dissolvidas” no conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, incorporadas no discurso técnico e 
político da elite brasileira, dos dirigentes educacionais e na mídia, reproduzindo as recomendações 
do Relatório Delors. Conclui-se que os mecanismos e procedimentos estão inseridos no contexto 
das transformações e mudanças sociais no Brasil e no mundo, como parte do processo de expansão 
do capitalismo globalizado, reafirmando a intencionalidade explícita de intervenção histórica dos 
organismos financeiros internacionais no Brasil e, especificamente, no sistema educacional do país.
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POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DOCENTE: PROFLETRAS, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS.

Adélia Gonçalves Soares604

Resumo

A formação e a atuação docente têm sido tema de diversos estudos e discussões, tendo em vista 
os obstáculos e os desafios que a educação brasileira tem enfrentado, resultando na elaboração de 
diferentes políticas públicas (SAVIANI, 2015). No entanto, mesmo buscando soluções, a condição 
do professor e da escola pública tem sido continuamente sucateada. Nesse sentido, entende-se 
que a melhoria do processo educacional brasileiro passa pelo aperfeiçoamento profissional dos 
docentes. Nessa perspectiva, o governo federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior criou, em 2013, o Programa de Mestrado Profissional em Letras 
(Profletras), ofertado em rede nacional, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). Neste traba-
lho, o objetivo é analisar a política pública de formação continuada de professores proposta por 
meio do Profletras, especificamente a instituição associada UFU/Uberlândia, no período de 2013 
a 2017, como um programa de política pública de formação continuada dos professores do ensi-
no fundamental e em que medida ela se concretiza na prática. Na condição de política pública, 
questiona-se o seguinte: a) O Profletras tem alcançado os seus objetivos? b) Qual é a abrangência 
dessa política? Qual o impacto do corte de 70% no número de bolsas ofertadas pelo programa? Por 
fim, quais são os resultados das ações desencadeadas, no que diz respeito à formação profissional, 
bem como os efeitos nas escolas onde os professores/alunos atuavam a partir de suas práticas 
de sala de aula e, consequentemente, nos alunos por eles atendidos. A presente investigação se 
inscreve em um quadro metodológico de pesquisa de natureza quantiqualitativa, na modalidade 
exploratória, do tipo estudo de caso. No tocante às fontes de pesquisa, o estudo deverá se estruturar 
nos seguintes instrumentos: fontes bibliográficas, documentais e orais. No desenvolvimento da 
pesquisa construir-se-á suas bases na epistemologia de CANDAU, 1982; FREITAS, 2007; GAT-
TI, 2008; LIBÂNEO, 2003; NÓVOA, 1991, 1992; SAVIANI, 2004, 2008; 2016; TARDIF, 2002. 
Neste trabalho, parte-se da hipótese de que apesar de o Profletras ser um programa recém-criado 
e constituir-se de uma política pública com potencial para contribuir para a melhoria da educação 
brasileira, a histórica descontinuidade das políticas públicas já mostrou sua face no programa. 
Desse modo, a pesquisa proposta nos parece pertinente para avaliar em que medida essa política 
pública se concretiza no programa da instituição a ser pesquisada. Outro aspecto, talvez o princi-
pal, do Profletras, que é ofertado em rede nacional, nas cinco regiões do país, reside na sua função 
social de capacitar professores da rede pública de ensino, com experiência em sala de aula, mas 
sem oportunidade – até então – de cursar uma pós-graduação voltada especificamente para a busca 
de soluções dos problemas do seu cotidiano de sala de aula. Assim, em tempos de cortes orça-
mentários e de congelamento de verbas destinadas à educação, produto da política de ajuste fiscal 
adotada por governos federal, estaduais e municipais, entre outros temores que ronda a educação 
brasileira na atualidade, a discussão que se propõe mostra-se relevante haja vista a possibilidade 
de colocar em evidência uma política pública cujo objetivo é a melhoria da educação brasileira. 

Palavras-chave: Formação continuada. Pós-graduação. Descontinuidade das políticas públicas.

604  Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Uniube, Apoio: UFU, por meio do QualiUFU,  
adeliasoares03@gmail.com.



338

XI Seminário Nacional do HISTEDBR • IV Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI • I Seminário Internacional do HISTEDBR

ANÁLISE DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SEUS PERCALÇOS 
NO PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU (1960-
2018)

                                                                                                      Adilson Lima Gomes605

                                                                                                                Aldo Duran Gil606

Resumo

A problemática educacional na Guiné-Bissau, já vem apresentando suas evidências, ou manifes-
tações desde década de 1960 até os dias de hoje. A situação da educação no país está marcada 
por sérias dificuldades no seu funcionamento tanto na infraestrutura escolar como nos recursos 
humanos e na formação e qualificação de professores. O assunto que ora se apresenta está em 
consonância com GT 9 Estado e Políticas Educacionais. A Guiné-Bissau proclamou a sua inde-
pendência unilateral em 24 de setembro de 1973 e foi reconhecido por Portugal em 1974, poste-
riormente adotou o regime democrático na década de 1990, quando realizou suas primeiras elei-
ções (Legislativa e presidencial). Até os dias de hoje, devido à instabilidade política constante, 
oriunda de práticas de excessivos golpes militares e dissoluções de governos eleitos, o processo 
de democratização não se consolidou de fato, pois nenhum governo ou presidente eleito pelo voto 
conseguiu terminar seu mandato. Isso ocasionou sérios problemas sociais em todos setores do 
país, inclusive impactou negativamente no processo de desenvolvimento educacional. O propó-
sito deste trabalho busca examinar e compreender os problemas que aparecem na trajetória edu-
cacional na Guiné-Bissau no período 1960-2018. Por conseguinte, o texto pretende abordar três 
partes do processo educacional no país. A primeira apresentar uma breve contextualização sobre 
origem da educação escolar. A segunda parte visa diagnosticar o percurso educacional no decor-
rer da luta de libertação nacional e os desafios ao trabalho dos professores. Por fim, a terceira 
parte pretende analisar os percalços educacionais no âmbito do processo de democratização na 
Guiné-Bissau. A pesquisa é de cunho bibliográfica cujo método consiste em levantamento da li-
teratura mais importante sobre o assunto, coleta de dados em livros, artigos acadêmicos, revistas, 
documentos, tanto em bibliotecas como na internet, com o intuito de criar um banco de dados 
que possibilite a análise sobre os percalços educacionais na Guiné-Bissau no período 1960-2018.
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REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CIDADANIA E EDUCA-
ÇÃO NO ESTADO BURGUÊS

Aldo Duran Gil607

Resumo

O trabalho visa refletir sobre a problemática da relação entre cidadania e educação na socieda-
de capitalista. O assunto se enquadra no , podendo contribuir com um debate crítico e frutífe-
ro no atual contexto político e social que atravessa o Brasil e a América Latina. Para tanto, o 
texto busca apresentar algumas reflexões sobre a relação entre cidadania e educação no Estado 
burguês com base nos trabalhos do Décio Saes que analisam essa questão. A metodologia é ba-
seada numa pesquisa bibliográfica, cujo referencial teórico principal é o marxismo estruturalista 
representado pela corrente althusseriana (ALTHUSSER, 1970, 2008, 2015), principalmente das 
críticas fornecidas por Saes a essa corrente e, sobretudo, dos aportes no campo da relação en-
tre educação, Estado e classes sociais (2003, 2005, 2006, 2016, 2017, entre outros). Sabe-se que 
nas sociedades capitalistas o Estado burguês concede direitos civis, políticos e sociais de caráter 
formalmente universalista a “todos os cidadãos” integrantes do Estado-Nação. Entretanto, essa 
concessão de direitos não se concretiza sem pressão e luta por parte das classes dominadas orga-
nizadas (movimentos operário, camponês, movimentos populares urbanos, etc.), que tem caráter 
dinâmico e expansivo em relação à cidadania, por um lado; e sem pressão e resistência das classes 
dominantes e da burocracia do Estado, tendo essa luta um caráter estagnacionista e regressivo 
em relação à cidadania em geral, concepção oposta à das classes dominadas em relação à luta 
pela cidadania (SAES, 2003), por outro. As análises sobre a relação entre cidadania e educação, 
direito à educação e elaboração das políticas educacionais por parte dos representantes desses dois 
conjuntos de agentes revelam esse duplo caráter - mencionado acima - na luta pela concretiza-
ção dos direitos à educação e no processo decisório da elaboração da política estatal na área, de-
monstrando seus limites de classes e contradições na sociedade capitalista, teses essas que são 
defendidas nos diversos trabalhos do autor, principalmente em “Classe média e escola capitalis-
ta” (2005), Cidadania e classes sociais (SAES, 2016) e “Cidadania Educação” (SAES, 2017).
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O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À VIOLÊEN-
CIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEI-
RO

Aline Dias Saldanha608

Jussara Marques de Macedo 609

Resumo

O trabalho é parte de uma pesquisa em andamento, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas em direitos Humanos (PPDH), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). A temática justifica-se pela importância do papel das políticas públicas no enfrentamento à 
violência que ocorre no contexto das escolas públicas do município do Rio de Janeiro. A relação es-
tabelecida com o Grupo de Trabalho escolhido surge, exatamente, na proposta de aprofundamento 
das análises e debates acerca da aplicação e formas de definição das políticas públicas no âmbito da 
educação brasileira, em específico a educação básica, nível municipal. Objetiva-se analisar os im-
pactos das políticas públicas no combate às situações de violência ocorridas no contexto da escola 
pública municipal, destacando possíveis melhorias na aplicação das mesmas, para maior alcance e 
amenização da violência, considerada uma problemática educacional. Trata-se de uma pesquisa bi-
bliográfica e documental de caráter qualitativa, composta por coleta de dados por meio de entrevis-
tas e relatos de experiências dos sujeitos envolvidos e, que toma como referência empírica a Escola 
Municipal Max Fleiuss, localizada no bairro da Pavuna. A metodologia fundamenta-se na análise 
proposta pelo Materialismo Histórico Dialético, que em suas categorias sugere alcançar a essência 
do fenômeno estudado (KOSIK, 1969). Como principal referencial teórico destacam-se ideias acer-
ca da constituição cotidiana do Estado de Direito e na promoção de uma Cultura de Direitos Huma-
nos (ASSIS; AVANCI; CONSTANTINO, 2010); assim como a apresentação de uma revisão siste-
mática de periódicos nacionais e internacionais que abordam ações de prevenção e enfrentamento 
deste fenômeno (ASSIS; SILVA, 2018). Outrossim, este referencial tomará como embasamento, te-
óricos que traçam críticas ao sistema neoliberal, bem como, sua influência nas políticas públicas da 
Educação Básica no Brasil. Os resultados preliminares apontam para a necessidade da implementa-
ção de projetos de políticas públicas nas escolas públicas do município do Rio de Janeiro, visando a 
realização de ações que contemplem as mais diversas áreas, a fim de promover uma escola em que 
cada estudante tenha seus direitos básicos garantidos, incluindo os ligados à segurança. Concluí-
mos, preliminarmente, que é significativo o papel das políticas públicas no combate à violência nas 
escolas pois, torna-se uma forma de garantir os direitos e a segurança dos sujeitos envolvidos no 
ambiente escolar, proporcionando ações que auxiliem no enfrentamento das situações de violência 
no ambiente escolar, articulando ações que sustentem a parceria entre escola, comunidade e família.
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DINÂMICA PRIVATISTA EMPRESARIAL E A BUSCA PELA (CON)
FORMAÇÃO DE UM PROFESSORADO SUBJETIVAMENTE ADAPTA-
DO

Amanda Moreira da Silva610

Resumo

O presente trabalho trata, especialmente, de um programa educacional com Parceiras Público-Pri-
vadas (PPP) existente na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, por meio do qual, evidenciou-
-se empiricamente uma precarização de novo tipo do trabalho docente. Tendo como aporte o refe-
rencial teórico-metodológico de Gramsci e Poulantzas, analisou-se a entrada de diversas frações 
da classe dominante nas escolas públicas do Rio de Janeiro e de que modo essa dinâmica privatista 
empresarial teve interferência sobre os professores. Por meio do Programa de Educação Integral do 
Estado do Rio de Janeiro, efetivado majoritariamente por meio de parcerias, demonstrou-se a efeti-
vação de uma política burguesa para a educação voltada para a (con)formação de um professorado 
subjetivamente adaptado, estabelecendo sua relação com a ideologia dominante e com a busca da 
hegemonia pelo empresariado. Por meio de documentos e editais da Secretaria de Educação, de 
clipping de notícias do governo e das empresas, de vídeos e pronunciamentos do governo, secretá-
rios e professores, buscou-se identificar o tipo de trabalhador que é esperado para atuar neste tipo 
de programa. A partir da análise desses dados, foi mapeado o processo de flexibilização do trabalho 
baseado no gerencialismo que atinge os docentes inseridos na lógica privatista empresarial exis-
tente nesta rede no período de dez anos (desde o surgimento do programa de parceiras em 2008 até 
2017). Os resultados da pesquisa demonstraram como o Estado foi sendo reposicionado pelo bloco 
no poder, como foram abertos os caminhos para o empresariamento no estado do Rio de Janeiro na 
área de Educação e de que forma isso influenciou o trabalho docente. Por fim, explicitaram-se as 
formas que professores têm utilizado para contornar a precarização do trabalho derivada das políti-
cas educacionais em curso, verificando como se dá o processo de subordinação e também de resis-
tência ao projeto político educacional hegemônico. Ao visar penetrar na dialética do processo, nos 
aspectos e elementos da contradição que os perpassa, obteve-se o contraponto por meio do Sindica-
to Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. (Sepe-RJ), e, mediante o acesso às do-
cumentações, atas de reuniões, boletins, materiais de mobilização, informativos complementares, 
ações judiciais coletivas levadas pelo sindicato em defesa dos professores atuantes nestas escolas, 
assim como a participação in loco da pesquisadora em algumas plenárias ocorridas no sindicato 
durante a greve ocorrida em 2016, demonstrou-se como se deu a resistência a uma precarização 
de novo tipo do trabalho docente. Isso foi muito significativo, pois trouxe dados sobre a visão dos 
próprios trabalhadores acerca de sua realidade objetiva, demonstrando a conexão interna dos fenô-
menos, não de forma linear e pacífica, mas, incluindo o conflito, a luta e a contradição no seio do 
sistema de relações sociais, dando relevância ao que por detrás dos fenômenos aparentes se perfila. 
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EVASÃO: QUAL DEFINIÇÃO PARA QUAL INTENÇÃO?

Anaíza de Carvalho Domingos611

Camila Lima Coimbra 612

Daniela de Melo Crosara613

Natália Cristina Dreossi Costa614

Resumo

O fenômeno da evasão é encontrado com frequência na bibliografia sobre a educação superior, 
sempre carregado com um teor de problemática que deve ser combatida. Porém, a bibliografia 
nacional apresenta-se incipiente no sentido de apresentar um conceito mais elaborado de evasão. 
Em sua grande parte, as pesquisas sobre o tema constituem-se em estudos de casos, que não se 
detém na análise do conceito de evasão, focando muito mais em suas causas. O fato de existir 
uma defasagem teórica em torno do conceito de evasão leva a um cenário impreciso na caracteri-
zação do fenômeno no Brasil, uma vez que a metodologia utilizada, em geral, busca diagnosticar 
as causas de evasão em um lócus, porém, partindo de premissas muito diferentes do que seria 
essa evasão. Neste sentido, faz parte desta pesquisa, a realização de um mapeamento do conceito 
de evasão, delimitando os marcos conceituais para a interpretação do fenômeno, uma vez que 
tal referencial teórico pode conduzir a metodologia e as análises para a redução dos percentuais 
de ocorrência do mesmo. Parte-se de três pressupostos de análise: a) a evasão é fator que impli-
ca em não fruição de um direito fundamental, ou seja, por motivos variados o/a estudante não 
fruiu amplamente de um direito que lhe é assegurado constitucionalmente, que é o direito fun-
damental à educação; b) em razão da alocação de dinheiro público para que a vaga exista e seja 
ocupada, a sua vacância pode implicar em impacto nos gastos públicos e por fim; c) os motivos 
dessa não fruição podem ter relação com a maneira como a educação superior é ofertada, com as 
oportunidades educacionais negadas ou concedidas, com os obstáculos institucionais existentes e 
com a falta de políticas públicas que permitam a permanência do/a estudante no ensino superior. 
Assim, o presente trabalho, parte de um projeto de pesquisa mais amplo do Grupo de Pesquisa: 
Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Uberlândia (OPP/UFU), e tem por 
objetivo analisar o (s) conceito (s) de evasão presente (s) na bibliografia e apontar seus limites 
para o planejamento e formulação de políticas públicas. Pretende-se, com esta pesquisa, contri-
buir para a definição de evasão assim como para a metodologia e fórmulas de cálculo existentes 
que consigam identificar e diagnosticar a realidade das Instituições Públicas de Ensino Superior. 
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PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO: O DISCURSO OFICIAL E PU-
BLICITÁRIO SOBRE A REFORMA DO ENSINO MÉDIO CONSUBS-
TANCIADA NA LEI 13.415/17

André Randazzo Ortega615

Joana D’Arc Germano Hollerbach616

Resumo

A mais recente reforma do ensino médio no Brasil veio a público em 22 de setembro de 2016 e 
ganhou força de lei com sua publicação no diário oficial da união no dia 23 de setembro, como 
Medida Provisória n° 746/2016. Gestada na esteira da escalada do poder conservador e neoliberal, 
a reforma foi tramitada com urgência pelo congresso nacional e sancionada como Lei nº 13.415/17 
já em fevereiro de 2017. Durante esse período, o Estado investiu em uma massiva campanha de 
marketing, vinculada pela grande mídia, para exaltar a reforma e suas determinações. Nesse con-
texto, nossa pesquisa buscou investigar do discurso oficial contido nas propagandas políticas so-
bre a reforma do ensino médio consubstanciada na Lei n° 13.415/17, versando acerca de seus 
sentidos, objetivos e impactos, realizando contrapontos com a realidade do sistema educacional 
brasileiro e levando em conta questões socioeconômicas, interpretações do próprio texto da lei 
e perspectivas históricas das políticas para o ensino médio no Brasil. Para a consecução destes 
objetivos, a pesquisa utilizou as técnicas da análise documental e de conteúdo auxiliadas pelo 
uso do software Iramuteq de exame de textos para coleta dos dados que, posteriormente, foram 
interpretados e relacionados à luz de matriz bibliográfica amparada nos principais eixos do ma-
terialismo histórico dialético. A condução da investigação evidenciou a existência de dois eixos 
coercitivos fundamentais e complementares contidos nas propagandas: a defesa de que a Lei nº 
13.415/17 traz vigor e ares de renovação e novidade ao ensino médio, por um lado, e, por outro, 
a exaltação de uma suposta liberdade de escolha por parte dos educandos pela trajetória curri-
cular de acordo com suas ambições, desejos e metas pessoais para o futuro, o que aumentaria 
a satisfação destes com a experiência escolar. Entretanto, defendemos que o discurso oficial e 
publicitário sobre a Lei nº 13.415/17 apresenta um conteúdo falacioso que distorce e manipula 
o conteúdo do texto legal, sendo que o objetivo principal dos anúncios é garantir as condições 
de implementação de uma reforma educacional que convém àqueles interessados na manuten-
ção do status quo social, no qual uma elite domina e dirige a sociedade, controla a produção e 
o grande capital e relega ao conjunto restante da sociedade uma realidade socioeconômica to-
talmente adversa na qual nem mesmo a educação foi garantida para todos de forma igualitária.
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 2014-2024: CONSTRUÇÃO 
E DESCONSTRUÇÃO NOS SEUS CINCO ANOS DE EXISTÊNCIA

Antonio Carlos de Souza617

Marisa Noda618

Resumo

A temática apresentada refere-se ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 – denominado como 
PNE, aprovado e sancionado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e, que, neste ano de 
2019 completa seu quinto ano de existência, a metade de seu tempo legal. O objetivo deste tra-
balho é apresentar o relatório de uma pesquisa, em andamento, do que foi implementado ou não 
neste quinquênio do PNE, pois a pesquisa parte do pressuposto que o PNE, como política públi-
ca educacional, deve ser avaliado na sua construção, implementação, no conjunto das relações e 
forças sociais, entre Estado e sociedade civil. Assim, não são somente os órgãos oficiais, como 
o INEP, mas os diversos agentes sociais, educadores, gestores, pesquisadores devem avaliar o 
cumprimento das metas estabelecidas. A metodologia utilizada busca combinar os procedimento 
bibliográfico, documental, quantitativo, com revisão de literatura especializada, estudo documen-
tais, e análise qualitativa dos dados coletados, levando em conta relatos, experiências, percepções, 
coletadas informalmente, em reuniões, debates, com agentes e gestores educacionais na região 
do Norte Pioneiro do Paraná sobre os desafios, entraves, da implementação e efetivação da me-
tas propostas do PNE e o referencial teórico para tal análise é o materialismo histórico, tendo 
como autores fundamentais Karl Marx e Friedrich Engels, Antonio Gramsci, Adolfo Sánchez Váz-
quez, Dermeval Saviani. Partimos da constatação de que grande parte das vinte metas do PNE 
não foi cumprida até agora e, certamente, não serão cumpridas até o final do decênio, em 2024. 
E por que? O fundamento é que a elaboração das diretrizes, metas e estratégias do PNE para a 
educação brasileira faz parte de uma histórica disputa econômica, política e ideológica entre a 
classe trabalhadora, organizada nos movimentos sociais, sindicais e populares, e a classe capita-
lista, nos seus diversos setores e organizações empresariais, religiosas, políticas e tal disputa dá 
o tom dos desdobramentos, avanços ou retrocessos nas políticas públicas, educacionais. E nesta 
primeira metade de implementação do PNE, o Brasil passou por direcionamentos políticos con-
traditórios, nos diversos níveis federativos, especificamente no nível federal, com um conjunto 
de leis e reformas como, por exemplo, do aj,uste fiscal, que afetaram profundamente a espinha 
dorsal do PNE. Portanto, numa sociedade dividida em classe sociais, há a necessidade ontológica 
e histórica da classe trabalhadora de compreender as contradições sociais, os interesses em jogo, 
no modelo capitalista e liberal de sociedade, e seus ideais de cidadania, democracia, equidade, 
direitos humanos, diversidade, sustentabilidade, diretrizes tão propalados no PNE, e de apresen-
tar, na perspectiva da práxis consciente e revolucionária, a construção de uma nova relação eco-
nômica, social, política, através da educação, da união e da organização da classe trabalhadora. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS PLANOS DE 
EDUCAÇÃO (PME/2015-2025) DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METRO-
POLITANA DO CARIRI CEARENSE

Arlane Markely dos Santos Freire619

Andréia Ferreira da Silva 620

Resumo

A partir dos anos 1990, no contexto de fortalecimento da ideologia neoliberal no país, as políticas 
educacionais passaram a ser marcadas pela instituição de iniciativas de avaliação em larga escala 
que, entre outros, tinham por objetivo criar parâmetros de qualidade e referenciais para o moni-
toramento das políticas educacionais. Desde então, tais iniciativas passaram a ser implantadas no 
âmbito nacional e subnacional. No estado do Ceará, desde 1992, com a criação do Sistema Perma-
nente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), os mecanismos de avaliação externa 
e de formas de responsabilização e de prestação de contas vêm sendo diversificados e ampliados, 
alcançando as políticas educacionais dos municipais. Considerando o exposto, o trabalho apresenta 
resultados parciais de pesquisa de mestrado, vinculada ao PPGEd/UFCG, que vem investigando a 
implantação de políticas de accountability nas redes de ensino público dos municípios que compõe 
a região metropolitana do Cariri cearense, no período de 2007 a 2018. Busca conhecer o contexto 
dessas políticas e seus desdobramentos na carreira docente. O presente texto examina as defini-
ções dos planos municipais de educação (PME 2015-2025), dos municípios situados nessa região, 
referentes às políticas de avaliação estandardizada e às medidas de prestação de contas e de res-
ponsabilização na educação básica. O trabalho fundamenta-se em revisão bibliográfica e na análise 
de documentos municipais, com destaque para os planos municipais de educação. Tem como prin-
cipais aportes as contribuições de Afonso (2007; 2009), Bonamino e Sousa (2012), Silva (2016), 
Freitas (2005; 2007), Shiroma e Schneider (2013), entre outros. A região é constituída por nove 
municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, 
Nova Olinda e Santana do Cariri. Todos têm planos municipais de educação, aprovados em 2015, 
contudo apenas o município de Barbalha, mesmo com o plano aprovado a lei referente ao mesmo 
só foi sancionada no ano de 2017. A análise permitiu identificar que, no geral, os planos munici-
pais de educação (2015-2015) reproduzem a Meta 7 e as diretrizes constantes nessa meta no PNE 
(2014-2024), a qual em cinco municípios possui o maior número de estratégias. Os PME estudados 
definem estratégias visando diminuir a diferença entre os resultados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) das escolas do município com menores e maiores índices, de forma 
a garantir a equidade entre elas. Além de identificarmos nos planos de seis municípios, a proposta 
de criação de políticas de incentivos como forma de bonificar os docentes que atingirem as metas 
do IDEB e SPAECE. E no PME do município de Farias Brito que prever na estratégia dez da meta 
três, a oferta de premiações para os alunos com melhor desempenho nas avaliações externas. Todos 
os planos têm o IDEB como referência de qualidade e alguns também citam definir a execução 
do Plano de Ações Articuladas (PAR) como uma de suas estratégias, estabelecer a criação de uma 
avaliação externa específica para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e melhorar o desempe-
nho dos alunos da educação básica no Programme for International Student Assessment (PISA).
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A DEMOCRATIZAÇÂO DO ACESSO A UNIVERSIDADE PÚBLICA: O 
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Augusto Flávio Esteves Lacerda621

Aldo Duran Gil 622

Resumo

Esta pesquisa aborda a relação entre o Estado, as políticas educacionais e a democratização do 
acesso à universidade pública. O objeto de pesquisa é o perfil socioeconômico dos estudantes 
ingressantes no ano de 2019, no curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, no 
campus Umuarama. Tem como objetivo contribuir para o debate sobre os limites e as possibili-
dades da democratização do acesso à universidade pública na sociedade brasileira. Busca desco-
brir as causas sociais que explicam a origem social de classe média dos estudantes do curso de 
Medicina e a menor representatividade do proletariado entre estes. Nos últimos anos, diversas 
políticas educacionais foram implementadas com o objetivo de democratizar o acesso à univer-
sidade. Sendo assim, é fundamental uma maior compreensão sobre os limites de se atingir este 
objetivo.  A pesquisa se justifica por contribuir para uma melhor compreensão sobre o papel da 
Universidade na reprodução da estrutura social de classes. Além disso, questiona a ideologia da 
meritocracia, predominante na concepção do senso comum, que legitima a hierarquia social de 
classes com base na justificativa do mérito pessoal. As prncipais referências teóricas utilizadas são 
obras de autores marxistas como Os Aparelhos Ideológicos de Estado de Louis Althusser (1979); 
Poder Político e Classes Sociais de Nicos Poulantzas (1977); República do Capital (1991), Estado 
e Democracia: ensaios teóricos (1998) e Classe Média e a Escola Capitalista (2005) de Décio 
Saes e A História Da Educação Brasileira de Paulo Ghiraldelli Jr.(2006). Na primeira obra é ve-
rificada a relação do Estado com a escola e a função ideológica desta na sociedade capitalista. Na 
segunda é analisada a relação do poder político com as diversas classes sociais e frações destas. 
Nos textos de Saes serão analisados a relação da república brasileira com as frações da classe 
burguesa e as causas sociais que impedem o acesso do proletariado à universidade. Na obra de 
Ghiraldelli Jr. (2006) foi estudada a relação conflituosa entre o desenvolvimento do Estado e a 
democratização da escola no Brasil até a nova república. A pesquisa foi feita através de uma revi-
são bibliográfica sobre o tema. Também são usados dados empíricos que possam retratar o perfil 
socioeconômico destes estudantes e as desigualdades socioeconômicas da sociedade brasileira. 
A pesquisa demonstra que é quase impossível às classes sociais mais desfavorecidas o acesso ao 
curso de Medicina na UFU.  A conclusão é que as possibilidades de democratização do acesso ao 
curso de Medicina na UFU são severamente limitadas pelo modo de produção capitalista no Brasil.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO NA 
UFMS

Beatriz Maria Machado Lustosa623

Carina Elisabeth Maciel624

Resumo

O projeto “Internacionalização de estudantes da graduação na UFMS” tem como objetivo analisar 
as políticas de internacionalização desenvolvidas na UFMS desde o início do programa Ciências 
sem Fronteiras, em 2011, e sendo uma política da educação superior, o trabalho encontra-se den-
tro das perspectivas de estudo do Grupo de Trabalho “Estado e Políticas educacionais”, pois visa 
entender não só como é realizada a internacionalização, mas analisar os impactos das demandas 
de órgãos internacionais dentro da UFMS. O estudo iniciou-se por meio de um levantamento bi-
bliográfico sobre a história do que é internacionalização, como acontece e qual necessidade de 
tal política dentro de uma universidade federal. Os principais autores utilizados no levantamento 
bibliográfico foram, Marília Costa Morosini (2006), que vê a internacionalização como um vín-
culo entre as universidades e Marcia Regina Selpa Heinzle (2017), que fala sobre os processos 
de financiamento e as práticas de internacionalização vividas em universidades ibero americanas. 
Também foi realizada leitura de documentos de órgãos internacionais como relatórios da Unesco 
de 1998 e 2006 e da Organização Mundial do Comércio (OMC), que fomentam e incentivam 
a internacionalização. Foi possível destacar que a internacionalização é uma ação que procura 
levar a educação superior para além das fronteiras nacionais, e com isso integrar as universida-
des e articular as formas de tratar e organizar o conhecimento. Desde a iniciativa do programa 
Ciências sem fronteiras o governo federal não criou mais nenhum programa equivalente para a 
graduação, por isso, as universidades têm buscado, assim como a UFMS, outras alternativas em 
órgãos privados, para que a prática da internacionalização, continue a existir dentro da universi-
dade. Feito o levantamento bibliográfico para sanar as questões iniciais, fomos procurar dentro 
da UFMS a secretaria que cuidava deste departamento, a servidora nos forneceu os documentos 
dos dois últimos editais das bolsas Luso-Brasileiras do Santander e uma lista de metas aprovada 
pelo Conselho Universitário que tinha como objetivo ações e melhorias na internacionalização da 
universidade. Com esse material começamos a fazer um arquivo de comparação entre as práticas 
de internacionalização na graduação da UFMS e as demandas que as organizações internacio-
nais como a ONU e o Fundo Monetário Internacional (FMI), desde da década de 1990 estipulam 
como práticas de internacionalização. Para a próxima etapa do trabalho vamos pesquisar em outras 
universidades públicas brasileiras, conhecidas por serem pioneiras na internacionalização como 
a UFRGS e a UNICAMP, como aconteceu o desenvolvimento de tal prática, para que seja rea-
lizado um estudo sobre os impactos que ela acarretou nas universidades, e também, por meio da 
leitura e levantamento de mais documentos de órgãos internacionais, analisar as demandas e as 
consequências delas na organização das universidades públicas, no tocante da internacionalização.
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O CICLO DA POLÍTICA DE EJA EM VITÓRIA 

Breno Louzada Castro de Oliveira 625

Resumo

Este artigo propõe analisar criticamente o processo de implementação da modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em Vitória-ES (2005-2012), na perspectiva da educação popular. Par-
timos da premissa de que trazer para a escola pública de EJA o legado da educação popular sig-
nifica pensar primeiro os sujeitos e a partir daí formular a estrutura e a organização dessa escola. 
Para empreender essa análise, utilizaremos como referência a formulação metodológica do ciclo 
da política pública desenvolvida por Howlett e Ramesh (1995). A explicação do processo polí-
tico e a identificação de fases distintas em tal percurso remontam aos séculos XIX e XX, num 
contexto de busca de racionalização do Estado e da política pública. Em geral, sobressai a ideia 
de que uma política tem início a partir da percepção de problemas, passa por um processo de 
formulação de propostas e decisão, segue sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar iní-
cio a um novo processo de reconhecimento de problemas e formulação de política. O caminho 
sugerido por Howlett e Ramesh (1995) indica cinco fases principais: 1) Montagem da agenda; 
2) Formulação da Política; 3) Tomada de decisão; 4) Implementação; 5) Avaliação. Muitas crí-
ticas a esse modelo são tecidas denunciando a inclinação que essa formulação sugere de consi-
derar as fases como sucessivas e não atravessadas uma pelas outras. As fronteiras entre as fases 
não são absolutamente nítidas! De todo modo, cientes da imbricação dessas fases, adotaremos 
essa proposta como organizativa do esforço de sistematizar a experiência aludida por sua utilida-
de analítica: uma vez que permite organizar as ideias, explorar a complexidade de uma política 
pública e criar um referencial comparativo para diferentes situações. As análises apontam para o 
fato de que o momento da política de EJA em Vitória é de inflexão. A oferta noturna de EJA tem 
sido cada vez mais questionada por argumentos duvidosos que sinalizam para a redução desse 
serviço apreendido apenas em termos de eficiência e desempenho escolares, medida rasa e mío-
pe quando consideramos os impactos de certas políticas públicas no campo dos direitos sociais.
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ATUAÇÃO DO CENTRO LATINO-AMERICANO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO NA OFENSIVA DO CAPITAL NA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

Bruno de Oliveira Figueiredo626

José dos Santos Souza 627

Resumo

Na década de 1990, a intensificação da precariedade social do trabalho se fez presente também em todas as 
dimensões e níveis dos sistemas públicos de ensino brasileiros, com impactos na Educação Básica, Superior e 
Profissional. Essa intensificação envolveu as dimensões socioeconômicas e políticas, com formas de expropria-
ção, proletarização e rebaixamento da consciência política dos trabalhadores em educação escolar brasileira. 
Em relação ao trabalho docente, esse rebaixamento teve o sentido de desprofissionalização, como despolitiza-
ção e repolitização materializadas nas alterações da natureza da educação e do trabalho docente. A legitimidade 
dessas mudanças na educação brasileira teve a mesma fundamentação da contrarreforma do Estado brasileiro. 
Nesse sentido, a acusação de ineficiência da administração pública e de ausência de “qualidade” na prestação 
de “serviços públicos” vão legitimar a reconfiguração administrativa do Estado e seus desdobramentos na admi-
nistração dos sistemas públicos de ensino. A compreensão dessas mudanças ganha contornos mais amplos com 
a materialidade de uma crise orgânica do capital. Com essa evidência, a contrarreforma do Estado brasileiro se 
torna ofensiva do capital ou recomposição burguesa, como manutenção da hegemonia política e econômica. 
Nessa ofensiva do capital, a articulação de organismos internacionais vem se caracterizando como uma frente 
móvel em defesa da hegemonia burguesa, evidenciada na formulação do projeto neoliberal de sociabilidade e 
em sua mediação pela Terceira Via. Como parte de uma rede articulada de organismos internacionais, o Centro 
Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) vem desenvolvendo ações e formula-
ções voltadas para a “reforma” dos Estados latino-americanos. Com essa problemática, definimos como objeto 
a pedagogia política renovada nas ações e formulações dos organismos internacionais voltadas para a reforma 
dos Estados latino-americanos e do Estado brasileiro com desdobramentos na reconfiguração administrativa 
pública e dos sistemas públicos de ensino. A partir da definição do objeto, tomamos como referência empírica 
as ações e formulações do Clad e do Estado brasileiro, com foco na disseminação do gerencialismo nas recon-
figurações administrativas e educacionais brasileiras. Nosso objetivo é explicar o papel político-ideológico do 
CLAD na contrarreforma dos Estados latino-americanos, com foco na reconfiguração administrativa do Estado 
brasileiro e seus desdobramentos na administração dos sistemas públicos de ensino brasileiros. Com esse obje-
tivo, desenvolvemos uma pesquisa básica, de análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na catego-
ria de pesquisas de tipo documental baseada em fontes primárias (documentos governamentais, legislações, re-
vistas setoriais e específicas etc.) e fontes secundárias. A título de conclusão, evidenciamos que o CLAD vem se 
afirmando como intelectual orgânico coletivo do capital, voltado para educar os Estados latino-americanos para 
o consenso em torno do atual projeto burguês de sociabilidade. Com esse objetivo de educar para o consenso, a 
dinâmica pedagógica desse Organismo Internacional envolve ações e formulações voltadas para a contrarrefor-
ma dos Estados latino-americanos, por meio da formação-qualificação de quadros nas administrações públicas, 
como lideranças políticas formuladoras e lideranças políticas difusoras do ethos gerencial em todos os níveis 
dessas administrações. Assim, os impactos dessas ações e formulações se voltaram para a naturalização e intensi-
ficação da precariedade social do trabalho nas administrações públicas e sistemas públicos de ensino brasileiros.
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EDUCAÇÃO BÁSICA SOB A LÓGICA MERCANTIL DO JOGO DESI-
GUAL E COMBINADO DOS EMPRESÁRIOS NO BRASIL E EM POR-
TUGAL

Camila Azevedo Souza628

Resumo

Este trabalho apresenta parte das análises da pesquisa de doutorado sobre a disputa pela educa-
ção básica no jogo dos empresários no mercado mundial do conhecimento, tendo em vista o mo-
dus operandi da empresa internacional de consultoria McKinsey & Company na consolidação 
de vínculos estratégicos com intelectuais orgânicos que protagonizam o movimento contempo-
râneo da mundialização da educação, com destaque para as repercussões em políticas de parceria 
disseminadas no Brasil e em Portugal. O objetivo é evidenciar a materialidade dessa correlação 
de forças em duas realidades concretas que, no movimento histórico das formações sociais ca-
pitalistas na atual divisão internacional do trabalho, apresentam tanto mediações como particu-
laridades significativas. Alicerçado no materialismo histórico e, mais especificamente, no con-
ceito gramsciano de intelectual orgânico e na análise trotskista sobre a lei do desenvolvimento 
desigual e combinado, além de contribuições marxistas sobre mercantilização, mundialização e 
reforma empresarial da educação, o processo de investigação consistiu em uma análise baseada 
em fontes documentais escritas e orais, com um recorte empírico que abrangeu tanto as formu-
lações da McKinsey sobre sistemas escolares, a partir dos anos 2000, como seus vínculos nas 
formações sociais brasileira e portuguesa, a partir da oficialização das entidades empresariais To-
dos pela Educação e Empresários pela Inclusão Social em 2006. Nessa direção, verificamos que 
uma poderosa indústria especializada em assuntos educacionais, no bojo do movimento histórico 
do capitalismo neoliberal de Terceira Via, impulsiona o processo que denominamos de mercan-
tilização via consultocracia em rede. Portanto, tendo em vista a lógica de reformas empresariais 
para a educação básica que são exportadas mundialmente, com base na unidade forma e conteúdo 
que envolve as estratégias de consultocracia em rede e os fundamentos da eficácia gerencialista, 
identificamos que a McKinsey divulga sua expertise em assuntos educacionais por meio dos seus 
relatórios sobre sistemas escolares, buscando criar demanda para a venda dos seus pacotes de 
soluções educacionais, o que configura uma materialidade mais aguda na atual conjuntura educa-
cional brasileira, bem como uma incursão de caráter mitigado na realidade educacional portuguesa.
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RELAÇÕES HIERÁRQUICAS ENTRE PROFESSORES, ESTUDANTES 
E MILITARES NA ESCOLA MILITARIZADA CTPM VII DE PORTO 
VELHO - RO

Carlos Henrique dos Santos Bezerra629
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Resumo

Este estudo trata de uma pesquisa sobre a militarização de escolas da Rede Estadual em Porto Velho 
– RO. Seu principal objetivo é interpretar a política de militarização da educação escolar rondo-
niense, tomando como base a implantação desta gestão na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Manaus, que a transforma em Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade VII. Espe-
cificamente, o trabalho almeja compreender as relações existentes entre gestão militar/professores e 
gestão militar/estudantes, levando em conta os princípios regentes do ensino militar: a hierarquia e 
a disciplina. Para esta compreensão, o artigo apoia-se no materialismo histórico-dialético, enquanto 
método. As informações desta pesquisa foram obtidas por meio de análise dos documentos que 
regulam a instituição, seu regimento interno e seu projeto político-pedagógico e de um referencial 
teórico crítico e apoiado na metodologia utilizada para formação do estudo. Busca-se compreender 
os caminhos da política de militarização das escolas públicas de Rondônia, constando seus meca-
nismos, sua justificativa e sua prática e as reproduções autoritárias no ambiente da escola pública 
militarizada. Em um primeiro momento, a submissão de docentes a militares, e, em seguida, a sub-
missão de estudantes à gestão militar. Enquanto busca produzir força de trabalho barata e alienada, 
a escola militarizada reproduz a ideologia burguesa com maior repressão, esconde as contradições 
do modo de produção capitalista, e interessa-se, igualmente, em conter a massa laboriosa, conside-
rando a escalada da destruição de seus direitos. O estudo desvela as contradições da gestão militar, 
que impossibilita a efetivação da gestão democrática nas unidades escolares. Por fim, compreende-
-se que a militarização das escolas públicas associa-se a múltiplos interesses frente o contexto da 
crise do capitalismo e faz parte da intervenção militar contrarrevolucionária preventiva efetivada 
atualmente no país.   Trata-se não de uma mera crítica a oficiais militares, mas da estrutura do Es-
tado capitalista que tem como sua coluna principal as forças armadas, defensoras da propriedade 
privada dos meios de produção e do controle repressivo e ideológico das massas trabalhadoras.  
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A REAÇÃO DO SEPE-RJ AOS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO 
TRABALHO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO.

Carlos Maurício Franklin lapa631

Resumo

Este artigo apresenta os resultados de investigação acerca da insurgência de novos modelos de 
gestão do trabalho escolar e a ação sindical na organização e luta dos trabalhadores da educação 
contra a reforma gerencial do Estado brasileiro. O objetivo foi compreender a reação sindical ao 
sistema de “Gestão Integrada da Escola” (GIDE). A pesquisa realizada teve como delimitação a 
reação do sindicato docente do Rio de Janeiro ao processo de desenvolvimento e implementação 
do modelo denominado Gestão Integrada da Escola na Secretaria Estadual de Educação e Cultura 
do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2017. A investigação é definida como uma pesquisa 
básica, análise qualitativa, de caráter explicativo, que se insere na categoria de pesquisa de tipo 
documental. Na coleta de dados e informações, utilizou-se de revisão de literatura e análise de 
fontes bibliográficas primárias e secundárias em materiais de referência da GIDE e aos cader-
nos de deliberações dos congressos sindicais, os jornais sindicais e outros materiais impressos e 
produzidos pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro 
(SEPE), no período de 2011 a 2017. Concluímos que a reação sindical tem se limitado à crítica 
aos fenômenos reflexivos do novo modelo de gestão do trabalho escolar. Essa limitação está evi-
denciada nas formulações presentes em diversas teses congressuais que centraram suas críticas 
nos aspectos fenomênicos da GIDE: Plano de Metas, Programa “Conexão”, Sistema de Avalia-
ção da Educação, Programa de Bonificação, expressados nos materiais oficiais, tais como o Jor-
nal Diário de Classe e panfletos produzidos pelo SEPE/RJ. Assim sendo, o SEPE não conseguiu 
realizar, nesse contexto, mais do que travar a luta econômico-corporativa, reproduzindo o papel 
histórico e limitado dos sindicatos na ordem burguesa. Conclui-se que a pesquisa que resultou 
neste artigo identificou que a reação sindical ao novo modelo de gestão do trabalho escolar, embo-
ra crítica e combativa, não apresenta contribuição substantiva para uma ação contundente e bem 
fundamentada, capaz de apresentar para a sociedade, um projeto contra-hegemônico de gestão do 
trabalho escolar alternativo à GIDE, voltado para os interesses históricos da classe trabalhadora.
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O CONSENTIMENTO ATIVO DE ESTUDANTEES E SEUS PAIS PARA 
A COBRANÇA DE TAXAS ESCOLARES EM ESCOLAS PÚBLICAS 
MILITARIZADAS

Carlos Henrique Avelino Veiga632

José dos Santos Souza 633

Resumo

Este trabalho é fruto dos resultados preliminares do projeto de pesquisa de mestrado intitulado 
“Reforma gerencial na educação e militarização de escolas públicas” cujo objeto de análise é 
explicitar diferentes tipos de parcerias entre secretarias de educação e corporações civis e militares. 
Nosso objeto de análise é uma das tendências apontadas na produção científica da área: a cobrança 
de taxas e venda de materiais didáticos e uniformes aos responsáveis dos estudantes. O objetivo 
é evidenciar a cobrança de contribuições financeiras “voluntárias” e o pagamento por materiais 
didáticos e uniformes em escolas militarizadas. Trata-se de pesquisa básica, de análise qualitativa, 
de caráter explicativo, que se insere na categoria de pesquisa bibliográfica e documental. Toma-se 
como universo da pesquisa 184 escolas públicas militarizadas no país. Tomamos como referên-
cia teórica e metodológica o materialismo histórico e dialético, especialmente as contribuições 
de Marx e Gramsci, para temas como: sistema de capital; hegemonia; mediação de conflito de 
classes; sociedade civil e política; políticas públicas, entre outros. O recorte temporal tem como 
referência os efeitos da recomposição burguesa diante da crise estrutural do capital que se materia-
liza no processo de redefinição da relação entre Estado e sociedade, onde o Bloco no poder busca 
retomar as bases de acumulação corroídas pela crise orgânica do capital. No Brasil, é a partir dos 
anos 1990 que esta recomposição burguesa fica evidente, diante da “Nova Gestão Pública” com  
base teórica em Friedman (2014). Como resultado, percebemos que as proposições da reforma ge-
rencial dos sistemas públicos de ensino estão pautadas nos princípios da “Nova Gestão Pública”, 
orientada pela accountability. O controle do trabalho e da aplicação de recursos decorrente deste 
gerencialismo determina a racionalização de recursos financeiros, o enxugamento de pessoal, a 
terceirização do trabalho pedagógico, o que intensifica a precariedade do trabalho educacional. 
Concluímos que a reforma do Estado em desenvolvimento em nosso país tem se materializado 
em diversos seguimentos da gestão pública como a educação e a saúde. Mas na educação, o ide-
ário gerencialista, somado à precariedade do serviço educacional destinados à população pobre 
de periferias urbanas, foi que propiciou as condições para a militarização de escolas públicas.
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OS PROJETOS EDUCACIONAIS EM DISPUTA NO BRASIL E O CON-
TEXTO INTERNACIONAL

Cecília Carmanini de Mello634

Joana D’Arc Germano Hollerbach 635

Resumo

Neste trabalho buscaremos problematizar as recomendações do documento “Reforma de la educa-
ción primaria y secundaria en América Latina” de 2000, do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e as propostas dos candidatos à presidência em 2018 por meio de seus planos de go-
verno. A escolha desse caminho se deu em função das semelhanças observadas entre as orientações 
do documento do BID e o que tem sido proposto para a educação nas campanhas para presidente. 
Dentre as recomendações encontramos a defesa da educação a distância para a educação básica, a 
progressão de professores na carreira pela competência, medida por avaliações e índices como o 
IDEB, e a política de vouchers. Dessa forma, consideramos importante situar o que é proposto para 
a educação básica brasileira e também no âmbito internacional, exemplificado pelo documento 
analisado, para que haja uma compreensão mais ampla do que temos vivenciado. O artigo será 
dividido em três seções. A primeira trata das recomendações do documento do BID, a segunda das 
propostas dos presidenciáveis para a educação e por último as nossas considerações a respeito da 
relação entre as orientações internacionais e o proposto pelos candidatos para o Brasil. A partir dos 
projetos educacionais dos presidenciáveis, percebemos que em alguns não há menção à revogação 
da Emenda Constitucional 95, ao contrário, implicitamente dizem que o problema da educação 
brasileira não é baixo investimento, mas má gestão. Esse entendimento está diretamente ligado à 
política neoliberal. Argumenta-se que há má administração do dinheiro, descentraliza-se o finan-
ciamento e mantem-se como atribuição do estado o papel de regulador, fiscalizador por meio das 
avaliações externas como Prova Brasil, SAEB e PISA. Até aqui, tudo dentro da receita proposta 
pelo BID. Pelo exposto, percebemos que o que está em disputa são mais do que projetos educacionais, 
são projetos societários. Ferreti e Silva (2017) argumentam que a reforma do Ensino Médio está inserida 
num contexto mais amplo de disputa pela hegemonia político-ideológica. Obviamente, as eleições também.
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A NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: PERSPECTIVAS 
DA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA
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Resumo

A realidade educacional contemporânea projeta a demanda por novas exigências de aprendizagens 
prospectadas em uma base de formação de sujeitos polivalentes, criativos e proativos, reflexo das 
aceleradas mudanças sociais e políticas, e, das novas configurações do mundo do trabalho. O ritmo 
das transformações tecnológicas cujo movimento imprime-se na necessidade de cultivo de no-
vas habilidades e competências para inserção na sociedade informacional, exigidas pelo mercado 
de trabalho ao cenário educacional, impulsiona as reformas que estamos acompanhando no país, 
como a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular. A tessitura da discussão alinha-
-se ao grupo de trabalho Estado e Políticas Educacionais, ao propor a reflexão sobre o contexto 
socioeconômico contemporâneo e a reforma da política curricular (BNCC) tendo as Tecnologias 
da Informação e Comunicação como parte de análise desse contexto. Neste artigo investigamos as 
pretensões da BNCC sobre o uso das novas tecnologias no ensino das diferentes etapas da educação 
básica, por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Dialoga-se com autores como: Kuenzer 
(2003), que por sua vez reflete sobre as transformações dos regimes de acumulação e produção e as 
implicações para novas demandas de formação; Saviani (2016) propõe a superação da supervalori-
zação da técnica nos currículos; Libâneo (2008) trata do processo de informatização da sociedade 
moderna e a análise do documento normativo conhecido como Base Nacional Comum Curricular 
(2018).  A orientação para o ensino a partir das referências da nova base considera a apropriação 
das Tecnologias da Informação e Comunicação no conjunto de competências e habilidades da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio, em especial no Ensino Médio que prevê um amadurecimento das 
juventudes e um maior protagonismo dos mesmos no processo de letramento digital por meio da 
supervalorização da técnica. Portanto, as áreas de conhecimento são tangenciadas pelas TICs de 
forma a familiarizar os alunos com esse universo de informações. Frente a este contexto, é preci-
so refletirmos sobre o perigo desta orientação ser mal compreendida e assimilada pela educação 
básica, pois os projetos e discursos políticos econômicos empreendidos no país no cenário atual 
amalgamam, sob o estigma da racionalidade técnica, o uso exponencial do “domínio técnico-ope-
rativo” (SAVIANI, 2016) das tecnologias pela educação; assim reforça-se um projeto de formação 
assentido na reificação dos sujeitos. Por outro lado, Saviani (2016) considera a necessidade da 
construção de políticas de currículos que considerem o pleno desenvolvimento do ser humano, 
levando a ermo um plano de formação que não garanta apenas o domínio técnico-operativo das tec-
nologias, mas a compreensão dos princípios científicos e dos processos que as tornaram possíveis.
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POLITICAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇAO INFANTIL: MATI-
ZE NEOLIBERAL 

Dária Aparecida de Jesus Carvalho639
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Marizete Rodrigues da Silva  641

Resumo

Esse trabalho delineia o contexto no qual os espaços das instituições que atendem crianças de 0 
a 5 anos de idade se configuram e se legitimam no campo educacional a partir dos anos de 1990, 
uma retomada suscita das políticas educacionais em âmbito estadual e que se efetivaram nas ins-
tituições municipais mais especificamente no município de Caiapônia-Go. Analisar as políticas 
públicas educacionais para a Educação Infantil e compreender sua relação com as forças políticas, 
classes e grupos sociais bem como as tensões e influencias socioeconômicas, faz-se necessária, 
tendo em vista a identificação de circunstancias que direta ou indiretamente, influenciaram a con-
figuração da Educação Infantil no município de Caiapônia-Go. A reflexão considerou dados ad-
vindos de documentações legais tais como: Constituição Federal (1988); Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990);Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil(1998); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infan-
til(1999,2010 e 2013); Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infan-
til(2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil(2006); plano municipal de 
educação (2015) e lei orgânica municipal(1990). Embora a principal fonte de pesquisa seja docu-
mental, dialogamos com Saviani (2013) e Kuhlmann Júnior (1996) no intuito de dialogar a respeito 
do assistencialismo presente na educação e tensionada na Educação Infantil num viés de assistência 
social. As demandas da Educação Infantil e as exigências do contexto social na qual se inserem prá-
ticas de ampliação do conhecimento exigem mais que a ação de refletir com crítica e profundidade, 
pois esta ainda está no nível discursivo; mas entendemos que essa compreensão seja importante 
para balizar ações, iniciativas e atividades de concretização de um ensino infantil que cumpra de 
fato suas atribuições e responsabilidades no processo de ensino e aprendizagem como sinônimo de 
emancipação. Reitera-se, portanto, que a consolidação da Educação Infantil tem sido desafiadora, 
sobretudo a efetivação das conquistas legais, o que evidencia contradições, fragmentações, descon-
tinuidades entre o que os documentos apresentam, a aplicação e implementação destes nas institui-
ções sobretudo no contexto socioeconômico neoliberal tão presentes nesses documentos. Se con-
tradições e incoerências nas políticas para as crianças de 0 a 5 de idade compõem um processo que 
possibilita relações de dominação no interior das instituições educacionais, convém frisar que todas 
as reformas e legislações a partir da década de 90 foram conquistas importantes para Educação 
Infantil; sobretudo, a condição de primeira etapa da educação básica: talvez a conquista mais sig-
nificativa. É esse o caminho reflexivo a percorrer ao vislumbrarmos essa modalidade educacional 
concretizada no interior das instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade em Caiapônia.
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A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR: EM FOCO, 
A META 13 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024) 

Daniel Gonçalves Cury 642

Flávia Maria da Silva Santana643

Resumo

Em 2014 foi aprovada o texto da política pública educacional denominada pelo Plano Nacional de 
Educação – PNE, com vigência prevista para 10 (dez) anos, ou seja, até o ano de 2024, traduzida na 
Lei nº 13.005 do referido ano. A presente investigação refere-se a uma pesquisa qualitativa realiza-
da, no qual analisou-se ações que vinculassem as estratégias referentes ao ensino superior constan-
tes no texto dessa lei às ações efetivamente implementadas, no contexto da prática. O objetivo da 
investigação foi o de analisar tanto as ações implementadas até o ano de 2016 quanto aquelas que 
já se encontravam em vigência em período anterior ao ano de 2014 e que remetessem à meta 13 do 
Plano Nacional de Educação, uma daquelas metas voltadas para a etapa de ensino supracitada. Tal 
meta tinha como objetivo o de elevação da qualidade da educação superior e ampliação da propor-
ção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educa-
ção superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento dou-
tores. Para tal fim, buscou-se identificar e descrever os Programas e as ações existentes e a serem 
implementadas, relacionando-as com estratégias que constassem no texto dessa meta. A metodolo-
gia utilizada foi a do Ciclo das Políticas e os dados foram obtidos a partir da pesquisa bibliográfica 
e da pesquisa documental. A método de análise dos dados encontrados foi o descritivo, com a apre-
sentação das ações e dos Programas visualizados, relacionando-os aos seus aspectos considerados 
equivalentes no texto da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, especificamente em sua meta 13. 
Como resultados, foram encontradas ações que contemplaram algumas das estratégias dessa meta, 
sendo muitas delas vinculadas ao Ministério da Educação (MEC). Dentre elas, houve destaque para 
algumas ações: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a Supervisão da 
Educação Superior e o e-MEC, ambos voltados para o cumprimento da estratégia 13.1; a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e a Supervisão Especial de Composição de Corpo Docente de Univer-
sidades e Centros Universitários, relacionados a estratégia 13.3; o Programa e Apoio a Educação 
Especial (PROESP), voltado para o cumprimento da estratégia 13.4; O Programa de Apoio ao 
Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Engenharias, vinculado a estratégia 13.5; o Pro-
grama de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa), 
relacionado a estratégia 13.7; dentre outros. Foi possível concluir sobre a existência de ações vin-
culadas a meta 13 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), com a existência de ações que 
contemplam mais de uma estratégia e que se relacionam com mais de uma meta do referido plano. 
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A REPRODUÇÃO DAS FORÇAS PRODUTIVAS E A QUALIFICAÇÃO 
DIFERENCIADA DA CLASSE MÉDIA

Danilo Martins Brandelli644

Aldo Duran Gil645

Resumo

A obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado causou muito impacto no meio acadêmico ao 
seu lançamento, a sua tradução para o Brasil data de 1980 de lá pra cá se passaram muitas coisas, 
como a queda do muro de Berlim e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, a 
sombra do socialismo não fazia mais efeito como antigamente e também ocorreu à morte do autor 
do livro Louis Althusser, surgiram após esses acontecimentos várias críticas principalmente ao 
conteúdo dessa obra que acabou por inaugurar um horizonte de análise muito preciso, no qual 
especifica a escola como ambiente de manutenção da divisão do trabalho. Assim, a instituição 
escola apenas colaboraria com a divisão já existente na sociedade capitalista entre os trabalhadores 
manuais, não-manuais e proprietários. Entretanto tal análise não levaria em conta a riqueza do 
real concreto e a possibilidade de mudança dentro do próprio ambiente escolar, como uma edu-
cação proletária que formaria o trabalhador para a luta de classes, além de seu “fatalismo” ao não 
possibilitar a análise de saída desse sistema tido como perverso. Apesar das inúmeras críticas que 
serão situadas, será abordada a contribuição do autor para a análise estrutural da educação. Mesmo 
com as críticas endereçadas ao autor, podem-se comprovar várias de suas teses no processo sócio 
histórico real, como a formação diferenciada das classes nas práticas educativas e na educação em 
geral. O maior exemplo seria a classe média, à qual é a classe que mais estuda e, portanto, man-
tém seu papel na sociedade capitalista de trabalhador não-manual/improdutivo, enquanto existe 
uma abissal diferença para a classe operária que muita das vezes nem se quer chega a terminar os 
estudos do ensino médio. Com isso, procura-se nesse trabalho situar as contribuições de Althusser 
para o desenvolvimento desta perspectiva crítica que muito auxilia a análise do real concreto em 
Bourdieu e Passeron (1982, 1989), bem como também em Saes (1984, 2005, 2007). Tais análi-
ses precisas e críticas acerca da formação docente e da ideologia intrínseca a esse processo de 
ensino-aprendizagem demonstram que a concepção do mérito e do dom dos mais aptos e mais 
capazes faz com que certos indivíduos devam desempenhar funções não-manuais/improdutivas 
na sociedade capitalista, compreendidas como superiores às funções dos trabalhadores manuais.
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LEITURA E POLÍTICA EDUCACIONAL: DA PROPOSTA À MATE-
RIALIZAÇÃO
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Resumo

A pesquisa objetivou explicitar que há um universo de “elogio” às práticas de leitura sustenta-
do por três pilares: políticas educacionais voltadas para promoção do livro e da leitura, mercado 
editorial e escolas, pois estas áreas possuem uma regularidade na forma como abordam a proble-
mática, promovendo um consenso quanto à democratização da leitura na sociedade. No contexto 
das políticas educacionais brasileiras, tais determinações seguiram as orientações dos organismos 
internacionais, em especial, as recomendações do Centro Regional para o Fomento do Livro na 
América Latina e no Caribe – CERLALC, agência vinculada à UNESCO, que recomenda políticas 
dirigidas e tem como objetivo promover a circulação de livros e estimular a criação de um mer-
cado editorial e intelectual na região. Nesse sentido, em 2011, a CERLALC-UNESCO elaborou o 
documento intitulado Modelo de Lei para o Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, a fim 
de oferecer aos países instrumentos para construção de novas políticas públicas para a formação 
de leitores e escritores. A partir da análise realizada neste estudo, identificamos que o referido do-
cumento fundamentou a Lei nº 13.696/2018, que institui a Política Nacional da Leitura e Escrita 
no Brasil, sendo esta uma réplica das orientações presentes no modelo proposto pelos organismos 
internacionais. Da proposta à materialização da lei, o Estado executa programas que atuam no 
fomento de práticas leitoras e práticas de formação de leitores, é o caso do Programa Nacional do 
Livro Didático – PNLD, reconhecido como a maior política pública de compra de livros existente, 
responsável por uma grande movimentação financeira no mercado editorial brasileiro. Este traba-
lho contribuiu para a compreensão do sistema (políticas públicas, mercado editorial, educação) 
problematizando a atuação dos setores político e privado e sua interferência no potencial huma-
nizador das práticas de formação de leitores no campo educacional. Há uma estreita relação entre 
as políticas públicas para a promoção do livro, da leitura e de espaços públicos de leitura com o 
mercado editorial, relação que consente com as lógicas de manutenção do sistema capitalista, como 
a ênfase na compra/venda de livros. Este cenário produz impactos no campo educacional, (re)defi-
nindo os contornos do que denominamos universo de elogio à leitura no ambiente escolar. Porém, 
a fusão de interesses políticos e mercadológicos coloca a demanda desses setores como priorida-
de, interferindo no potencial humanizador e emancipatório das práticas de formação de leitores.

Palavras-chave: PNLD. CERLALC. Mercado editorial.
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LEITURA E POLÍTICA EDUCACIONAL: DA PROPOSTA À MATE-
RIALIZAÇÃO

Dayane Santos Silva Dalmaz648 

Lucas Santos Macedo649

Resumo

A pesquisa objetivou explicitar que há um universo de “elogio” às práticas de leitura sustenta-
do por três pilares: políticas educacionais voltadas para promoção do livro e da leitura, mercado 
editorial e escolas, pois estas áreas possuem uma regularidade na forma como abordam a proble-
mática, promovendo um consenso quanto à democratização da leitura na sociedade. No contexto 
das políticas educacionais brasileiras, tais determinações seguiram as orientações dos organismos 
internacionais, em especial, as recomendações do Centro Regional para o Fomento do Livro na 
América Latina e no Caribe – CERLALC, agência vinculada à UNESCO, que recomenda políticas 
dirigidas e tem como objetivo promover a circulação de livros e estimular a criação de um mer-
cado editorial e intelectual na região. Nesse sentido, em 2011, a CERLALC-UNESCO elaborou o 
documento intitulado Modelo de Lei para o Fomento da Leitura, do Livro e das Bibliotecas, a fim 
de oferecer aos países instrumentos para construção de novas políticas públicas para a formação 
de leitores e escritores. A partir da análise realizada neste estudo, identificamos que o referido do-
cumento fundamentou a Lei nº 13.696/2018, que institui a Política Nacional da Leitura e Escrita 
no Brasil, sendo esta uma réplica das orientações presentes no modelo proposto pelos organismos 
internacionais. Da proposta à materialização da lei, o Estado executa programas que atuam no 
fomento de práticas leitoras e práticas de formação de leitores, é o caso do Programa Nacional do 
Livro Didático – PNLD, reconhecido como a maior política pública de compra de livros existente, 
responsável por uma grande movimentação financeira no mercado editorial brasileiro. Este traba-
lho contribuiu para a compreensão do sistema (políticas públicas, mercado editorial, educação) 
problematizando a atuação dos setores político e privado e sua interferência no potencial huma-
nizador das práticas de formação de leitores no campo educacional. Há uma estreita relação entre 
as políticas públicas para a promoção do livro, da leitura e de espaços públicos de leitura com o 
mercado editorial, relação que consente com as lógicas de manutenção do sistema capitalista, como 
a ênfase na compra/venda de livros. Este cenário produz impactos no campo educacional, (re)defi-
nindo os contornos do que denominamos universo de elogio à leitura no ambiente escolar. Porém, 
a fusão de interesses políticos e mercadológicos coloca a demanda desses setores como priorida-
de, interferindo no potencial humanizador e emancipatório das práticas de formação de leitores.
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O ENSINO MÉDIO FORJADO SOB A ÉGIDE DA TRÍADE ULTRA-
CONSERVADORA: A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO, A 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O MOVIMENTO ESCO-
LA SEM PARTIDO. RETROCESSOS NA FORMAÇÃO DA JUVENTU-
DE BRASILEIRA

Denise Camargo Gomide650

Mara Regina Martins Jacomeli651

Resumo

Vivemos atualmente no Brasil tempos sombrios de fragilidade da democracia e os ventos neolibe-
rais avançam contra os direitos sociais e os ataques à educação pública não podem ser considera-
dos fora desse contexto. Tais retrocessos históricos têm atingido incisivamente o Ensino Médio, 
dando-lhe uma nova configuração. A investida neoliberal que sobreveio recentemente a esta etapa 
da Educação Básica se deu através de um triplo movimento, que denominamos neste artigo de 
“tríade ultraconservadora”: Lei 13.415/2017 (Lei da Reforma do Ensino Médio), Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e Movimento Escola sem Partido. Como peças de uma mesma en-
grenagem que objetiva qualificar minimamente a juventude brasileira, as três investidas articu-
ladamente representam um ataque frontal à democracia e à formação humana plena, subjugando 
os jovens à mínima instrumentalização para o trabalho precário. A análise fundamentar-se-á no 
materialismo histórico dialético e buscará evidenciar que, como fase escolar estratégica do sistema 
educacional e do processo de democratização e modernização de uma nação, a tarefa do Ensino 
Médio não pode ser reduzida à preparação dos adolescentes para um trabalho moldado pela lógica 
pragmática do modo de produção capitalista. Parte, portanto, do entendimento que o modelo atual 
de Ensino Médio é dual, precário e distante daquilo que a juventude brasileira necessita e merece. 
Denuncia o estreitamento da formação básica que antecipa a entrada do estudante na profissio-
nalização barata e a tentativa do governo federal de revestir com a norma legal a desigualdade 
de oportunidades, mutilando e negando o conhecimento aos estudantes de baixa renda, ao retirá-
-los da escola pela vertente da profissionalização precoce. A educação pública precisa cumprir 
com a função social de elevar a formação humana, possibilitando aos filhos dos trabalhadores 
os conhecimentos que sempre lhes foram negados. E é justamente este o resultado esperado com 
este artigo: aguçar a consciência crítica diante de um conjunto de propostas anunciadas como sal-
vacionistas do Ensino Médio, mas que, na verdade, representa um gigantesco retrocesso, indo na 
contramão da luta pelo acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade.
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UMA ABORDAGEM SOBRE O PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DOCENTE NA REDE DE ESCOLAS TÉCNICAS PAU-
LISTA.

Diogo Cesar Gentil Genari652

Alessandra David653

Resumo

O presente resumo foi obtido de trabalho que aborda, sob a lógica da pesquisa bibliográfica, 
da análise documental e com uma abordagem qualitativa dos dados, questões inerentes ao pro-
cesso de capacitação docente dos professores de ensino médio, médio e técnico integrado, e da 
educação profissional no cenário político-educacional público paulista. Objetiva-se ao longo do 
trabalho apresentado discutir e subsidiar a produção de elementos que possibilitem investigar o 
desenvolvimento da educação de nível médio e médio integrado ao profissional na implemen-
tação do Decreto n° 5.154 de 2004, e da atuação do Governo de São Paulo nas políticas da re-
ferida modalidade de ensino na rede pública estadual, em especial, da qualificação profissional 
docente, que se encontra no rol de responsabilidades do Centro Paula Sousa e em suas escolas 
técnicas em que a preocupação central de todas é o de desenvolver discussão sobre as relações 
construídas entre o estabelecimento da integração do ensino médio e técnico e os processos de 
qualificação docente que uma proposta deste porte naturalmente exige. A adoção de novas mo-
dalidades de ensino, se pensadas com compromisso e seriedade sempre exigem bons programas 
de qualificação profissional, que teoricamente sejam eficientes, democráticos, economicamente 
viáveis, interessantes, factíveis, acessíveis, que ofereçam suporte didático, metodológico e teóri-
co adequado aos professores, objetivando instrumentalizar esses profissionais de maneira tal que 
possam enfrentar os desafios cotidianos da sala de aula e contribuir de modo positivo diante das 
necessidades dos educandos e as demandas inerentes da sala de aula, da família, do mundo social 
e do trabalho.  Assim, nesse pequeno texto, fomenta-se pretensão de se iniciar um esforço para 
propor um olhar crítico e mais reflexivo sobreo tema, mediante apoio de textos e documentos, 
dentre os quais se destaca Frigotto (2010), Ciavatta (2010), Gandin (2016), Pacheco (2003) as-
sim como alguns documentos sobre o que ocorre nessa esfera da rede estadual técnica paulista.

Palavras-chave: Ensino médio integrado, formação do trabalhador, políticas de qualificação 
docente, gestão de qualificação docente. 
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POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: ESCOLA MU-
NICIPAL ALTAMIRA

Edivaldo Barbosa de Almeida Filho654

Resumo

O objetivo do nosso campo de investigação aborda os marcos normativos das políticas públicas 
em educação com enfoque na educação do campo com base no Programa Nacional de Educa-
ção do Campo- PRONACAMPO que visa uma educação emancipadora aos povos do campo 
considerando as especificidade das escolas do campo e a valorização da identidade dos alunos 
do campo. Contudo em função do cumprimento do decreto 7.352 de 4 de novembro de 2010 
que aborda a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária - PRONERA. Assim apresentaremos as reflexões acerca em que a Escola Municipal Al-
tamira em função das políticas públicas voltadas a educação do campo em atender a demanda 
da educação básica, o povoado localiza- se a 35 km de Taguatinga- TO. Partindo do princípio 
das influências pedagógicas exercida pela unidade escolar, no âmbito ensino aprendizagem, bem 
como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fa-
ses do ciclo agrícola e às condições climáticas; e suas diretrizes como proposta de ensino. Para 
alcançar tais objetivos partiremos para a análise documental é ao flexibilização sobre a con-
textualização de ruralidade.  Lembrando que essa pesquisa se encontra em andamento é como 
perspectiva de resultado a adaptação da unidade as políticas públicas em educação do campo. 

Palavras-chave: Educação do campo. Políticas Públicas PRONACAMPO.
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ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL (2017) NA CONSTRUÇÃO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS

Egeslaine de Nez655

Berenice Lurdes Borssoi656

Resumo

Historicamente, as reformas da Educação Superior na América Latina sofrem influências do Banco 
Mundial, e seguem o pensamento hegemônico, além do diagnóstico realizado pelos organismos inter-
nacionais. Entre eles, destacam-se o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO) e demais instituições. Para Sguissardi (2006) frente às pressões e às recomendações de órgãos fi-
nanceiros, os governos latino-americanos sentiram-se obrigados a realizar mudanças que contribuíram 
para o redesenho das universidades. A direção tomada, neste período, foi o encaminhamento de insti-
tuições orientadas para o mercado e a competição através dos níveis de qualidade. Contraditoriamente 
ao que foi instalado ao longo dos anos, o último relatório do Banco Mundial (2017) aponta três eixos 
centrais: erradicar a pobreza extrema, impulsionar a prosperidade compartilhada, além de promover a 
resiliência. Para isso, aposta na educação, considerada como propulsora desses elementos com vista ao 
desenvolvimento e combate da desigualdade. Levando em consideração essa contradição, a pesquisa 
propõe ao GT9 a reflexão e ampliação do campo analítico no que tange ao questionamento do papel não 
aparente do Banco Mundial no fortalecimento e expansão do capital diante suas crises e a definição de 
políticas públicas a serem “oficializadas”. Observa-se, assim, na proposta atual a manutenção dos paí-
ses na condição de dependência financeira diante um contexto de ajuste fiscal e a objetivação da lógica 
de mercado (menor custo/mais produtividade) nas políticas públicas educacionais, presentes na forma-
ção (básica e superior). Deste modo, o presente texto tem como objetivo compreender as atuais propo-
sitivas do Banco Mundial que estão presentes na construção de políticas públicas educacionais em paí-
ses em desenvolvimento como o Brasil. Com base na abordagem qualitativa, este texto será construído 
por meio da pesquisa bibliográfica e documental, tendo como documento chave preliminar o Relatório 
Anual do Banco Mundial de 2017 e o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2018, que enfa-
tiza a proposta de “Aprender para concretizar a promessa de educação”. O referencial teórico principal 
será Moraes (2001), Harvey (2004), Dardot e Laval (2016) para entender o modo de produção capita-
lista, a lógica neoliberal e o papel do Estado; Pereira (2018) que discute o papel do Banco Mundial e os 
ajustes fiscais na América Latina; Mészáros (2008) desvelando críticas à educação como um negócio 
e defendendo que é uma alavanca essencial de mudança/transformação e emancipação humana; Man-
cebo (2010) que tece reflexões sobre a privatização e a mercantilização do conhecimento, entre outros 
para um posicionamento crítico a respeito da temática elencada nesta investigação. As análises preli-
minares dos documentos sinalizam que essa instituição financeira propõe uma agenda em que aposta 
no pa pel ativo do Estado na construção de economias de mercado, competitivas e globalizadas. O Ban-
co Mundial é chamado para assumir um papel nítido no sentido de organizar a economia. Assim, sua 
ação vai se configurando mais politizada, abrangente e intrusiva. Há muito que se pesquisar e analisar 
sobre as práticas do Banco Mundial e sua incidência na reestruturação das políticas sociais brasileiras.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA EFETIVAÇÃO NO CAM-
PO: COMUNIDADE DE MUSELO, INDAIABIRA- MG 

Elane Rodrigues de Oliveira657

Giselle Modé Magalhães658

Resumo

Este texto faz parte da pesquisa de conclusão de curso (TCC) iniciado em 2014 e concluído em 2018, 
na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), intitulada “O direito à educação e sua efetivação 
no campo: um estudo das crianças de zero a cinco anos da Comunidade de Muselo, Indaiabira- 
MG.” Desse modo, tanto a temática quanto o grupo de trabalho escolhido possuem aspectos fun-
damentais que dialogam entre si, visam socializar investigações acerca de políticas educacionais. 
Com base no estudo realizado sobre a educação infantil, apresentamos questões que nos fazem re-
fletir sobre as relações econômicas, políticos e sociais e suas possíveis influências na efetivação do 
direito a educação em especial no campo.  Tendo clareza da importância da educação infantil para 
o desenvolvimento integral das crianças, perguntamo-nos se a realidade da comunidade de Muselo 
condizia com a legislação e hipotetizamos que o direito à educação infantil estaria sendo negado, 
principalmente às crianças de zero a cinco anos que residem na área rural do município, motivo 
pelo qual trouxemos nessa pesquisa o objetivo de compreender a efetivação do direito à educação 
infantil na comunidade de Muselo, município de Indaiabira. Ancorada no Materialismo Histórico-
-Dialético, a pesquisa procurou descrever inicialmente as características da realidade estudada, 
visando compreender o processo de formação da educação infantil, uma vez que temos a clareza da 
importância deste segmento do ensino para o desenvolvimento integral do ser humano. Empreen-
demos estudos da legislação relacionados à educação infantil; realizamos levantamentos bibliográ-
ficos; ampliamos as buscas para outros bancos de dados digitais; fizemos busca de informações a 
partir de documentos produzidos pela própria Secretaria de Educação do Município; realizamos en-
trevistas semiestruturadas com moradores da própria comunidade. Com estes procedimentos apro-
ximamo-nos do fenômeno estudado e caminhamos na direção dos princípios do método histórico-
-dialético, o qual sustentou as nossas análises. Nosso embasamento teórico baseia- se em diversos 
autores que abordam a educação infantil entre eles MACHADO; PASCHOAL, 2009, que abordam 
as diversas tentativas de organização de creches, orfanatos; sendo que as primeiras surgiram com 
um caráter assistencialista, já MOLINA; MONTENEGRO; OLIVEIRA, 2009, chama a atenção de 
modo que a escola do campo trazem marcas, diferenças convertidas em desigualdades e conhecer 
estas marcas é fundamental para se construir caminhos necessários para a superação; assim COR-
RÊA, 2003, discute a falta de clareza sobre a demanda e importância da educação infantil, dificul-
tando a cobrança da sua oferta). A questão principal da pesquisa foi aprofundar os conhecimentos 
sobre a educação das crianças de zero a cinco anos que vivem no campo, bem como refletir sobre 
a qualidade, da infraestrutura e a permanência destas crianças na escola. Desse modo, torna- se 
necessário a luta pela efetivação do direito à educação. E não há outro caminho que não seja a orga-
nização coletiva na busca pela criação, ampliação e qualidade da oferta da educação infantil para as 
crianças, pois não basta a legislação sem a organização coletiva e a luta pela efetivação dos direitos.
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PROGRAMA DE FOMENTO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO 
MÉDIO NO ESTADO DO PARÁ

 Eli Conceição de Vasconcelos Tapajós Sousa659

   Maria Lília Imbiriba Sousa Colares660

Resumo

A educação em tempo integral insere-se no âmbito das políticas públicas nacionais, uma vez que 
deve ser ofertada como instrumento que garanta o desenvolvimento pleno por meio do acesso aos 
bens culturais, sendo que está prevista nos conforme previsto na LDB 9.394/96 e no Plano Nacio-
nal de Educação de 2014. No Brasil, a educação integral no ensino médio ocorreu, principalmente 
mediante as experiências de ensino médio integrado.  Já a atual Política de Fomento à Implementa-
ção das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) é uma ação governamental instituída 
pela lei federal, a partir da conversão da Medida Provisória 746 de 2016 (MP 746/2016), em lei 
federal ordinária. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar a implantação do Programa 
de Fomento à Educação Integral como política pública de ensino médio integral (EMI) no contexto 
da reforma do ensino médio, a partir da Lei 13.415/2017, na rede pública estadual no munícipio de 
Santarém-PA. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos como método a abordagem qualita-
tiva. Os procedimentos metodológicos adotados foram revisão bibliográfica e análise documental, 
a primeira teve como fundamentação teórica autores como: Arreteche (1995), Araújo (2018), Car-
dozo (2009), Ciavatta e Ramos (2012), Colares e Ferreira (2015), Frigotto e Ciavatta (2003), Go-
mes e Colares (2017), Guará (2006), Gadotti (2009), Hofling (2001), Jacomeli (2011), Moll (2017), 
Romanelli (2010), Severino (2006), dentre outros; a segunda teve como fontes a Medida Provisória 
746/2016, a Portaria de Ensino Médio Integral do Ministério de Educação nº 727, de 13 de junho de 
2017, que estabelece novas diretrizes, novos parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI, em conformidade com a Lei 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017, a LDB 9.394/96, o Plano Estadual de Educação e o Projeto Político Pedagógico 
das escolas pesquisadas. Situa-se o estado do Pará e o munícipio de Santarém no contexto da educa-
ção integral, bem como a implantação do Programa de Fomento à Educação Integral no contexto da 
reforma do ensino médio nas escolas pesquisadas. No município de Santarém, na rede estadual de 
ensino, iniciou-se em 2017, porém inúmeros fatores implicaram em um resultado de insatisfações 
por toda comunidade escolar. Conclui-se que a política de educação integral não se resume unica-
mente ao acolhimento de alunos pobres, o atendimento destes em escolas carentes de recursos ma-
teriais e humanos não contribui para a permanência na escola e para a aprendizagem com sucesso.
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OS (DES)CAMINHOS DA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE BRASILEI-
RA: A REFORMA DO ENSINO MÉDIO PELA LEI Nº13415/17

Sandra Regina de Oliveira Garcia661

Eliane Cleide da Silva Czernisz 662

Resumo

O texto é resultado de pesquisa bibliográfica e documental que discute a reforma do ensino médio 
instituída pela Lei nº 13.415/17 e, seus desdobramentos através da aprovação da Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC e da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Mé-
dio – DCNEM. Parte do pressuposto que a atual reforma trará impacto nos próximos anos para a 
formação da juventude brasileira posto que altera radicalmente a formação que vinha sendo reali-
zada pela avaliação de que o currículo do ensino médio era sobrecarregado de disciplinas. Isto pode 
ser comprovado pela minimização da formação proposta pela referida lei e detalhada pela BNCC, 
quando coloca a centralidade do currículo nas disciplinas de português e matemática em detrimento 
de todos os outros conhecimentos necessários à formação integral dos jovens que frequentam o 
ensino médio. Entendemos que reduzir o currículo deixando predominar o ensino de tais conteúdos 
é uma forma de priorizar o preparo dos estudantes para participar nas avaliações de larga escala, 
aspecto que possibilita às escolas de ensino médio obter uma performance de destaque no ranking 
educacional.  A denominada atualização das DCNEM vem completar o processo de fragmentação da 
formação ao acentuar o retorno as orientações curriculares presentes na DCNEM nº 03/98, que dei-
xa claro o retrocesso instituído pelo conjunto da lei nº 13.415/17 e normas emanadas pelo Conselho 
Nacional de Educação – CNE. O que está em jogo, através do retorno à política implementada nos 
anos de 1990, é a disputa pela formação dos jovens. É preciso destacar que as DCNEM nº02/2012 
definem um currículo tendo como foco a centralidade a formação do jovem na sua integralidade, 
portanto as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia se apresentavam como indisso-
ciáveis no processo formativo dos estudantes do ensino médio. A atual reforma está centrada na 
formação dos jovens para a sua inserção no mercado de trabalho e, consequentemente se enquadrar 
nas exigências das avaliações em larga escala e aos organismos internacionais, que tem o mesmo 
propósito. Apesar da ênfase de que o jovem precisa ter um projeto de vida, terminologia utilizada 
constantemente o que nos parece é que este projeto deve se basear no presenteísmo e no praticismo, 
duas características utilizadas incansavelmente na lei e nas normas do CNE. Os (des) caminhos 
apontados para a formação dos jovens nos parece ser a falta de caminho, portanto formando sujei-
tos padronizados sem autonomia intelectual que só se concretiza com a formação humana integral.
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OS CAMINHOS DO ENSINO MEDIO BRASILEIRO E OS DESAFIOS A 
PARTIR DA LEI Nº13415/17

 
Elisson Costa Alves663

Sandra Regina de Oliveira Garcia664

Resumo

A educação tem como finalidade o ensino e a formação de sujeitos integralmente desenvolvidos, 
contudo, a partir das mudanças de governo, há também o deslocamento na concepção de socieda-
de, e, portanto, na ideia de sujeito o qual a educação deve formar. Com as mudanças efetivadas na 
política brasileira a partir de 2016, nosso questionamento refere-se à formação destinada aos jovens 
brasileiros a partir da reforma de 2017. Partindo desse questionamento, e tendo por base o Ensino 
Médio como etapa conclusiva da Educação Básica, a pesquisa em questão tem como objetivo com-
preender o processo educacional a partir dos anos de 1990 analisando-as sob a luz das alterações 
propostas pela Lei nº13415/17 que reformulou o Ensino Médio brasileiro. A fim de alcançar o 
objetivo proposto, a metodologia utilizada foi à análise bibliográfica e documental. Na análise bi-
bliográfica buscou-se, através de referenciais teóricos, compreender como foi constituído o Ensino 
Médio brasileiro a partir dos anos de 1930. Este recorte foi realizado com o intuito de compreen-
dermos o surgimento deste ciclo formativo e como historicamente apresenta-se como uma etapa de 
acirramento da dualidade educacional e social, desde o início do século passado. Esta reconstitui-
ção histórica, assim como a análise dos documentos legais, nos possibilitou um olhar mais preciso 
sobre as mudanças efetivadas a partir dos anos de 1990, todavia interrompidas no período entre 
2003 a 2015, e retomadas em 2016, indicando, dessa forma, um retrocesso educacional. Isto pos-
sibilita afirmamos que a proposta de reformulação do ensino médio não é recente, é uma estratégia 
planejada e disputada por setores da sociedade ao longo de vários governos. O que ela reforça é a 
minimização da formação dos jovens via currículo, acirrando a dualidade educacional já existente. 
O slogan de um novo Ensino Médio se constitui um engodo, velhas fórmulas com novas roupagens.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PARANÁ E ESCOLA UNITÁRIA: 
UMA ANÁLISE CRÍTICA

Eraldo Leme Batista665

Resumo

Neste trabalho, realizamos primeiramente uma análise sobre a concepção marxista referente à 
questão do trabalho. Partimos inicialmente do pressuposto de que o trabalho constitui-se na catego-
ria fundante do homem e da sociedade. Apresentamos o trabalho como vital para o desenvolvimen-
to do homem e da sociedade, sendo que o homem nele se realiza, se concretiza e humaniza-se, ao 
mesmo tempo em que se aliena, empobrece e se pauperiza no trabalho, principalmente na socieda-
de capitalista. Após essas assertivas, discorremos sobre a concepção de educação presente na obra 
do filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci (1891-1937), principalmente sobre escola unitária, 
por entendermos a sua relevância na discussão sobre escola para o trabalho. Gramsci não analisa a 
escola descolada da história, portanto é um autor que nos instiga a pensar o trabalho e a educação 
no atual período histórico. Para tanto, analisamos os estudos desse autor presente nos Cadernos do 
cárcere, focando no Caderno 12, no qual desenvolve suas ideias sobre escola unitária. O Caderno 
12 contribui para entendermos o papel fundamental dos Intelectuais comprometidos com as classes 
subalternas no processo de formação de seres sociais emancipados. Utilizamos esse Caderno, pois o 
mesmo apresenta as teses de Gramsci sobre escola unitária, aliás, uma categoria muito utilizada nas 
Diretrizes da Educação Profissional do Estado do Paraná. Essas Diretrizes, elaboradas no Governo 
de Roberto Requião (2003-2006) propôs uma nova concepção de educação, omnilateral, questio-
nando a escola pós-moderna e unilateral e apresentando uma proposta fundamentada nas ideias do 
filósofo italiano sobre escola unitária. Buscando entender as teses dos autores das Diretrizes, é que 
recorremos ao pensador Sardo. Nosso trabalho está elaborado nos fundamentos do materialismo 
histórico-dialético, por entendermos que somente esse método de estudo e análise contribui para 
desvendarmos as diversas artimanhas políticas e ideológicas construídas pela classe dominante. 
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FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS E NORMATIVOS DO “PROGRAMA 
ESCOLA SEM PARTIDO” – PL Nº 867/2015 E SEUS DESDOBRAMEN-
TOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Fernanda Motta de Paula Resende666

Glariston Resende667

Maria Denise Guedes668

Angelo Rodrigo Bianchini669 

Resumo

O objetivo deste texto é analisar os fundamentos ideológicos e normativos do “Programa Escola 
sem Partido” – Projeto de Lei (PL) nº 867/2015 que pretende alterar as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, frente ao contexto dos graves fatos políticos desencadeados no Brasil, bem como, 
os seus desdobramentos na educação brasileira. Como instrumental ideológico que é, e sendo, 
ainda, o Brasil um Estado de Direito, invariavelmente a discussão da chamada “Escola sem Parti-
do” passaria ao âmbito legal, pois eleito Jair Messias Bolsonaro, além de dezenas de deputados e 
senadores de seu partido, que carregam como uma de suas principais bandeiras, a aprovação deste 
Programa no Congresso Brasileiro. O PL nº 867/2015 representa um retrocesso político e pedagó-
gico da educação brasileira ao conservadorismo e autoritarismo. Passadas mais de duas décadas de 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) e com a 
acelerada desconstrução dos princípios democráticos conquistados através das lutas pela redemo-
cratização do Estado brasileiro nos anos de 1980 presenciamos, novamente, o distanciamento da 
sociedade brasileira da mobilização e da participação social. Após um inovador e singular golpe de 
Estado, de caráter parlamentar, midiático e jurídico, sofrido pela então presidenta Dilma Rousseff 
em 2016, enfrentamos a retomada da austeridade do ideário neoliberal e o conservadorismo na for-
mulação e implementação de políticas públicas, como é o caso do “Programa Escola sem Partido” 
que, visa aniquilar as incipientes experiências democráticas participativas, primando, sobretudo, 
pelo fim da escola pública, pelo silenciamento do professorado, pela censura, pela criminalização 
da atividade docente e pelo enfraquecimento e desarticulação dos mecanismos democráticos par-
ticipativos da sociedade brasileira. Nessa perspectiva, com base em análise documental e biblio-
gráfica, consideramos que a análise do “Programa Escola sem Partido” demonstra-se de extrema 
pertinência devido ao avanço do conservadorismo, da ideologia direitista e do fundamentalismo 
religioso que passou a orientar as decisões políticas no Brasil, e em especial, a educação brasileira.
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OS AGENTES, AS AGÊNCIAS E O DISCURSO DA COMPETÊNCIA NA 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.

Fernanda Gonçalves de Laia670

Fabrício Fonseca da Silva 671

Resumo

Esta comunicação objetiva analisar o discurso da competência que está materializado no texto da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e que é difundido pelos aparelhos privados de hege-
monia (APHs) e pelos intelectuais orgânicos. Apesar de a BNCC ser apresentada como um novo 
modelo de política educacional constatamos que ela recupera a teoria da competência que despon-
tou no currículo profissionalizante e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
no início da década de 1990. No entanto, embora seja uma continuidade de várias políticas edu-
cacionais, a BNCC traz uma sofisticação ideológica compatível com as necessidades atuais do 
capital. Após o golpe de 2016, contrarreformas trabalhistas e educacionais, desenvolvidas pelo 
empresariado, aprovadas pelo congresso e sancionadas pelo presidente Michel Temer, acentuaram 
a precarização da força de trabalho e o desmantelamento do ensino público. Entre essas contrarre-
formas, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi formulada, tendo o propósito de adaptar 
o jovem da classe trabalhadora aos novos modelos de produção e ao novo mercado de trabalho. 
Nesse sentido, este trabalho vincula-se ao GT “Estado e Políticas Educacionais”, pois compreende 
que as políticas públicas nascem a partir da disputa que há na Sociedade Civil. Como procedi-
mentos metodológicos, adotamos a pesquisa bibliográfica e a análise discursiva dos documentos 
da BNCC, tomando como base a teoria da Análise do Discurso de filiação francesa. Os resultados 
preliminares evidenciam a atuação dos APHs e dos intelectuais orgânicos na inserção do termo 
“competência” nos documentos da BNCC. Para contribuir com a discursão teórica, buscamos 
apoio nos estudos críticos sobre políticas educacionais de Duarte (2001), Frigotto (2001), Gentili 
(2013), Saviani (2005) e Ramos (2003). Desse modo, concluímos que essa teoria é um discurso 
que pretende persuadir o jovem de que não há mais luta de classe, pois, de acordo com esse dis-
curso, para que o sucesso individual seja alcançado, basta que competências sejam desenvolvidas.
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PERCURSOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO ESPE-
CIAL E INCLUSIVA NO BRASIL

Flávia Marques Borges672

Resumo

A educação nas redes públicas no Brasil é um tema traz consigo uma história de luta e perse-
verança. Quando tratamos das políticas públicas voltadas para educação especial, identificamos 
as dificuldades nas quais esse processo se baseou: avanços tardios, preconceito e, muitas vezes, 
retrocessos. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar os avanços sobre a formu-
lação da ideia de responsabilidade estatal através de políticas educacionais voltadas a educação 
especial e inclusiva, que, por muitas vezes, foi desviada através da legislação, como é o caso da 
primeira lei de diretrizes e bases, lei 4.024/61, que previa a ocorrência da educação de portadores 
de necessidades educacionais especiais (PNEE) no sistema geral de ensino, ocorreria somente caso 
fosse possível ao estado proporcioná-la. Termo que deixava ambígua a obrigatoriedade governa-
mental sobre a educação especial, pois, cabia à ele definir a existência ou não de possibilidade 
de promover o atendimento redes de ensino públicas. Além disso, buscamos identificar o lugar 
que os PNEE ocuparam no decorrer da história da educação especial no Brasil evidenciando o 
desenvolvimento de uma consciência sobre os direitos que a classe adquiriu em meio ao desenvol-
vimento destas políticas. Para tanto, foram utilizados como metodologia, a análise da legislação 
disponível em canais oficiais, bem como, coleta de informações em publicações e obras literárias. 
Buscando reconstruir os percursos que educação especial percorreu ao longo dos anos no Brasil, 
em meio a diferentes contextos, chegando às proposições do século XXI. Evidenciando a expe-
riência em campo e relatos reproduzidos por jornais e mídias, para que seja possível refletir em 
que medida a educação especial pôde ser efetivada como política pública no Brasil. Diante do 
apresentado, foi identificado que ainda precisamos compreender as dificuldades que envolvem a 
inserção destes alunos nas escolas regulares, que têm na legislação seus direitos garantidos, mas, 
ainda continuam inseridos em instituições especializadas, em sua maioria de caráter privado e 
filantrópico. Por isso, cabe repensar esse processo para sejamos capazes de identificar não só até 
que ponto a educação especial e inclusiva pôde ser constituída como política pública, mas também, 
como essas políticas têm sido aplicadas no cotidiano das instituições de ensino públicas do Brasil.
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DO PRODUTIVISMO AO NEOPRODUTIVISMO: A TEORIA DO CA-
PITAL HUMANO COMO FUNDAMENTO DAS PEDAGOGIAS PÓS-
-MODERNAS

Gabriel Henrique Miranda Soares673

Resumo

Este trabalho trata de pesquisa teórica acerca das pedagogias pós-modernas e o neoprodutivismo 
na educação brasileira, buscando identificar nelas, explícita e implicitamente, a Teoria do Capital 
Humano e a compreensão de como esse ideário se reproduz ideologicamente nas políticas edu-
cacionais e as suas consequências na formação dos trabalhadores. Os postulados da Teoria do 
Capital Humano tiveram ampla influência no desenvolvimento das políticas, diretrizes e práticas 
educacionais no Brasil, e ainda o faz de forma revisada, revertido, nas teorias pedagógicas pós-
-modernas da educação que permeiam e alicerçam as práticas e a formação escolar e docente 
na atualidade. A pedagogia pós-moderna tem como tronco a pedagogia das competências que se 
desdobra no cognitivismo, no construtivismo, no socioconstrutivismo, engendrando revisões do 
produtivismo ancorado no que Demerval Saviani classifica enquanto neoprodutivismo. Essas pe-
dagogias assumem várias denominações como pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia de 
projetos, pedagogia da qualidade total, pedagogia multiculturalista, pedagogia das competências. 
Atualmente a educação brasileira a partir dos postulados epistemológicos da pós-modernidade e 
das novas roupagens da Teoria do Capital Humano concretizam-se em todas as esferas da educa-
ção como, por exemplo, os programas de formação de professores, que oferecem uma formação 
para a prática na qual o processo de ensino aprendizagem se dá em torno da chamada “sociedade 
do conhecimento”, fundamentadas nas pedagogias da prática que aparecem como progressistas 
e avançadas em termo de emancipação humana ao utilizarem os conceitos de multiculturalismo, 
diversidade, gênero, etc. Essas pedagogias aparecem como algo novo, capaz de elevar a quali-
dade do ensino às classes populares, condenando como ultrapassado tudo o que não cabe nessa 
compreensão. Nossa pesquisa buscou realizar um estudo bibliográfico do referencial teórico das 
pedagogias pós-modernas presentes na educação brasileira identificando como a Teoria do Capital 
Humano nelas se apresenta, como é difundida nas políticas educacionais de formação de professo-
res e suas principais consequências na formação dos trabalhadores. Para isso optamos pelo método 
do materialismo histórico-dialético entendido como um instrumento de captação dos fatos sociais, 
da realidade enquanto práxis e na interpretação que possibilite a intervenção transformadora da rea-
lidade e de novas sínteses no plano de conhecimento e no plano da realidade histórica. Concluímos 
a análise discutindo algumas proposições transformadoras do fenômeno pesquisado a partir das 
concepções desenvolvidas pela Pedagogia Histórico-Crítica, na defesa de uma formação docente 
que expresse a apropriação do legado cultural da humanidade tanto pelo professor quanto pelo alu-
no, com uma fundamentação crítica em relação à sociedade capitalista com vistas a transformá-la.
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A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA: O ENSINO MÉ-
DIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA

Gedeli Ferrazzo674

 Marco Antônio de Oliveira Gomes675

Claudia Barbosa Lobo676

Resumo

O presente trabalho se propõe a analisar as formas de materialização das políticas públicas em torno 
do projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” (EMMTec) no Estado de Rondônia e seus 
desdobramentos. De forma sintética, é possível verificarmos que tal empreendimento se configura 
em uma medida administrativo-pedagógica, apresentando como justificativa o problema da falta de 
docentes habilitados nas diferentes áreas do conhecimento em Rondônia, bem como na oferta do 
ensino médio no campo. Em sua organização, o projeto se estrutura no ensino por meio de vídeo 
aulas, ministradas por uma equipe de docentes da Secretaria de Educação de Rondônia (SEDUC/
RO) de Porto Velho e transmitidas para as escolas por meio de sinal via satélite. Diante do exposto, 
para uma compreensão adequada do projeto em tela, é necessário compreender a crise em que se 
insere o modo de produção capitalista no plano internacional e com particularidades no Brasil e 
seus desdobramentos no campo da educação. Trata-se de uma crise que se manifesta nos planos 
econômico, social, político, e, também, no âmbito da educação, cuja compreensão fica mutilada 
se o fenômeno for analisado abstratamente ou de forma isolada. Dito de outra forma, o fenômeno 
educativo não pode ser visto de forma estanque e separado das relações materiais de produção da 
vida dos homens que o determinam em última instância. Trata-se de apreender as determinações 
constitutivas do objeto e expor o processo real de produção, partindo da produção material da vida 
imediata. Assim sendo, não se parte da ideia: o que os homens dizem, imaginam ou representam, e 
muito menos pela forma que homens são pensados, imaginados e representados, mas sim dos ho-
mens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real expõe-se também o desenvolvimento 
dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (MARX; ENGELS, 1994). Assim, urge 
compreender e diferenciar o que é proclamado nas políticas emanadas pelo Estado, tendo como 
base o Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica/SEDUC/RO, 2016, e sua forma de 
materialização real no �chão da escola�. Por isso, acreditamos que a leitura de Marx; Engels 
(1984;2007), Lombardi (2012), entre outros, possa servir de suporte para uma análise sobre os sig-
nificados do projeto “Ensino Médio com Mediação Tecnológica” que se materializa em Rondônia.
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O FETICHE DA AUTOEFICÁCIA E DA RESILIÊNCIA: A DESIGUAL-
DADE EDUCACIONAL NA LÓGICA MERITOCRÁTICA.

Gisele Adriana Maciel Pereira677

Enrique Prados Martín678

Sonia Regina Landini679

Resumo

O escopo deste estudo consiste em perscrutar as políticas educacionais para o Ensino Médio, últi-
ma etapa da educação básica, no que concerne à melhoria da qualidade educativa, particularmente 
aquelas desencadeadas sob orientação dos organismos multilaterais, tais como Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudantes (PISA) e Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem 
(TALIS), idealizados e coordenados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), posto que esses organismos sustentam que uma das soluções para melhoria da 
qualidade educacional e consequente diminuição do abandono escolar centram-se no fetiche da 
autoeficácia e da resiliência, enquanto superadoras das desigualdades educacionais na lógica da 
meritocrática, na qual o resultado da equação se dá na personificação de um modelo de professor 
autoeficaz e aluno resiliente. Em linhas gerais, os conceitos de autoeficácia, provenientes da Teoria 
Social Cognitiva e de resiliência, termo originário da Física e apropriado pela Psicologia e mais 
recentemente pela Educação dizem respeito à crença dos indivíduos na capacidade própria de se 
organizarem para agir de modo a realizar um determinado objetivo, superando dificuldades de 
toda e qualquer natureza. Considerado uma das bandeiras das sociedades democráticas, o acesso 
à escolarização e o combate à evasão tem sido paulatinamente elevando a direito humano funda-
mental. Não sem lastro, ainda permanece, não exclusivamente no Brasil, mas em muitos países os 
esforços societários para a garantia desse direito, de tal maneira que as desigualdades entre grupos 
e classes sociais ainda se colocam como desafios a serem superados. Dados sobre evasão escolar 
no ensino médio, no caso brasileiro revelam que o país mantém taxas de evasão significativas, em 
especial no primeiro ano, fator ainda mais acirrado quando se considera o meio rural. Destarte, 
busca-se problematizar em que medida a compreensão da realidade como fruto do conhecimento 
humano subjetivamente posto, sob o fetiche da autoeficácia e da resilência propostas pela OCDE, 
incorrem na polarização entre os aspectos objetivos e subjetivos do processo educativo, ignoran-
do e desconsiderando a dimensão ontológica que caracteriza a constituição do humano-social.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL: CAMINHOS HISTÓRICOS E CONCEITU-
AIS

Glauciene Sebastiana Nogueira Lima 680

Maria Lilia Imbiriba Sousa Colares  681

Resumo

Um dos mais recentes movimentos da política pública de educação no Brasil é a retomada do deba-
te em torno da ampliação da jornada escolar e da educação integral. Por conta do crescimento das 
discussões na academia e de um real crescimento de programas e projetos em Estados e Municípios, 
o tema ganhou centralidade, estimulando a ruptura das barreiras entre a reflexão acadêmica e a pro-
dução advinda do âmago das políticas públicas, e um esforço por práticas reflexivas integradoras. 
Assim é importante refletir sobre os processos de ampliação da jornada escolar, compreendida no 
Brasil como escola de tempo integral, de modo circunstanciado à dinâmica da relação Estado e so-
ciedade, analisando ainda o contexto de elaboração da agenda pública das políticas sociais no capi-
talismo periférico, incluindo as estratégias executadas neste cenário e seus desdobramentos. Assim 
presente texto visa apresentar os aspectos históricos e conceituais que envolvem as políticas públi-
cas de educação Integral, bem como sua explicitação na legislação brasileira, citando os programas 
e projetos desenvolvidos nessa área. O mesmo é fruto de pesquisa desenvolvida no HISTEDBR- 
UFOPA e faz parte do estudo do mapeamento das políticas públicas de educação integral em San-
tarém. A metodologia adotada para produção deste texto é basicamente um estudo de levantamento 
bibliográfico e embasamento teórico, baseado nos estudos dos autores que discutem a educação 
integral, como Colares e Colares (2013), Gadotti( 2009); Moll (2012); Coelho (2009); Paro (1988 
e 2009); Cavaliere (2014 e 2015) bem como autores que discutem políticas públicas educacionais, 
como Höfling (2001), Barros (2008); Paiva (2009), entre outros. Entre os extremos da prática polí-
tica desprivilegiada de exercício reflexivo e a proposição acadêmica de base material frágil, reside a 
concretude da força histórica, cujo exame dialético constitui-se na compreensão da produção social 
da existência humana. Evidenciam-se, assim as razões que conduziram o Estado a delinear o esco-
po dos diversos ritmos em formato de jornadas escolares, em diversas épocas de organização capi-
talista no Brasil, nas quais as dimensões culturais e sociais da jornada ampliada também têm peso 
importante. Para Moll (2012) o tempo educativo é apenas um dos elementos constituintes da cultura 
escolar que, também, é condição para a concretização de uma educação integral, essa variável tem-
po escolar é fundamental para alcançar essa formação ampliada, porém esse tempo deve ser qualifi-
cado, no sentido de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos educandos. A educação integral 
extrapola o reducionismo do tempo em sala de aula, visando uma formação diversificada, que possa 
desenvolver os educandos na sua totalidade. As estratégias de ampliação de tempo educativo de-
vem, necessariamente, estar fundamentada em uma concepção de educação integral, de formação 
humana plena, promotora de processos de mudança e de transformação, individuais e coletivas. 
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EDUCAÇÃO NO CÁRCERE: TRANSGREDIR E SUPERAR

Guilherme Camilo de Paiva 682

Bruna Morais da Conceição 683

Resumo

O acesso à assistência educacional é direito garantido às pessoas privadas de liberdade pela Lei 
de Execução Penal (LEP). Todavia, segundo dados do Infopen (2017), apenas 12% das popu-
lação prisional brasileira está envolvida em algum tipo de atividade educacional, sendo 2% em 
relação à remição por leitura ou pelo esporte. Na penitenciária de Franca (SP), dos 1.967 presos 
(SAP, 2019), 17 participam do projeto de remição por leitura desenvolvido pelo Grupo Cárcere, 
Expressão e Liberdade (CEL), o qual, pautado na perspectiva dialógica da Reintegração Social 
(BARATTA, 1997; BRAGA, 2012) e da Redução de Danos da Execução da Pena (ROIG, 2015), 
assim como na pedagogia social e da autonomia (FREIRA, 1967, FREIRE, 1996, HOOKS, 2013), 
defende a educação como um ato contra-hegemônico (HOOKS, 2013). Em um ambiente mar-
cado pela legitimidade da violência e pela apatia política e social, a reinvindicação de um espa-
ço para desenvolvimento de uma atividade educacional encara constantes desafios e se depara 
com a ineficiência do aparato legal. À vista disso, o grupo CEL objetiva superar os muros da 
universidade e do cárcere por meio de uma iniciativa capaz de promover a (re) integração en-
tre os homens privados de liberdade e a sociedade extramuros, apoiando-se na construção de um 
diálogo sincero, compreensivo e dialético, entre os “dois mundos” (BRAGA, 2012), encarando-
-a como uma forma de resistência contra a lógica que segrega e separa. Com isso, o projeto se 
apropria da educação como prática de liberdade a fim de cruzar fronteiras e transgredir, atuando 
de maneira horizontal e incitando a autonomia política crítica (HOOKS, 1994; FREIRE, 1967). 
Para tanto, o trabalho desenvolvido se organiza na seleção de obras literárias por todos os mem-
bros do grupo (presos e universitários) que instiguem discussões pertinentes à realidade cotidiana, 
intra e extramuros, provocando o senso crítico e levantando questões relacionadas ao racismo, 
política, justiça, violência, entre outros. Nesse sentido, o presente trabalho se justifica diante da 
insipiente reflexão e criticidade acadêmica sobre a temática, o qual, de forma transversal, explo-
ra as mazelas do sistema educacional, o ambiente prisional, justiça social e direito penal, tendo 
como principal norteador a discussão sobre o diálogo entre a universidade e o cárcere (BRAGA, 
2010; OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, buscar-se-á apresentar as dificuldades e as conquistas do 
projeto do Grupo CEL a partir do projeto de Remição por Leitura, dentro da vivência no cárcere.
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A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL E A PEDAGOGIA DA ALTER-
NÃNCIA: INTEGRAÇÃO POSSÍVEL?

Humberto Rodrigues de Lima684

Maria das GraçasFerreira685

Vera Lucia Burque686 

Resumo

O presente texto apresenta os resultados da pesquisa sobre a Pedagogia da Alternância, que teve 
como objetivo, compreender se a Pedagogia da Alternância que envolve a relação teoria e prática, 
conhecimento científico e conhecimento tácito em cursos de ensino médio integrado a educação 
profissional, desenvolvidos pela Casas Familiares Rurais - CFR, contribui para o desenvolvimento 
da autonomia intelectual dos jovens do campo e, se esta metodologia poderia se constituir como 
uma forma de enfrentamento a fragmentação do conhecimento escolar e, portanto, uma formação 
capaz de avançar na perspectiva da autonomia dos jovens filhos de pequenos agricultores do in-
terior do estado do Paraná. A metodologia utilizada foi qualitativa, onde analisamos o referencial 
teórico existente sobre a Pedagogia da Alternância para nos apropriarmos da proposta e de autores 
que discutem a formação humana integral, tendo como referencial Marx e Gramsci. Num segundo 
momento, analisamos os documentos produzidos sobre a proposta curricular e acompanhamos in 
loco o trabalho realizado em duas CFRs, com o intuito de identificar se ocorria a materialização da 
proposta No Paraná até recentemente havia 45 Casas Familiares Rurais -,CFRs, que utilizando-se 
da Pedagogia da Alternância, metodologia criada no interior da França nos anos de 1940, buscou 
o enfrentamento ao distanciamento da escola com as questões inerentes aos jovens agricultores 
familiares. A Pedagogia da Alternância chega ao Brasil no final dos anos de 1960 e vem se cons-
tituindo um elemento importante na formação dos jovens do campo. O que constatamos, é que 
quando há condições materiais e humanas a metodologia utilizada pela Pedagogia da Alternância 
possibilita a concretização da formação integral, aqui compreendida como uma formação na to-
talidade, onde as dimensões do trabalho, da ciência e da cultura são indissociáveis, possibilitan-
do uma educação emancipadora. O grande diferencial da Pedagogia da Alternância é da relação 
que se estabelece entre os conhecimentos científicos no tempo escola (CFR) e os conhecimentos 
tácitos que os jovens trazem do trabalho realizado pelas famílias nas propriedades rurais, estabe-
lecendo a relação entre teoria e prática. A fragilidade da proposta se dá pela dependência econô-
mica, pois é uma formação desenvolvida por movimentos sociais, que desenvolvem o trabalho 
com convênio principalmente com o poder público estadual e municipal. Constatamos este proble-
ma nas CFRs pesquisadas, que vem sofrendo a falta de continuidade, pelo desmonte do governo 
do estado, que além de não oferecer políticas educacionais voltadas para a juventude do campo, 
também não possibilita as mínimas condições para que os movimentos sociais também o façam.
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O ACIRRAMENTO DA DUALIDADE NA FORMAÇÃO DOS JOVENS 
NO BRASIL

Humberto Rodrigues de Lima687

Resumo

A forma com a qual o Ensino Médio brasileiro tem sido organizado em harmonia com o capital 
pode ser observada no decorrer da história, prova disso são as políticas educacionais implemen-
tadas nas duas últimas décadas que visam exclusivamente à inserção dos jovens no mercado de 
trabalho. Com a aprovação da Constituição de 1988 houve um grande movimento para que a edu-
cação brasileira cumprisse o seu papel de atendimento a população, superando o modelo então 
dual da educação. Observa-se que a elaboração da LDB 9394/96, que durou oito anos, foi um 
espaço de grandes disputas no campo político e social e ainda que aprovada nossa constituição, 
denominada como Constituição Cidadã, a LDB não possibilitou avanços significativos na lei que 
a normatizou. Com a chegada de um governo popular ao poder em 2003 criou-se a expectativa 
de ruptura com a política neoliberalista anterior, contudo o que ocorreu foi uma acomodação de 
projetos antagônicos de sociedade e consequentemente de educação, mesmo aproximando-se, em 
alguns momentos, de um projeto emancipador, como pode ser observado nas Diretrizes Curricu-
lares para o Ensino Médio homologadas em 2012.Desta forma, as ações propostas não foram sufi-
cientes para fortalecer uma política tendo a centralidade no sujeito e não no mercado de trabalho.  
Neste sentido, o objetivo de nossa pesquisa é discutir as mudanças que ocorreram no ensino médio 
nas últimas duas décadas a partir da LDB nº9394/96 e que culminaram na atual lei nº13415/17. 
A metodologia utilizada para compreender este movimento foi à análise do referencial teórico e 
de documentos legais publicados neste período. Assim, a partir da análise, de cunho materialista 
histórico dialético, constamos que a lei nº13.415/17, que acirra a dualidade de ensino, só foi via-
bilizada devido ao projeto educacional, pautado pelo neoliberalismo, iniciado na década de 90 e 
retomado a partir da MP 746 em 2016. A proposta de reforma, encontrou em campo fértil, o que 
possibilitou sua tramitação de forma aligeirada, retomando os princípios dos anos de 1990 e que 
levará a denominada flexibilização, nada mais do que a fragmentação da formação dos jovens .
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AS COTAS RACIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – UNIRIO: UMA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATI-
VA (2012)

Isabel Santanna Santos688

Resumo

O trabalho apresentado é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, na perspectiva quali-
tativa, que estuda as políticas de ações afirmativas, mais notadamente, pertinentes às cotas raciais, 
adotadas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, a partir de 2012. Para 
isso, contamos com os referenciais teóricos do pensamento de Pierre Bourdieu no que se refere 
aos conceitos de capital cultural, habitus e campo a fim de articular argumentos sobre papéis 
sociais, desigualdades e espaço universitário. O estudo utiliza das fontes digitais e materiais da 
instituição para analisar o processo de implementação da política, além das propostas que sugiram 
a permanência, sendo investigadas atas de reuniões; resoluções; leis; decretos; pareceres, dentre 
outros documentos oficiais. Tem como perspectiva teórico-metodológica a pesquisa bibliográfica, 
a pesquisa e análise documental, assim como a entrevista semiestruturada. Logo, autores como 
Antônio Joaquim Severino (2017) e Maria Cecília de Souza Minayo (1993), tornaram-se os refe-
renciais indicados para tais aspectos metodológicos. Serão realizadas entrevistas com alunas es-
pecificamente formandas do curso de pedagogia que ingressaram através das cotas  para tentar 
compreender como foi a efetiva utilização desta política afirmativa do ponto de vista também dos 
discentes da UNIRIO. Entretanto, as entrevistas só poderão transmitir opiniões em nível amostral, 
pois para a seleção das entrevistadas está sendo utilizada a técnica snowball (bola de neve), onde 
escolhemos a primeira agente e as demais  a partir do mesmo recorte característico  são selecio-
nadas por esta, aplicando a cadeia de referência (VINUTO 2014). E neste sentido, o número de 
alunas selecionadas não poderá caracterizar uma visão geral sobre um quadro de opiniões desta 
categoria, tão somente nos trará alguns discursos subjetivos sobre a dinâmica da formação univer-
sitária, que serão de enorme importância para os direcionamentos futuros deste estudo. Esta in-
vestigação se configura como importante devido ao seu carácter inédito para a referida instituição.
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A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB) NO GO-
VERNO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E OS DESAFIOS 
PARA A EDUCAÇÃO.

Jacione Aparecida Cabral Resende689

Sérgio Paulo Morais 690

Resumo

O trabalho propõe analisar como o Estado e a sociedade civil se organizaram no campo educa-
cional influenciados pela política neoliberal no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
pela ótica da elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, através da Lei 
9.394/96 e avaliar os debates e interesses das classes dominantes e da sociedade civil no âmbito 
educacional. Ele dialoga com o GT9, ao questionar as relações estabelecidas entre o Estado e suas 
Políticas Educacionais no cenário da educacional brasileiro e a sociedade civil. O processo educa-
cional brasileiro sempre esteve na pauta de discussões. Segundo Regina Tereza Cestari de Oliveira 
(1997), a década de 1980 foi marcada por diversos congressos como a Conferência Brasileira de 
Educação, na seguinte ordem: 1980 em São Paulo, 1982 em Belo Horizonte, 1984 em Niterói, 1986 
em Goiânia, 1988 em Brasília e 1991 em São Paulo. Destas conferências elencadas, a de Goiânia se 
destacou, pois a partir dela foi enviado ao Congresso Nacional Brasileiro um conjunto de propostas 
apontadas pelos educadores, chamada de Carta de Goiânia e que mais tarde, somente no governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) resultaria na nova LDB aprovada em 1996. A autora Dagmar 
Zibas (2005) analisa mudanças promovidas pelo governo de FHC e as medidas implantadas na 
área educacional, por meio da LDB. Seu processo de aprovação refletiu uma onda neoliberal que 
tomava força na América Latina contando com apoio do Banco Mundial e a Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Cepal).A América Latina seria o local propício para avaliar se 
as das ideias neoliberais seriam válidas ou não, devido ao grande número de governos autoritários, 
que praticamente, controlavam todo o território latino, em meados da década de 1970. Segun-
do Perry Anderson (1995), o Chile foi o primeiro país a colocar em prática o modelo neoliberal 
durante o governo de Augusto Pinochet. A experiência neoliberal chilena, a crise da década de 
1980, o fortalecimento do capitalismo mundial, as mediações das agências internacionais, foram 
conjunturas que favoreceram interferências não só nas esferas econômicas e políticas, mas também 
na educacional. No Brasil, a aprovação da LDB em 1996, mostrou-se fortemente comprometida 
com ações de política internacional que buscavam orquestrar uma ordem econômica específica 
para países da América Latina. Deparamos-nos com vários desafios, e cabe ao educador buscar 
compreender as transformações, analisando-as a partir de seu olhar de pesquisador, mas também de 
agente que participa e vive o momento histórico. Indagar quais foram os pontos que caracterizaram 
a nova forma de política educacional e quais foram as vantagens para o país com essa mudan-
ça, faz-se necessário para a compreensão do cenário atual das políticas de incentivo à educação.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: O PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS ENQUANTO POLÍTICA PÚ-
BLICA PARA A EDUCAÇÃO

Jacqueline Lopes Freire691

José Carlos Souza Araújo 692

Resumo

Este trabalho tem como tema a educação em direitos humanos como política pública para a educa-
ção nacional. Seu objetivo é apresentar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNE-
DH) como instrumento político resultante dos esforços da sociedade brasileira para implementar 
uma cultura de educação em direitos humanos. Para isso, utiliza-se das pesquisas documental e 
bibliográfica. Compreende-se com esse estudo que o PNEDH é o resultado material de um pro-
cesso histórico capitaneado pelo Estado brasileiro, mas compartilhado pela sociedade civil orga-
nizada. Na busca pela efetivação da educação em matéria de direitos humanos, o poder público, 
especialmente o executivo federal, valeu-se da adoção de políticas públicas para o planejamento 
e a implantação de metas que visam a possibilidade de alicerçar uma cultura de direitos humanos 
no país, tendo em vista a concepção do Estado democrático de direito. O documento expressa a 
implantação da faceta educacional do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), de 1996, 
e a incorporação de princípios e diretrizes dos principais documentos internacionais de direitos 
humanos, dos quais o Brasil é signatário. O PNEDH possui como pressuposto, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos de 1948, bem como o Programa Mundial de Educação para Direitos 
Humanos. Sua finalidade é construir uma cultura voltada para o respeito aos direitos fundamentais 
da pessoa humana. A partir da publicação do PNEDH, a educação em Direitos Humanos tornou-se 
objeto de política pública, por meio de programas e projetos implantados pelos sistemas formal 
ou não-formal de ensino. Nesses termos, o PNEDH pode ser entendido como um instrumento de 
política pública contínua, em dois sentidos: em primeiro lugar, porque materializou em forma de 
documento, uma demanda social que se expressa em um projeto formativo fundado em princí-
pios democráticos e de cidadania. Em segundo lugar, porque se consolida como um instrumento 
promotor de uma cultura em direitos humanos, a qual pode ser compreendida como um processo 
educativo vivenciado na prática da cidadania. A estrutura organizativa do documento em análise 
estabelece: a) a noção de historicidade da proposta educacional em direitos humanos, com concei-
tuações e dimensões pelas quais os processos educativos se articulam; b) os objetivos gerais do 
Plano e as linhas gerais de ação; e por fim, c) apresenta os cinco grandes eixos de atuação: Educa-
ção Básica; Educação Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas 
de Justiça e Segurança Pública e Educação e Mídia. Em vista dos objetivos dessa pesquisa, sua 
estrutura se configura da seguinte forma: a) o processo histórico de elaboração e implantação do 
PNEDH, enquanto política pública educacional voltada à promoção dos direitos humanos; b) os 
seus fundamentos teórico-metodológicos, as propostas de execução, a organização estrutural do 
Plano, articulando-a com as metas e ações programáticas destinadas para cada eixo de atuação.
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OS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIO-
NAIS NAS PRISÕES PARAENSES

Jaimille Maria Lima Ledo dos Santos693

Luana Patricia Paixão Maciel694

Resumo

Este trabalho traz na sua composição resultados de uma Pesquisa de Iniciação Científica em anda-
mento, intitulada “A Gestão e o Planejamento da Educação Prisional no Pará: As estratégias mais 
recentes de consolidação organizacional”, a qual se propõe investigar se as Políticas Educacionais 
voltadas para a oferta da Educação para Jovens e Adultos Privados de Liberdade (PSRPL) estão 
sendo implementadas e de que forma esse processo ocorre no interior das penitenciárias Paraen-
ses, considerando que a educação não se limita à alfabetização e escolarização, mas a formação 
integral do ser humano. A Educação, por sua vez, é arrolada como um direito social, universal e 
indivisível e deve permanecer nessa dimensão basilar para a afirmação da dignidade, cidadania e 
reconhecimento do individuo como sujeito de direitos. Posto isso, estabelecemos como objetivos 
buscar os subsídios teóricos que apontem as proposições mais avançadas para oferta de educação 
para pessoas em situação de restrição/privação de liberdade e analisar o processo de implementa-
ção das Políticas Educacionais em uma Escola Pública de Ensino Fundamental e Médio situada 
em Belém do Pará para Pessoas nessa condição. Para isso, a metodologia de pesquisa se direciona 
na abordagem qualitativa de cunho bibliográfico e documental, a qual utilizamos como aporte 
teórico Baratta (2018), Onofre (2007), Paro (2016), Julião (2014) e Fidalgo (2017), que tratam 
sobre a perspectiva de implantação da Gestão Democrática na Escola Pública e sua relevância para 
desempenhar um trabalho coletivo nos espaços prisionais, discutindo questões de formação dos 
profissionais que atuam nesse sistema educativo, dentre outros aspectos que nos possibilitam iden-
tificar os principais entraves presentes na dinâmica de implementação das políticas educacionais 
nas prisões. Diante disso, surge a principal problema da pesquisa: Como transformar um espaço 
de exclusão em um espaço educativo? Como transformar presos em educandos? Quais as propos-
tas apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação do Pará e Superintendência do Sistema 
Penitenciário do Estado do Pará para viabilizar a escolarização e humanização no cárcere? E que 
tipo de Gestão está instituída para direcionar este trabalho? Com base na leitura e interpretação de 
legislações, resoluções, portarias, relatórios, convênios, convenções, tratados, livros e outros docu-
mentos coletados ao longo da pesquisa, pudemos compreender que a Educação nas prisões apre-
senta avanços significativos em relação à oferta de educação para pessoas em contexto de restrição/
privação de liberdade, porém as políticas públicas na área ainda são diminutas em relação as de-
mandas estabelecidas. De um lado, grande parte dos profissionais que trabalham nas penitenciárias 
ainda não compreendem o processo a qual estão inseridos. De outro, o Estado pouco oferta cursos 
de formação continuada para esses profissionais desenvolverem intervenções mais qualificadas. 
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O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ESTUDANTES 
DE 4 A 16 ANOS, DO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO JATOBÁ, 
EM BURITIZEIRO/MG, EM 2018.

Janaina Torres dos Santos695

Úrsula Adelaide de Lélis696

Resumo

O transporte escolar é um meio de acesso à escola para milhares de crianças que moram longe da 
escola e necessitam iniciar, continuar e terminar seus estudos. Ele é um direito do estudante, garan-
tido no art. 208, da Constituição Federal, como dever do Estado na forma de programa suplementar 
(BRASIL, 1988). Os art. 10 e 11 da Lei Diretrizes e Base da Educação (LDB) determinam que os 
estados devem assumir o transporte escolar para os estudantes da rede estadual de ensino e os mu-
nicípios para os das escolas municipais (BRASIL,1996). Para os estudantes do Campo, o transporte 
escolar é fundamental, dado que muitas escolas encontram-se distantes das suas residências, e o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2017) aponta que o país é mais ru-
ral que imaginado, e o Censo Demográfico do ano 2010 (BRASIL, 2010) registrou que 29.852.986 
pessoas viviam na área rural no Brasil. O Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) obje-
tiva garantir o direito de estudar, por meio da oferta do transporte. Entretanto, é comum nos depa-
rarmos com realidades em que o Transporte Escolar é feito em carros velhos, improvisados, e sem 
segurança.  Portanto, este estudo interroga: no atendimento aos estudantes do Campo, o Programa 
Nacional de Transporte Escolar (PNATE) tem sido desenvolvido, em Buritizeiro/MG, de acordo 
com a legislação vigente? Ele busca problematizar a oferta do Transporte Escolar, enquanto direito, 
para os estudantes do Campo; discutir o direito à Educação do Campo; conhecer a política pública 
do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE); registrar o cotidiano dos alunos no uso do 
Transporte Escolar apontando as suas condições físicas e logísticas de funcionamento, e identificar 
posição da família em relação ao uso do Transporte Escolar. Qualitativo, ele realiza-se pela revisão 
de literatura e pesquisa de campo desenvolvida no Assentamento São Francisco, em Buritizeiro/MG. 
O instrumento para coleta dos dados é a observação do cotidiano dos estudantes no uso do Trans-
porte Escolar, e entrevistas semiestruturadas com eles e as suas famílias, assim como os motoristas 
dos carros que fazem o transporte. Resultados parciais apontam que mesmo diante da legislação 
atual que assegura a Educação do Campo, estados e municípios ainda a consideram educação de se-
gunda linha, e os seus sujeitos como beneficiários de Políticas Públicas e não cidadãos de direitos.

Palavras-chave: Educação do Campo. Políticas Públicas. PNATE.
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ENSINO MÉDIO: A DUALIDADE QUE TRANSITA ENTRE A INSER-
ÇÃO NO ENSINO SUPERIOR E O MUNDO DO TRABALHO 

Janaina Junqueira Valaci Cruvinel697

Resumo

O ensino médio brasileiro, desde sua concepção, tem caráter político muito claro, ou seja, a mes-
ma política que exclui é a que propõe reformas para esse nível educacional que se constituiu na 
eminência de uma dualidade estrutural para o mundo do trabalho e para o ingresso no ensino 
superior. Muitas reformas já subsidiaram o ensino médio, porém tratar tal dualidade ou mesmo 
vislumbrar a possibilidade de um ensino unitário não é tarefa exclusiva da escola, pois o fator 
que mais incide nessa dualidade é de ordem social e não educacional. Pensar em políticas edu-
cacionais atrelada ao mundo do trabalho é uma das premissas dessa pesquisa e, para isso temos 
como objetivo situar o debate sobre a identidade, o papel e o sentido do Ensino Médio no de-
senvolvimento histórico da educação brasileira, especificamente demarcando como o mundo do 
trabalho vem posto e o modo como se dá esse debate. Para isso, a metodologia utilizada foi uma 
pesquisa bibliográfica, e como referencial teórico principal aportamo-nos em fontes documentais, 
tendo como princípio a LDB nº 9.394, de dezembro de 1996, e todos os demais aparatos legais 
posteriores a essa lei e que remetem à temática. Para isso, buscamos subsídios também nos pare-
ceres CNE/CEB 15/1998 e CNE/CEB 5/2011 e em suas respectivas resoluções CNE/CEB 3/1998 
e CNE/CEB 2/2012. Os PNEs 2001-2010, 2011-2020 e 2014-2024 também sustentaram o deba-
te e, nessa esteira, trazemos o PL nº 6.840/2013. Os resultados e alcance deste trabalho vêm ao 
encontro de que não é possível pensar um ensino médio unitário que permita aos alunos “esco-
lher” suas disciplinas, as quais nortearão sua formação para a universidade ou para o trabalho. E o 
pior é que essa dualidade vem escamoteada pela perversidade midiática do governo que a propõe. 

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Ensino Médio. Mundo do Trabalho
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O ESTADO AVALIADOR E SUAS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO DO-
CENTE

Jaqueline Bonfim de Souza Lima698

Thays Trindade Maier699

Resumo

Este trabalho tem por objetivo esboçar considerações sobre o Estado Avaliador e suas implicações 
no trabalho docente. Para a realização deste trabalho nos propomos realizar um estudo qualitati-
vo, por meio da pesquisa bibliográfica de autores que dialogam sobre a temática, dentre outros, 
citamos: Anderson (1995), Zanardini (2008), Mesários (2005), Deitos (2011). Para entendermos 
a concepção Estado avaliador, é imprescindível compreender as mudanças que ocorreram no di-
recionamento das políticas educacionais a partir da década de 90, no Brasil. Em consonância com 
o grupo de trabalho “”, o nosso interesse em dialogar sobre os desafios que permeiam o trabalho 
docente, justifica-se pela estreita relação entre a implementação das políticas neoliberais que orien-
taram a reforma do Estado e consequentemente a reforma da Educação e a responsabilização dos 
sujeitos que compõem o processo de ensino aprendizagem. Visando o controle dos resultados, o 
Sistema de avaliação de educação básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliação em larga 
escala, que no discurso apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), as avaliações em larga escala fornece indicativos da qualidade do ensino 
ofertado. Porém é necessário discutir, quais as implicações dessa política de avaliação no traba-
lho docente, e principalmente cotidiano escolar. Como resultados desse estudo entendemos que 
a constituição de um Estado avaliador, que preza pelo controle de resultados, acaba por impactar 
o trabalho docente, pois consideramos que o objetivo do trabalho do professor está para além 
de alcançar e/ou superar resultados. Compartilhando do pensamento de Evangelista e Shiroma 
(2015), “Se compreendemos a realidade como síntese de múltiplas determinações podemos pen-
sar a Educação como constituída e constituinte dessas mesmas relações sociais. Neste sentido as 
autoras destacam que “Esse movimento é mais complexo do que poderia parecer, pois está em 
questão o conteúdo social da aprendizagem humana e o tipo de homem que se deseja formar”. 
Entendemos que o trabalho docente tem por finalidade a transmissão do conhecimento produzi-
do historicamente pela humanidade, com vistas à formação integral do sujeito, capaz de dialogar 
com criticidade e autonomia mediante as contradições existentes no modo de produção capitalista.
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O LUGAR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA FRENTE AOS 
ACORDOS INTERNACIONAIS COM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA: 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL SOB A PERSPECTIVA DA POLÍTICA EDUCACIONAL 
COMPARADA

Jennifer de Carvalho Medeiros700

Raquel de Almeida Moraes 701

Resumo

O presente trabalho destaca a importância da internacionalização para a educação profissional desenvolvida 
no Instituto Federal de Brasília, no sentido de analisar qual tendência de educação profissional é difundida 
entre os países parceiros. Apontamos como objetivo geral analisar os acordos internacionais firmados entre 
o Instituto Federal de Brasília e demais instituições internacionais latino-americanas em 2017 e 2018. A 
partir dessa análise, lançamos as seguintes questões: qual perspectiva de educação profissional é assumida 
pelo Instituto Federal de Brasília frente ao processo de internacionalização? Qual é a agenda para educação 
profissional a partir do contexto da mundialização da educação e da relação educação e trabalho? Para a 
resposta desses questionamentos, lançaremos mão da pesquisa documental e bibliográfica para descrever e 
analisar os acordos internacionais firmados entre o IFB e os países da América Latina nos anos de 2017 e 
2018. Adotaremos como caminho metodológico a perspectiva crítica dos estudos comparados, destacando a 
importância de se pensar na educação comparada para além de um processo que classifica as práticas educa-
cionais dos países por meio dos processos globais de avaliação. Portanto, uma análise comparada significa 
compreender, no âmbito da América Latina, os fatores condicionantes que desencadearam as reformas edu-
cacionais, sobretudo vinculadas às reestruturações políticas e econômicas dos países em questão. A partir 
dos anos 1990, a teoria do capital humano foi empregada para incentivar e satisfazer os interesses privados, 
cabendo ao indivíduo fazer as escolhas adequadas e necessárias para garantir o seu espaço em um merca-
do competitivo. Convém, pois, investigar em que medida podemos identificar rupturas ou continuidades 
desses argumentos no atual paradigma da educação profissional, principalmente considerando a criação 
da Rede Federal como política que busca superar a dualidade histórica presente na educação profissional. 
A Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia incentiva as ações e políticas com o viés para interna-
cionalização, como forma de atender às demandas globais de produção do conhecimento. O documento 
que define as políticas de internacionalização da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aponta 
a necessidade de estabelecer relações solidárias com os países, em especial aqueles da América Latina e 
da África. No entanto, de acordo com o levantamento realizado no sítio eletrônico do Instituto Federal de 
Brasília, em 2017, foram feitos acordos com os seguintes países: Alemanha, Benin, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Peru, Portugal, Sudão e Suriname. Em 2018 não foi feito ne-
nhum acordo com países latino-americanos. Cabe investigar a razão desse reduzido número. Evidenciamos 
que a agenda política para educação profissional caminha na direção da lógica das competências, dando ên-
fase à formação pragmática e individualizada. Contudo, o Brasil tem nos Institutos Federais a possibilidade 
de reinventar a educação profissional, sendo preciso agir frente às determinações das agendas neoliberais 
de produção de políticas educacionais que revelam a continuidade da dualidade dos processos educativos.
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NA TEIA DO CAPITAL: AMEAÇAS AO ACESSO DA CLASSE TRABA-
LHADORA AO ENSINO SUPERIOR

Júlia Fitaroni Moreira Dias702

Cezar Luiz de Mari703

Resumo

Historicamente, no Brasil, a educação pública parece não ser compreendida como uma política de 
Estado, mas sim, uma política de governo(s). Se nos últimos anos, durante os governos petistas 
de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), as políticas educacio-
nais convergiam para o aumento de investimentos e acesso das classes populares ao ensino su-
perior através de ações afirmativas como as cotas e programas governamentais como o REUNI; 
no Brasil atual, com o avanço e institucionalização de projetos reacionários, a educação pública 
reflete a precarização dos serviços básicos garantidos pelo Estado e serve de laboratório para re-
formas, como a do Ensino Médio, e projetos que limitam a formação ampla e crítica, alinhados 
ao interesse do capital em formar mão de obra barata e alienada para o mercado. Neste contexto, 
ainda que relegada à marginalidade intelectual, a classe trabalhadora luta por seu acesso às cadei-
ras universitárias contando com iniciativas da sociedade civil e de movimentos sociais. Frente ao 
exposto, o presente trabalho busca analisar os meios institucionais que possibilitaram, na última 
década, a ampliação e incipiente democratização do acesso às Universidades públicas e trazer à 
luz reflexões e debates acerca da conciliação de classes que possibilitou esse acesso e as atuais 
ameaças postas pelo avanço das agendas conservadoras. Para tal, partindo de uma prospecção 
materialista histórico- dialética, serão analisadas as últimas mudanças voltadas à educação na le-
gislação federal e será empreendido um levantamento bibliográfico acerca do tema, resgatando 
debates clássicos e lançando sobre eles um olhar contemporâneo, visando contribuir com novas 
discussões e articulações teóricas. Dentre os subsídios teóricos norteadores desta análise estão 
os estudos de autores como Freire (2018), Gramsci (1999), Leher (2004) e Spósito & Andrade 
(1986) ao relacionarem a relação contraditória em que as classes subalternas são submetidas 
pelo sistema capitalista e o papel do Estado na manutenção desse status quo. Por fim, buscar-
-se-á delinear alternativas traçadas por trabalhadores e trabalhadoras salientando suas limitações 
e esforços de superação a partir de experiências de Educação Popular na cidade de Viçosa-MG.

Palavras-chave: Ensino superior. Práxis sociais. Classe trabalhadora.

702  Graduada em licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa. Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) pela Universidade Federal de Viçosa. fitaronijulia@gmail.com
703  Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente do Departamento de Educação da Universi-
dade Federal de Viçosa. cezardm67@gmail.com



389

POLÍTICAS EDUCACIONAIS: ESTUDO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO DE ORIXIMINÁ-PA

Juliana Vieira Jordão704

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 705

Resumo

No atual contexto sócio-político-educacional, vários desafios afloram no que tange à melhoria na qualidade da 
educação brasileira, principalmente, devido às diferenças sociais, possibilitando com que alguns sejam mais 
beneficiados do que outros, nos fazendo refletir e analisar a ação do Estado, concernente às Políticas Públicas 
Educacionais. Partindo desse pressuposto, o trabalho em questão, consiste em uma pesquisa em andamento, no 
Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal do Oeste do Pará, cujo objetivo é analisar 
as políticas educacionais implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná, estado do Pará. 
O recorte temporal desta pesquisa partirá de um dos principais marcos legais da educação no Brasil, a Lei de 
Diretrizes e Bases nº 9.394/96, até o ano de 2018, sendo norteado pelas seguintes questões: De que forma as 
Políticas Públicas Educacionais foram executadas no município de Oriximiná? Quais as ações da Secretaria 
Municipal de Educação e quais os reflexos deixados para os dias atuais? As políticas implementadas acom-
panharam as necessidades educacionais do município? A pesquisa propõe uma investigação conduzida com 
base nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa, devido o tema em questão – Políticas 
Públicas Educacionais – não ser algo que se possa ser quantificado, em função de sua própria natureza (social). 
Como estratégias investigativas serão desenvolvidas: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; e entrevista 
semiestruturada. Neste texto, apresentamos o recorte do referencial bibliográfico estudado até o momento, cujo 
resultado preliminar da pesquisa, considerou os autores: Perez (2010); Santos (2016); Souza (2017) e Silva 
(2016). Perez (2010) aponta a implementação como a fase mais complexa para sua concretização, tornando-se 
de suma importância examinar a implementação das políticas, assim como reexaminar o que foi implementado, 
se deu certo e o que de fato funciona. Consiste em um dos principais focos de pesquisa das próprias políticas 
sendo fundamental para sua reformulação ou para formulação de novas políticas. Santos (2016) considera que 
o estudo de implementação de políticas permite traçar um registro histórico das políticas naquela determinada 
área, legitimando seus avanços e retrocessos e proporcionando melhorias da educação. A esse respeito, Souza 
(2017) destaca a importância de analisar o contexto histórico atual brasileiro, para compreensão das análises das 
políticas educacionais em vigência ou em processo de tramitação. Silva (2016) caracteriza Oriximiná no cená-
rio educacional, a partir de alguns indicadores educacionais como o IDEB, e em especial, a partir da progressiva 
implantação do ensino em Tempo Integral, conforme preconiza a LDB/1996 e o atual PNE (2014-2024) em 
vigência, considerado no âmbito da política indutora de educação integral, em âmbito municipal. Além disso, 
a autora pondera acerca da implementação de políticas pontuais implementadas no município de Oriximiná 
com claro caráter assistencialista, como o Programa Mais Educação, implementado somente em comunidades 
consideradas pobres e que possuem crianças em situação de vulnerabilidade. Excluindo assim, outras crianças 
e adolescentes de terem acesso a esta política, contrapondo-se ao direito fundamental a educação e mostrando 
uma ausência conceitual teórica e pouca intencionalidade a respeito da implementação de políticas públicas.
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POLÍTICA FOCALIZADA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚ-
BLICA EM DUQUE DE CAXIAS: O COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

Juna Battaglia da Cruz 706

Resumo

O presente texto busca analisar a ação da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias em tomar para 
si a responsabilidade financeira, de infraestrutura, material e de recursos humanos do estabeleci-
mento e manutenção de um Colégio da Polícia Militar no município visando atender exclusiva-
mente filhos de policiais militares e bombeiros militares, ao passo que a rede pública municipal 
de ensino encontra-se em estado de precariedade exatamente nas responsabilidades mencionadas. 
Em vista disso, a hipótese levantada é de utilização do orçamento público para a educação em 
prol do oferecimento do ensino obrigatório de forma restrita, exclusivista e privilegiada para parte 
da população no município de Duque de Caxias, desconsiderando a competência municipal de 
educação de atuar prioritariamente no ensino fundamental em regime de colaboração com Estado 
e União a fim de universalizar o ensino obrigatório previstos na Constituição Federal. Cabe ainda 
indagar se, na atual política educacional, o colégio da polícia militar tornou-se o novo modelo para 
a educação municipal, já que apresentam condições gerais tão diferenciadas da rede municipal de 
ensino. Para tanto, a pesquisa se utiliza como referencial teórico-metodológico do materialismo 
histórico, no intuito de compreender o que é proclamado pelo governo e quais são os movimentos 
da realidade em relação a instauração do referido colégio no município de Duque de Caxias. Os 
documentos analisados nesta investigação são os dados públicos de orçamento municipal disponí-
veis no portal da transparência, as prestações de contas de 2018 realizadas na Câmara Municipal 
de Duque de Caxias e as publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Boletim 
Oficial do Município de Duque de Caxias que tangem a fundação, o estabelecimento e a orga-
nização do III Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Assim, compreendendo 
que as ações do Estado não se explicam por si, mas são fruto das relações de produção que cons-
tituem a sociedade, atenta-se para a história das políticas de financiamento da educação estatal 
no Brasil que, numa sociedade desigual como esta, não tem estado a serviço da coletividade, do 
bem comum, mas intercedem por vantagens privadas, apesar de refletirem também as disputas 
de interesse e visões de mundo. Desta forma, conclui-se que a proclamada crise financeira apli-
cada à gestão das políticas públicas do município, em especial, as educacionais, que segue com 
estruturas precárias, escassez de material e professores e subvalorização profissional indica, na 
verdade, o não cumprimento do direito à educação no município, uma vez que o governo munici-
pal faz a opção de direcionar os recursos públicos da educação para uma escola restrita a um setor 
da sociedade no lugar de resolver os problemas encontrados nas 178 escolas da rede municipal. 
Aponta também que, em um contexto de clamação por uma “escola sem partido”, liderada pelo 
atual presidente Jair Bolsonaro ligado diretamente à instauração deste colégio, o que se constata 
da política do atual governo municipal é um colégio totalmente partidário de uma ideologia militar 
já que a parte pedagógica e de gestão da unidade é de responsabilidade da Polícia Militar do RJ.
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A “NOVA GESTÃO PÚBLICA” E A POLÍTICA DE PRECARIZAÇÃO 
DO TRABALHO DOCENTE: A EXPERIÊNCIA DO BRASIL E PORTU-
GAL

Jussara Marques de Macedo707

Resumo

O presente trabalho é resultado do estudo comparado sobre a política educacional para a Educação Bá-
sica no Brasil e Portugal, considerando as mudanças provocadas pelo modelo gerencialista de gestão, 
também conhecido como a “Nova Gestão Pública”. Tais mudanças dão sustentabilidade à lógica das 
competências como requisitos necessários à realização do trabalho docente. Parte-se do pressuposto 
de que o desenvolvimento das políticas educacionais, no contexto da reforma dos Estados capitalis-
tas, carrega em si os elementos constitutivos para o exercício de uma prática docente flexibilizada e 
precarizada, ajustadas à “sociedade do conhecimento”, bem como a negação de uma autonomia plena, 
substituída pela autonomia fetichizada. Objetiva-se compreender a forma como a política educacional 
para a Educação Básica nos dois países foram influenciadas pela “Nova Gestão Pública” e seu im-
pacto no trabalho docente. O referencial teórico fundamenta-se, principalmente, em autores críticos 
ao atual modelo de reestruturação do Estado capitalista contrapondo-se àqueles que apresentam o 
neoliberalismo como a única saída para crise gerada pelo próprio sistema. Elegeu-se, também, teóricos 
formuladores da contrarreforma do Estado brasileiro e português que apresentaram a reforma geren-
cial apropriada para substituir o Estado burocrático, com seus investimentos em políticas públicas, 
dentre elas a educação. A metodologia pauta-se no Materialismo Histórico Dialético uma vez que 
buscamos compreender o fenômeno analisado não apenas por meio da aparência, mas na sua essência, 
com o intento de analisar a coisa em si. Trata-se, ainda, de uma pesquisa básica, de análise qualitativa 
e caráter explicativo que se insere na pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de fontes 
primárias e secundárias. O resultado é que as políticas de cunho gerencialista imprimiram novos atri-
butos na Educação Básica no Brasil e em Portugal, alterando significativamente a gestão do trabalho 
docente no “chão da escola” levando o trabalhador docente a ter que adquirir novas competências para 
caracterizar-se como um trabalhador de novo tipo. O alvo é promover uma educação de “qualidade” 
em conformidade com a “sociedade do conhecimento”. No Brasil, a materialização da “Nova Gestão 
Pública” se deu, no aspecto mais geral, com a contrarreforma do Estado em 1995 e, mais especifica-
mente no campo educacional, com a promulgação da Lei nº 9.394/96. No caso de Portugal, no aspecto 
macro, a contrarreforma do Estado se deu por meio das orientações do Conselho Europeu a partir dos 
anos de 1970 o que implicou em mudanças no campo educacional a partir da promulgação da Lei 
nº 46/86. Conclui-se, que as políticas educacionais voltadas para a Educação Básica no Brasil e em 
Portugal, tem se orientado pelas indicações dos organismos internacionais e acordos internacionais. 
Fundamentadas na lógica da “Nova Gestão Pública”, reforça-se a ideia da competitividade presente 
na agenda educativa internacional, colocando em evidência que o trabalho docente deve focar-se na 
produção de resultados, na eficiência, na avaliação, na excelência e no mérito marcas da ideologia 
neoliberalista da educação, contribuindo, sobremaneira para a precarização do trabalho docente. Con-
trariamente, coloca-se a defesa da autonomia do trabalho docente como necessária para a formação 
de sujeitos emancipados e autônomos, que contribuam para construção de uma outra sociabilidade.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO E O PODER JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE 
DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (2009 
– 2019)

Kelia Naiara Soares Santos708

Úrsula Adelaide de Lélis 709

Resumo

O direito à educação está contemplado na atual Constituição Federal e em normas jurídicas in-
fraconstitucionais. Na Carta Constitucional de 1988, no título que aborda os direitos e garantias 
fundamentais, artigo 6º, a educação é efetivamente reconhecida como um direito social, sendo 
mencionada em primeiro lugar. Não obstante a existência desse arcabouço normativo, em face do 
não cumprimento desse direito ou de sua oferta irregular, tem se tornado cada vez mais frequente o 
acionamento do Poder Judiciário, a fim de garantir sua efetivação. Diante desse cenário, a pesquisa 
objetiva averiguar e analisar a atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), entre os 
anos 2009 e 2019, visando à efetivação do direito à educação básica. O recorte espacial, consequen-
temente, foi delimitado em conformidade com a área de jurisdição do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, ou seja, todo o território mineiro. Considerando tais colocações, as fontes documentais – 
decisões proferidas de forma colegiada, isto é, os acórdãos prolatados pelos desembargadores do 
TJMG nas demandas respectivas ao direito à educação básica – serão analisadas empregando-se 
a abordagem da investigação qualitativa. O referencial teórico principal da pesquisa é integrado 
pelos pesquisadores Romualdo Luiz Portela de Oliveira (1999), Adriana Aparecida Dragone Sil-
veira (2010) e Carlos Roberto Jamil Cury (2009), estudiosos do tema direito à educação. Assim 
como, pelo arcabouço normativo que regulamenta o funcionamento da educação básica no Brasil, 
enfatizando-se a Constituição Federal de 1988, Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro; o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990) e as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394 de 1990). A pesquisa encontra-se em fase inicial. Espera-se que os seus 
resultados possam colaborar para a compreensão de como o Poder Judiciário, por meio de um 
Tribunal de Justiça, pode contribuir para a efetivação e fortalecimento do direito à educação básica.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA BASE NACIONAL COMUM CUR-
RICULAR: UMA ANÁLISE DO DOCUMENTO DO ENSINO MÉDIO

Lara Ribeiro Franco710

Resumo

O texto busca compreender como a interdisciplinaridade se apresenta na Base Nacional Curricular 
Comum BNCC do Ensino Médio.  É um trabalho é de caráter documental e bibliográfico tendo 
como procedimentos técnicos a revisão de literatura e a análise da “Base Nacional Curricular do 
Ensino Médio. A revisão de literatura pauta-se nos estudos de Aguiar (2018), Apple (1994), Dou-
rado (2018), Fazenda (1979), (1981), Gadotti (1999), Japiassu (1976), Sacristán, (2005), entre 
outros. Utilizou-se um software livre para a elaboração de uma “nuvem de palavras” que baseado 
nos termos mais frequentes do texto organiza as palavras, em várias cores e tamanhos formatos. 
O conceito de interdisciplinaridade é amplo e complexo, buscando a superação da fragmentação 
do saber, e tem como ideal utópico a unidade do saber. Currículo Escolar, de maneira simples é 
descrito por Sacristán (2005. p. 16), como  “ aquilo que um aluno estuda”. A escolha de quais 
conteúdos serão ensinados/aprendidos e quais serão deixados de lado; não é uma decisão neu-
tra, é uma decisão política, é um campo de disputas. Perrenoud (2003, p.19) pondera   que a 
construção do “Currículo deve basear-se naquilo que pareça essencial para aprender e ensinar”, 
e não priorizar sistemas de avaliação. Apesar de no texto de introdução do documento, afirmar 
que “a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento” 
(BRASIL, 2018. p. 15). Conceito que está em sintonia como o conceito de interdisciplinaridade, 
e esta ser percebida como aspecto organizador do currículo, e estar presente em alguns momen-
tos, o termo em si, é ausente no texto referente a etapa final do Ensino Médio.  E aparece no 
documento como um todo, apenas três vezes. A figura “nuvem de palavras”, elaborada a partir 
do texto, mostra ênfase em conhecimentos, competências e habilidades, o que está em sintonia 
com o que se propõe.  “A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se 
espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica” (BRASIL, 2018).
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A EDUCAÇÃO INTEGRAL E O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DA REFORMA DO “NOVO” ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL 
DE SANTARÉM-PARÁ

Ledyane Lopes Barbosa711

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares712

Resumo

Este trabalho integra a dissertação em andamento, no Programa de Pós-graduação em educação 
da Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA, cujo objetivo é analisar o processo de imple-
mentação da reforma do ensino médio, nas escolas da rede estadual do município de Santarém-
-PA. Apresentamos os desafios e as possibilidades para uma educação integral a partir da reforma 
do ensino médio. Embora as perspectivas não se apresentem favoráveis mediante o cenário de 
contingenciamento na área educacional, preconizada desde a aprovação da PEC 55, no ano de 
2016 que inviabilizou o Plano Nacional de Educação vigente, em relação aos investimentos no 
campo educacional. O estudo está sendo desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, docu-
mental e de campo. Os documentos para realização da análise documental são: a Lei da Reforma 
do Ensino Médio (Lei nº 13. 415, de 16 de fevereiro de 2017); o Projeto Político Pedagógico 
das unidades de ensino da rede estadual; Constituição Federal (1988); LDB - Lei nº 9.394/96; 
PNE - Lei nº 13.005/2014. Utilizaremos na fase de produção de dados; a aplicação de questioná-
rios e entrevistas semiestruturadas, tendo como sujeitos participantes: professores, coordenadores 
e gestores; e levantamento junto a SEDUC, 5ª Unidade Regional de Ensino, para identificar o 
quantitativo de escolas ativas da rede estadual do município de Santarém, delimitando-se assim, 
o lócus da pesquisa empírica. Como questões norteadoras, delimitaram-se as seguintes: Como a 
Secretaria Estadual de Educação - SEDUC está realizando a implementação da reforma do en-
sino médio nas escolas da rede estadual do município de Santarém-PA? Os professores da rede 
estadual de Santarém tiveram algum contato preliminar com o documento da BNCC, antes da 
sua aprovação? O que preconiza a BNCC quanto ao currículo do ensino médio? Como se dará 
a oferta dos itinerários formativos, previstos no documento da BNCC? Até o momento, fizemos 
levantamento bibliográfico por meio de estudos com os seguintes autores: Souza (2017); Ferreti 
e Silva (2017); Leão (2018). Os resultados preliminares demonstram que a reforma do ensino 
médio simboliza a redução do papel do Estado na garantia do direito à educação, na qual, uma 
escolaridade mais longa e qualitativa, volta a ser privilégio para poucos. E, corrobora com o al-
cance dos objetivos da nova agenda neoliberal, na medida em que prioriza uma flexibilização 
curricular, na qual o estudante “escolhe” uma área de formação e itinerários formativos, que têm 
no plano subjetivo a ampla defesa da pedagogia das competências e da teoria do capital humano. 
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PROFISSÃO REPÓRTER E A PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: UMA 
ANÁLISE SOBRE A MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL PAULISTA DE 
2015 

Leila Morais  713
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Resumo

O artigo intitulado “Profissão Repórter e a Pedagogia do Oprimido: Uma análise sobre a mobi-
lização estudantil paulista de 2015” apresenta uma analogia e reflexão entre o livro Pedagogia 
do Oprimido, de Paulo Freire e o retrato da mobilização estudantil paulista de 2015 realizado 
por programa jornalístico de televisão. O artigo está relacionado ao Grupo de trabalho “Esta-
dos e Políticas Educacionais” e tem como objetivo a análise da relação das políticas educacio-
nais com as demandas dos movimentos sociais. Partindo dos princípios estabelecidos pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei no 9.394/1996, que dispõe sobre os 
direitos e deveres da educação nacional e considerando as abordagens educacionais adotadas no 
atual modelo de ensino brasileiro, o texto discute o papel do aluno como sujeito crítico e cons-
ciente de sua realidade. A construção da ótica crítica se baseia a partir da reportagem exibida 
nacionalmente na Rede Globo no dia 17 de novembro de 2015 e a contextualização com os ideais 
defendidos por Freire.  A pesquisa parte do princípio documental com a análise de conteúdo jor-
nalístico por comunicação de massa, bibliográfico se baseando nos saberes e ideários expressos 
por Freire em suas obras, especificamente no livro Pedagogia do Oprimido e o seu contraponto 
com a LDB. O principal questionamento desse trabalho se dá sobre o retrato dado ao papel dos 
estudantes paulistas na mobilização de 2015 e o entrave entre as propostas educacionais defen-
didas pelo governo do estado de São Paulo, refutadas pelos estudantes. Ao mesmo tempo que 
discute sobre as formas para promover uma educação emancipatória a partir da afirmação dos 
sujeitos e também como à prática jornalística pode colaborar nesta abordagem. Também agre-
ga uma reflexão sobre o acontecimento relatado na reportagem e a correlação da situação con-
creta de opressão com as teorias da ação antidialógica e ação dialógica apresentadas por Freire. 
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O PROCESSO DE NEOLIBERALIZAÇÃO, A REFORMA DO ESTADO 
DE 1990 E OS REFLEXOS NA GESTÃO EDUCACIONAL NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Lílian Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves 716 

Resumo

Entendemos que atualmente as políticas educacionais não podem ser pensadas apenas dentro dos 
limites dos Estados-nação. Devemos analisá-las em um contexto mais amplo vinculando- as ás 
questões sociais, econômicas e políticas mundiais. Mudanças na forma de atuação do Estado, os 
processos de flexibilização, as ferramentas de medição, comparação, competição, avaliação e polí-
ticas de premiação em gestão escolar adotado a partir da década de 1990, se inserem dentro de um 
contexto mais amplo e são resultantes do processo de globalização e neoliberalização do mundo 
capitalista. Essas mudanças ocorrem nos países capitalistas e se concretizam de maneira distinta e 
em diferentes intensidades, transformando a sociedade de modo geral, tendo um alcance expressivo 
no campo da educação escolar. Concordamos com Libâneo quando diz que “a escola é a instância 
integrante do todo social, e é afetada pela estrutura econômica e social, pelas decisões políticas e 
pelas relações de poder em vigor na sociedade” (Libâneo et al 2003, p. 296).  Portanto, compreen-
der a sua gestão, implica estar atento as particularidades de seu tempo e espaço já que “ a educação 
escolar  não se faz separada dos interesses e forças sociais presentes numa determinada situação 
histórica (PARO 1988, p. 13). A luz dessa reflexão, o trabalho aqui apresentado, é recorte de uma 
pesquisa de mestrado em andamento, aporta elementos sobre a concepção gerencial das reformas 
da década de 1990, destacando a política de premiação em gestão escolar adotada pelo Estado Bra-
sileiro nos anos de 1998, buscando, analisar  o modelo de gestão delineado nos documentos sobre 
o prêmio disponíveis na Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Para tanto, adotaremos 
uma abordagem qualitativa, com base nos procedimentos metodológicos apoiados na pesquisa bi-
bliográfica e documental. A análise inicial nos leva a constatar que os critérios adotados pelo Prê-
mio Gestão escolar  para selecionar as escolas podem reforçar a competitividade, além de segrega-
ção de recursos financeiros, já que são considerados os resultados das avaliações o externas (Ideb, 
PROEB, PROALFA) , bem como as avaliações internas, aprovação, reprovação e abandono, fazen-
do com que escolas que apresentam melhores resultados tenham mais chances de serem premiadas 
financeiramente. As práticas organizacionais das escolas que seguem as dimensões do prêmio  são 
direcionadas a uma ação gerencialista sustentadas nos princípios de produtividade, eficiência e 
eficácia. Além disso, a premiação em gestão escolar pode  reforçar os mecanismos de accontabylity 
entendida por Sano (2003) como um maior rigor referente à prestação de contas por parte dos diri-
gentes públicos aos órgãos de controle e até mesmo à própria sociedade pois na medida em que a es-
cola não é selecionada, essa pode ser responsabilizada indiretamente pelo fracasso escolar, o que de 
certa forma pode levar a relacionar os bons resultados das avaliações externas a uma gestão eficaz.
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A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA MODALIDADE DE EDU-
CAÇÃO A DISTÂNCIA: PRIMEIROS PASSOS DE UMA PESQUISA SO-
BRE O PROEB / UAB

Lorena Bernardes Barcelos717

Resumo

Este trabalho apresenta a caracterização de uma pesquisa em andamento, acerca dos Mestrados 
Profissionais ofertados pelo ProEB (Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de 
Professores da Rede Pública de Educação Básica) por meio do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil – UAB. Tanto o ProEB quanto o Sistema UAB configuram-se como importantes políticas 
educacionais para a Educação Superior no Brasil, e a referida pesquisa propõe a compreensão das 
duas políticas públicas educacionais em sua perspectiva histórica. O ProEB tem como finalidade a 
melhoria da qualidade do ensino nas escolas da Educação Básica Pública Brasileira, à medida que 
promove a formação continuada de professores das redes públicas de educação, no nível de pós-
-graduação stricto sensu, nas diferentes áreas da Educação Básica Brasileira. Para tanto, o Progra-
ma instituiu uma rede nacional para oferta dos cursos de mestrados profissionais através do Sistema 
UAB. A Universidade Aberta do Brasil, por sua vez, foi instituída pelo Decreto 5800, de 8 de junho 
de 2006, para viabilizar o desenvolvimento da Educação a Distância, com vista à expansão e inte-
riorização do ensino superior no país. A pesquisa, que culminará em uma tese de doutoramento, ob-
jetiva analisar a efetividade da oferta dos MPs pelo Sistema UAB, especificamente na Universidade 
Federal de Goiás, tendo como eixo do estudo a institucionalização, o acesso e a permanência dos 
estudantes (professores da Educação Básica) nestes programas. Para tanto, torna-se fundamental a 
reconstituição histórica da pós-graduação no Brasil, para, então, delinear a trajetória dos Mestrados 
Profissionais, que são ofertados desde 1995. Na pesquisa em questão, refaz-se os caminhos que 
conduziram à implementação deste tipo de pós-graduação stricto sensu e observa-se como esses 
cursos figuram, desde sua gênese, nos Planos Nacionais de Pós-Graduação – PNPG. Uma vez que 
os programas em estudo são ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil, apresen-
ta-se, também, a constituição da UAB enquanto política pública educacional, contextualizando a 
oferta dos MPs neste Sistema (em detrimento de outras vias que poderiam ser utilizadas). O levan-
tamento bibliográfico inicial teve o recorte temporal estabelecido de 2010 a 2018, uma vez que o 
ProEB teve início em 2010. A busca de trabalhos foi feita em quatro repositórios, a saber: Bibliote-
ca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 
ERIC (Institute of Education Sciences, base de trabalhos acadêmicos produzidos nos Estados Uni-
dos) e Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). Como resultado, o levan-
tamento apontou escassez de estudos sobre os Mestrados Profissionais ofertados pelo ProEB, o que 
reforça a necessidade de aprofundamento sobre a temática, para delinear, historicamente, os cami-
nhos do ProEB e da modalidade de educação a distância na pós-graduação stricto sensu no Brasil. 
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O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
E(M) TEMPO INTEGRAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA LOCALIZADA 
EM BELÉM/PA

Luana Patricia Paixão Maciel718

Jaimille Maria Lima Ledo dos Santos 719

Resumo

Este trabalho é um desdobramento das investigações que vêm sido realizadas no Projeto “Experi-
mentações de Políticas de Inovação na Educação Básica no Estado do Pará”, a qual estabeleceu como 
objetivos identificar os processos de implementação da Educação Integral e(m) Tempo Integral em 
uma escola pública localizada em Belém do Pará, a partir das influências do Programa Mais Educa-
ção e analisar a maneira como a ampliação da jornada escolar tem sido utilizada, considerando que 
a proposta dessa política está voltada para uma Educação Humanizadora e formação integral do in-
divíduo. A Pesquisa se direciona na abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, a 
qual utilizou como aporte teórico Paro (1988); Maurício (2009); Cavaliere (2002, 2009); Menezes 
(2009); Moll (2012); Coelho (2009), teses e dissertações paraenses e documentos produzidos na 
Unidade Educativa, em que apresentam o contexto histórico e os fundamentos da política de edu-
cação integral e(m) tempo integral, os entraves encontrados para a implementação dessa política, 
orientações acerca da utilização da jornada ampliada de forma satisfatória, dentre outros aspectos 
relevantes. Nesse histórico inicial da implantação da política em 2012/2013, percebe-se no docu-
mento que estabelece o Plano de Ação da escola o Programa Mais Educação (PME) como base para 
elaboração do planejamento e ações na mesma, englobando projetos que refletem as parceiras com 
entes institucionais e não institucionais. Concluímos que o processo de implantação do Projeto da 
Secretaria Estadual de Educação de Tempo Integral reforça o que os autores da área defendem, pois 
quando a política de Educação Integral foi pensada o Estado não ofereceu condições mínimas para 
sua implementação. Os achados da Pesquisa revelam que não houve/há formação continuada para 
a equipe de profissionais atuantes, estrutura física adequada para suportar as demandas e necessi-
dades que a própria política estabelece, e continuidade das ações desenvolvidas, recursos humanos 
e financeiros e disponibilidade de materiais didáticos para atender tal proposta. Evidentemente, a 
escola encontra sérias dificuldades para efetivar o tempo integral, todavia, cria mecanismos e estra-
tégias para possibilitar o acesso a uma Educação de qualidade e referenciada no contexto Paraense.

Palavras-chave: Política educacional. Educação integral. Programa mais Educação.

718  Graduanda de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal do Pará. lu.patricia15@hotmail.com. 
719 . Graduanda de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Federal do Pará. jaimille_ledo@hotmail.com. 



399

EDUCAÇÃO NO ESTADO NOVO: UMA EDUCAÇÃO DE DIFEREN-
CIAÇÃO

Lucas André da Luz Silva Dias720

Jodiel Brito Dias Coautor(es) 721

Resumo

Este artigo tem por objetivo mostrar como foi a educação no período Vargas, mais especificamente, 
no Estado Novo, período entre 1937 e 1945. Para isso buscamos entender principalmente o papel 
desempenhado pelo professor, e como as ações presidenciais visavam consolidar seu governo atra-
vés da educação, usando-a como ferramenta de propaganda. Objetivando propor um novo olhar 
para a educação no Estado Novo, a partir de nossa discussão, buscaremos mostrar os fundamentos 
ou a falta deles nas ações educacionais do Presidente Vargas. As políticas educacionais desenvolvi-
das por Getúlio e sua equipe, são ainda muito atuais, propomos nesse espaço discutir de que forma 
essas ideias e criações, se tornaram uma de suas principais formas de se assegurar no poder. Vargas 
assumiu o governo em 1930, um marco para a nova república. Após uma revolução, na qual Getúlio 
foi o principal líder, o também advogado comandou a escalada que pós fim a República Velha, com 
a deposição do então presidente Washington Luís, e o impedimento da posse do presidente eleito 
Júlio Prestes. Passado esse movimento, Vargas ficou no poder como chefe do governo provisório 
até 1934, dali em diante assumiu a presidência do conselho constitucional, que governou até 1937. 
Quando em 10 de novembro, por meio de um golpe, entrava oficialmente em marcha no Brasil, 
o período que ficou conhecido como Estado Novo, de 1937 até 1945. Uma de suas principais 
medidas, no seu governo de 1930, foi a criação do Ministério da Educação, que inicialmente se 
chamava Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Temos como base os escritos 
de FAUSTO (1995). Que nos dá um apanhado de como iniciou-se o período, e ROSANA (2008). 
Onde temos a dimensão ideológica de suas ações. Diante das discussões realizadas, concluímos 
que o governo de Getúlio Vargas usou a educação como uma forma de propagandear sua gestão, e 
reforçar as diferenças sociais já existentes. O Estado Novo foi um momento de grande industriali-
zação do país, a educação teve o papel de formar a mão de obra necessária para que isso ocorresse.
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POR UMA EDUCAÇÃO DOS QUE VIVEM DO TRABALHO: O PRO-
CESSO DE FORMAÇÃO E A APROXIMAÇÃO COM O PRINCÍPIO 
EDUCATIVO DO TRABALHO

Luciene da Silva Santos722

Dalcy Alves de Souza723 
Joseane da Conceição Pereira Costa724	

Resumo

Este estudo discute as proposições do princípio educativo do trabalho, fruto das apropriações te-
óricas consolidadas na trajetória formativa do Programa de Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica – PROFEPT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano – Campus Catu-BA. O objetivo é o de demonstrar a importância desta política, a qual 
permite a aproximação com os fundamentos de uma educação para o trabalho, frente aos desafios 
do trabalho como princípio educativo. A sua análise procura elucidar em que medida é possí-
vel materializar a concepção do princípio educativo do trabalho nos espaços de formação para 
superação da dualidade estrutural entre trabalho e educação. Para tanto, apropria-se das bases 
epistemológicas de Marx e Gramsci e tem como metodologia o estudo bibliográfico. Nesta pers-
pectiva, aproxima-se da filosofia marxista que concebe o trabalho em sua dimensão ontológica 
como condição da existência do homem, enquanto ser social, em sua mediação com a natureza 
e por isso, como valor útil de produção da vida. Contudo, nas contradições do regime capitalista, 
a relação humana com o trabalho e deste com a educação, evidencia-se pela formação de mão 
de obra para atender ao mercado de trabalho, em detrimento da formação humana integral. Os 
impactos determinados pelo capitalismo têm afetado fortemente os meios de produção intelec-
tual e social da nossa sociedade, não escapando da lógica do capital nem mesmo as configura-
ções da educação. Com isto, parte-se do pressuposto de se demarcar em primeira ordem a rela-
ção dialética entre trabalho e educação como uma resposta pedagógica aos modelos neoliberais 
reproduzidos historicamente no campo educacional e em contestação das condições inumanas 
a que são reduzidos os trabalhadores. Assim, de posse dos elementos teóricos consubstanciados 
no processo formativo do PROFEPT, este estudo conclui pela defesa do princípio educativo do 
trabalho para superação de dualidades históricas, mediante uma organicidade conceitual con-
tra hegemônica e em prol da emancipação humana, política e social dos que vivem do trabalho.
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O CONTROLE DO CAPITAL SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A 
PRIVATIZAÇÃO EM RONDÔNIA

Márcio Marinho Martins725

Mara Regina Martins Jacomeli726

Resumo

O presente trabalho é parte de pesquisa em andamento sobre o processo de privatização da Educa-
ção Superior brasileira e como esta se desenvolve no Estado de Rondônia. No Ensino Superior, após 
as condições favoráveis de financiamento estatal, regulamentação jurídica e um amplo processo de 
propaganda do Ensino Privado, o número de matrículas apresentou um vertiginoso crescimento. 
Este processo possibilitou a participação cada vez maior de monopólios no número de matrículas 
no ensino superior. A educação no Brasil passou a ter sua função social controlada para correspon-
der às demandas e necessidades do capital, em forma de capital humano e políticas educacionais 
pautadas em pedagogias liberais pós-modernas, chamadas por Saviani (2007) de pedagogias neo-
produtivistas, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam 
ajustar-se à “mão invisível do mercado”. Para o Capital, além de controlar que tipo de formação 
deve ser dado aos indivíduos a educação por si só, é uma grande reserva de mercado a ser disputada. 
A pesquisa analisa o papel do Estado e de Organismos Internacionais na definição de políticas que 
favorecem o processo de privatização e financeirização da educação. Nossa opção metodológica é 
pelo Materialismo Histórico-dialético, mediante a aplicação das categorias Totalidade, Contradição 
e Ideologia (MARX, 1985; ENGELS, 1979; KOSIK, 1976) e relacionando-as com as categorias 
históricas e políticas: Imperialismo (LÊNIN, 1979), Modo de Produção Capitalista e Trabalho. Es-
sas categorias são defendidas por Lombardi que afirma serem as melhores categorias da concepção 
materialista da história (LOMBARDI, 2003) e que nos permitem entender as contradições internas 
da estrutura social do período e temática estudados, a relação entre estrutura e superestrutura, con-
siderando que a história é um processo contínuo e está em constante movimento e transformação. 
Nosso campo de pesquisa está relacionado às bases estatísticas das instituições governamentais e 
instituições de ensino superiores públicas e privadas. As instituições de ensino superior privadas 
procuram se estabelecer em regiões de maior demanda populacional e maior concentração de ren-
da, oportunizando investimento empresarial com maior garantia de retorno. Mas essa lógica mer-
cantil se estende a todos os estados brasileiros havendo um grande crescimento em investimento na 
área da educação privada também na Região Amazônica, especialmente em Rondônia. Esta Unida-
de da Federação tem apenas uma única universidade pública, a Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR). Ao mesmo tempo em que avança a participação privada na oferta de Ensino Superior, o 
estudo, ainda em andamento, pôde constatar, que há em Rondônia, a presença cada vez maior de 
oligopólios educacionais (KROTON, Estácio, UNIP, Laureate, Ser Educacional, Unicesumar, Uni-
nove, etc.), e que disputam o “mercado” da graduação, pós-graduação com as redes privadas locais.
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O ESTADO LIBERAL INTERVENTOR NA ERA VARGAS (1930-1945)

Mara Regina Martins Jacomeli727

Hellen Caroline Valdez Monteiro728

Resumo

Este trabalho pretende traduzir o movimento histórico do governo liberal interventor de Getúlio 
Vargas (1930-1945), com foco na política educacional do Ensino Primário. Getúlio Vargas ficou 
conhecido como “pai dos pobres” porque implementou políticas com foco na ideologia de va-
lorização do trabalho e na promoção do “bem estar” dos trabalhadores como condição para o 
desenvolvimento individual e social da nação mediante investimentos em políticas sociais e maior 
participação da classe trabalhadora nas decisões políticas, contrariando os interesses dos emprega-
dores. A “modernização” institucional de participação “assistida” de vários setores da sociedade, o 
protecionismo estatal, investimentos governamentais na geração de empregos, obras públicas, no 
setor de tributação, na saúde, educação, e em especial no Ensino Primário, podem ser interpretados 
com base nos pressupostos keynesianos, como garantia ao crescimento econômico. A focalização 
de investimentos estatais nesse nível de ensino, mediante o Decreto-Lei nº 4.958 de 1942 que 
instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário, inaugurou na história da educação brasileira, a 
preocupação com as crianças em idade escolar fora das escolas. Pela primeira vez foi tratada como 
política educacional. Por mais que tenha havido avanços com relação a implementação de políticas 
para a classe trabalhadora, dentre elas a expansão do Ensino Primário, o Estado getulista seguiu a 
tradição liberal de defesa a propriedade privada, proeminência do indivíduo, escamoteio da acu-
mulação de trabalho não pago nas mãos dos donos dos meios de produção. Isto porque o Estado 
moderno tem o papel fundamental de atenuar contradições irreconciliáveis, equilibrar as tensões 
entre dominadores e dominados, com o uso exclusivo da violência legítima, com a composição do 
corpo administrativo, arrecadação de impostos e responsável pela justiça e paz. Historicamente, os 
governos que investiram em políticas sociais não estavam oferecendo autonomia ou melhores con-
dições de vida a longo prazo para a classe trabalhadora, sequer abandonou seus princípios liberais, 
mas “contornou” as tensões entre capital e trabalho e aprofundou o sistema de exploração, conce-
dendo limitadas “vantagens” sociais como mecanismo de sustentação da ordem estabelecida, sem 
crítica ao que produz a pobreza, o trabalho precarizado, deficiência na saúde, educação, destruição 
ambiental e outras mazelas. O Estado de Bem Estar Social, teorizado por John Maynard Keynes 
(1883-1946) previa a socialização das empresas, onde produzir lucro seria um objetivo secundá-
rio, mas não levou em conta que o interesse privado e o interesse social não se harmonizam. Este 
economista delegou ao Estado a função de intervir para evitar ou controlar a crise do capital para 
adquirir uma estabilidade viável. Entretanto, o sociometabolismo do capital é incontrolável, e o 
Estado somente pode “corrigir” seus efeitos, por isso interpretaremos a política educacional para o 
Ensino Primário com base nos pressupostos keynesianos, e faremos uma crítica ao Estado Liberal 
Interventor em conformidade com Mészaros (2002). Como resultado apontamos que o Estado é 
responsável por corrigir os efeitos das contradições irreconciliáveis da sociedade capitalista entre 
produção e controle; produção e consumo; e produção e circulação.
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O RETORNO DO CAPITAL HUMANO: APRENDIZAGENS ADEQUA-
DAS E POLÍTICAS EFICIENTES COMO NOVA ESTRATÉGIA DO 
BANCO MUNDIAL

Marcela Alejandra Pronko729

Resumo

Desde o início desta década, o Banco Mundial vem consolidando uma nova orientação para sua 
atuação no campo internacional da educação, destinada a reorientar as políticas públicas de forma-
ção de trabalhadores na periferia do capitalismo. Essa nova orientação toma como ponto de partida 
o enfoque nas aprendizagens, inaugurado pela sua “Estratégia 2020 para a educação: Aprendiza-
gem para todos” lançada em 2011, que permitiu uma redefinição do lugar e do alcance dos sistemas 
educacionais no conjunto dos esforços educativos nacionais, promovendo uma compreensão da 
educação, não mais baseada exclusivamente na instituição escolar, mas nas (difusas) oportuni-
dades de aprendizagem presentes na sociedade. De forma complementar, a agenda de “desenvol-
vimento” proposta pelo Banco incorporou, a partir de seu “Relatório sobre o Desenvolvimento 
Mundial 2015: Mente, sociedade e comportamento”, a perspectiva de um behaviorismo renovado, 
focando na capacidade de modelar os comportamentos dos setores populares para a promoção 
de processos de tomada de decisões que permitam aos “pobres” sua inserção produtiva ou, pelo 
menos, uma adaptação positiva a contextos cada vez mais adversos. Esta perspectiva se comple-
ta com o recente lançamento do Projeto Capital Humano (2018), que articula um conjunto de 
orientações de políticas “eficientes” para acelerar o crescimento econômico dos países e dimi-
nuir a chamada “brecha de equidade”. Esses três documentos definem, de maneira clara, a nova 
orientação de políticas do Banco Mundial para a formação da classe trabalhadora na periferia do 
capitalismo fixando um horizonte de atuação para os governos, de acordo com as necessidades da 
economia e do mercado. Para analisar esta nova orientação de políticas, tomamos como referencia 
os documentos mais recentes produzidos pelo Banco Mundial, examinando seus pressupostos e 
implicações sobre os projetos educacionais que reorientam a agenda educativa de nossos países.
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ESTADO DA ARTE: UMA ANÁLISE DOS CENTROS INTEGRADOS 
DE EDUCAÇÃO PÚBLICA (CIEPs)

Marcos Luis Oliveira da Costa730

Resumo

Este artigo tem o objetivo de apresentar um recorte da pesquisa em andamento e que se propõe a 
analisar as produções acadêmicas publicadas na plataforma virtual da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que estão relacionadas aos termos “CIEP”, “família 
social” e “alunos residentes”. A escolha destes termos se baseia na análise dos CIEPs enquanto 
política pública, não apenas de educação integral, mas também como uma escola que trazia em 
sua proposta pedagógica elementos de vinculação com a proteção e bem-estar social da criança. A 
investigação parte da identificação dos principais elementos que vêm sendo levados em conta na 
análise destes temas, que apontamentos podem ser identificados e os caminhos que ainda não foram 
percorridos.Cabe ressaltar que a pesquisa está comprometida com uma análise histórico-crítica 
deste processo, com o objetivo de identificar ainda que elementos políticos e ideológicos emba-
sam as investigações acadêmicas no tocante ao tema apresentado. Os CIEPs foram uma política 
implementada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola, durante sua 
primeira gestão (1983 a 1987), algo ainda sem grandes precedentes até então, sendo assim é obje-
tivo secundário desta pesquisa identificar se esta política serviu de parâmetro para escolas públicas 
de horário ampliado. Esta análise considerou três recortes temporais específicos como elemento 
de analise: o primeiro período vai de 1982 a 1994, abrangendo o final da ditadura militar e em que 
iniciam as discussões na sociedade brasileira para uma redemocratização e participação social na 
educação; o segundo vai de 1995 a 2006 – períodos em que, a partir da Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos (Jomtien – 1992), organismos internacionais como a UNESCO e o Banco 
Mundial começam a apresentar uma agenda para a educação das classes mais pobres e determinar 
uma interferência direta na produção dos currículos escolares e um modelo específico de educação 
e o terceiro de 2007 a 2018, período em que o Governo Federal lança o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) e implementa uma política de educação integral por meio do programa “Mais 
Educação” e seus desdobramentos. A compreensão dos contextos político, social e histórico, bem 
como das concepções, seja de educação, educação integral, escola e outros, estão em disputa seja 
na sociedade ou mesmo no interior do “Estado”. Trata-se então de um levantamento bibliográfico 
em que autores como Saviani (2019), Cunha (2001) e Bacsinski (2011) auxiliam, não só na con-
textualização dos processos históricos como nos entendimentos do caráter político e ideológico da 
política pública desenvolvida por meio dos CIEPs. Acredita-se que dado o avanço do referencial 
pós-moderno nas pesquisas acadêmicas, os CIEPs deixam de ser analisados enquanto uma política 
pública e tornam-se um elemento secundário ou meramente um espaço físico sem maior importân-
cia para a pesquisa. Para, além disso, o processo posterior de municipalização dos CIEPs e a desin-
tegração de sua proposta pedagógica tornaram-nos uma política pública sem efeito real na socieda-
de, sendo substituído por programas de curta duração e sem perspectivas de transformação social. 
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CONSELHO DE EDUCAÇÃO: ATUAÇÃO NA GESTÃO EDUCACIO-
NAL

Maria Alice de Miranda Aranda731

Mariclei Przylepa732

Resumo

O presente artigo objetiva evidenciar a importância da atuação dos Conselhos de Educação em 
relação à participação social e a democratização da gestão educacional. Para tanto, explicita, bre-
vemente, a importância deles na contemporaneidade. Em seguida, busca apreender a participação 
social nos projetos da sociedade e nos espaços constitutivos de poder, dentre eles, o conselho, a 
partir dos anos de 1990,  por entender  ser uma década marcada por correlação de forças entre a 
sociedade e a hegemonia de governos neoliberais em relação às lutas por direitos sociais, e  finaliza 
evidenciando o papel do conselho no processo da gestão educacional. O estudou tem como aporte 
metodológico a pesquisa bibliográfica, de aspecto qualitativo e analítico. As evidências apontaram 
que, muitas vezes, os Conselhos de Educação configuram-se em órgãos, meramente, técnicos-
-burocráticos e normatizadores das demandas do poder público, não contribuindo, assim, com a 
democratização da educação. Reitera-se a assertiva que os conselhos são órgãos de relevância 
social, tendo em vista, seu poder deliberativo com relação às políticas educacionais e, também, 
por representarem por meio de seus segmentos os anseios e demandas da sociedade civil. Portan-
to, comunga-se do princípio que, os conselhos possuindo como premissa a gestão democrática 
legitimada legalmente tenham o favorecimento, a obrigatoriedade e a possibilidade de almejarem 
uma participação social para além do nível consultivo em relação às políticas educacionais. Para 
tanto, adverte-se a necessidade deles estarem alicerçado em bases contemplativas da dimensão 
democrático-participativa, desde sua constituição até seus encaminhamentos, pois, desta maneira 
conseguirão se consubstanciar como lócus democrático e deliberarão por uma educação dialógica e 
de qualidade social para todos. No entanto, apesar de considerar que os contextos de formulações e 
implementações de políticas sociais são delineados por condicionantes econômicos, socioculturais 
e históricos, defende-se que há nichos profícuos para a atuação popular na sociedade que necessi-
tam serem considerados e ocupados. Estes nichos seriam os conselhos gestores de educação, por 
serem órgãos de representatividade e de empoderamento social e por possuírem como função a 
normatização, a deliberação e a  fiscalização da gestão educacional.

Palavras-chave: Estado. Participação social. Política educacional. 
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“PARCERIA” PÚBLICO-PRIVADA DAS ESCOLAS CIDADÃS IINTE-
GRAIS DA PARAÍBA E O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO

Maria Claudia Coutinho Henrique733

Melânia Mendonça Rodrigues 734

Resumo

O presente artigo surgiu como parte dos estudos para a elaboração da dissertação de mestrado inti-
tulada Escola Cidadã Integral de Ensino Médio da Paraíba: uma visão crítica, que tem por objetivo 
geral analisar a concepção de educação integral expressa em documentos orientadores das Escolas 
Cidadãs Integrais (ECI) de ensino médio na Paraíba, à luz da concepção gramsciana de formação 
omnilateral. Este artigo concerne a um dos objetivos específicos da dissertação: discutir a concep-
ção empresarial de educação integral norteadora da política educacional para o ensino médio no 
Estado da Paraíba. Para o alcance desse objetivo, foram adotados os procedimentos do estudo 
bibliográfico e da análise documental com base no método dialético, na perspectiva do materia-
lismo histórico, pois entendemos que, ao utilizar esse método, “podemos assimilar as causas e 
consequências, dos problemas, suas contradições, suas relações, suas qualidades, suas dimensões 
quantitativas, se existem, e realizar através da ação um processo de transformação da realidade 
que interessa”. As categorias de análise metodológica são: a “totalidade”, pois esta busca a co-
nexão dos aspectos particulares com o contexto social mais amplo que produz as contradições; 
a “contradição”, que rebate a concepção de linearidade, pois parte do entendimento de que nada 
existe em permanência e, portanto, toda realidade é passível de superação; e a categoria da “his-
toricidade” aplicada à investigação sobre políticas educacionais, implicando o intento de desve-
lar os conflitos, contradições, interesses e ideologias que estão por detrás da implementação de 
tais políticas (TRIVIÑOS, 1995). O tema das “parcerias” público-privadas no âmbito educacio-
nal ganhou visibilidade nos últimos anos na Paraíba, devido à expansão das ECI, marcada pela 
“parceria” estabelecida com o Instituto de Corresponsabilidade na Educação (ICE). A atuação do 
ICE vem ganhando força com a atuação do empresário Marcos Magalhães, idealizador, fundador 
e principal vendedor das ideias do ICE. Desse mono, baseamos nossa análise no texto do próprio 
Marcos Magalhães, intitulado “A juventude brasileira ganha uma nova escola de Ensino Médio: Per-
nambuco cria, experimenta e aprova” que explicita o ideário do ICE, bem como nos documentos por 
meio dos quais o governo do estado da Paraíba firma a citada parceria, com amparo na Lei Federal 
n. 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços pú-
blicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. Colocamos o termo “parceria” entre aspas por 
questionar se esse acordo é realmente parceria, pois entendemos que parceria implica troca, mas no 
caso a ser analisado, identificamos um contrato de prestação de serviços onde o governo do estado 
“cuida da destinação de recursos físicos e financeiros e o setor privado, por meio do ICE, contribui 
com a implantação das metodologias e tecnologias gerenciais” (AGENDAPARAÍBA.COM). Cabe 
ao estado criar ainda, uma instituição, que adota padrões gerenciais trazidos do mundo empresarial 
para expandir a proposta e gerenciar as escolas, desenvolvendo planos, metas e avaliações com 
destaque para os princípios pedagógicos da cultura da trabalhabilidade e o protagonismo juvenil.

Palavras-chave: Escola Integral de Ensino Médio. Formação omnilateral. Empresários e educa-
ção.  
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POLÍTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PA-
RANÁ FACE AO APOIO DOS PROFESSORES AOS ESTUDANTES SE-
CUNDARISTAS NA OCUPAÇÃO DAS ESCOLAS EM 2016

                                                                              
Maria de Fátima Rodrigues Pereira735

                                                                                     Luiz Aparecido Alves de Souza736

Resumo

Esta comunicação é dirigida ao . Assenta-se na perspectiva de que as políticas educacionais di-
zem respeito a ações sociais. De acordo com Saviani a “expressão política social [no caso edu-
cacional] está ligada a uma certa maneira de conceber, organizar e operar a administração da coi-
sa pública” (SAVIANI, 2016, p. 231). Ainda, orienta-se pela compreensão que as políticas são 
formuladas e implementadas no âmbito do Estado, no caso o estado brasileiro, que “as relações 
jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela 
chamada evolução do espírito humano, essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condi-
ções materiais da existência” (MARX, 2008, p. 47). Assim sendo, apresenta-se e problematiza-
-se as políticas da Secretaria de Educação do Paraná face ao apoio que os professores deram ao 
movimento de estudantes secundaristas na ocupação das suas escolas no ano de 2016. O referido 
movimento foi contra a Medida Provisória n. 746 de setembro de 2016, que institui mudanças 
no nível Médio de Ensino da Educação Básica, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Os protestos estudantis, foram, também, 
contra a Proposta de Emenda Constitucional n. 55 de 2016, ou PEC dos Gastos que fixou um teto 
das despesas primárias da União pelo período de 20 anos. O apoio dos professores realizou-se 
com o fornecimento de alimentos, permanência junto aos estudantes para que se sentissem pro-
tegidos, palestras e falas sobre o que estava acontecendo e mesmo de conteúdos programáticos 
das várias disciplinas, passeatas com cartazes e palavras de ordem. Essas atividades valeram aos 
professores processos administrativos e judiciais, alguns foram destituídos de seus cargos, o que 
aponta para políticas repressivas por parte da Secretaria de Educação. Esta comunicação interro-
ga: que interesses e condições materiais de existência explicam as políticas da referida Secretaria 
quando interpelou administrativamente os professores pelo referido apoio aos estudantes?  Para 
a elucidação desta questão analisam-se, de maneira contextualizada, documentos compostos por 
entrevistas de professores e processos administrativos que sofreram. Os pressupostos atrás expli-
citados neste resumo quanto as políticas e Estado orientam considerar que as ações repressivas 
impostas aos professores inscrevem-se e explicam-se na luta de classes e suas frações, em contexto 
de acirramento após o Golpe de Estado de 2016 que depôs Dilma Roussef, e ainda, em curso. 
Esse processo levado a cabo por um conglomerado de interesses do capital impôs à educação, e 
especialmente à escolar, um ratio de controle do que se ensina e como se ensina, favorável ao ca-
pital, o que exige intimidação e desautorização do trabalho dos professores. Objetiva-se contribuir 
para o esclarecimento das políticas e condições do trabalho de professores no contexto apontado. 

Palavras–chave: Políticas. Condições de trabalho de professores. Controle do que se ensina.
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A FUNDAÇÃO LEMANN E O NOVO PAPEL DOS APARELHOS PRI-
VADOS DE HEGEMONIA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO 
BRASIL

Maria Teresa Cavalcanti de Oliveira737

Resumo

O que explica o fato de uma sólida instituição privada como a Fundação Lemann (FL) estar atu-
almente presente em diversas ações no campo da educação pública no Brasil? Tal questionamento 
coloca em evidencia as recentes configurações que se fazem presentes na interação existente entre 
os universos público e privado, no âmbito do novo modelo de funcionamento e gerenciamento do 
Estado Capitalista. Legitimado pelo ideário do capitalismo financeiro e pela racionalidade prag-
mática, o modelo neoliberal em curso propicia uma interação de novo tipo entre a máquina do 
Estado e a atuação o papel do empresariado brasileiro; ou seja, a partir dos anos 2000, através de 
uma multiplicidade de aparelhos privados de hegemonia (APH), o empresariado brasileiro começa 
a interferir de maneira mais efetiva no campo da educação pública no Brasil. Contextualizada num 
acelerado processo de neoliberalização, tal interação evidencia novos mecanismos de dominação 
burguesa - consensuada e/ou coercitiva - que se fazem presentes tanto na gestão das áreas sociais 
quanto nas concepções e políticas públicas de educação; a escola pública e o espaço da formação 
escolar básica passa a ser o lócus de estratégias voltadas à implantação do novo e fundamental 
padrão de sociabilidade necessário à nova lógica de funcionamento do capitalismo no mundo glo-
balizado - o que denominamos “publicização da lógica empresarial” no âmbito da escola pública. 
Concomitantemente faz-se necessário destacar que a autoria do projeto neoliberal de educação 
em âmbito mundial - concepção, gerenciamento e disseminação - ficam a cargo dos organismos 
interacionais, com destaque para o papel do Banco Mundial (BM), fundamental instrumento de 
apoio às novas estratégias de dominação burguesa. Assim, em se tratando do capitalismo periférico 
brasileiro, o projeto neoliberal das políticas educacionais em curso articula a agenda do BM com 
os interesses estratégicos de grandes grupos privados que passam a atuar junto a governos federais, 
estaduais e municipais, viabilizando uma nova, estratégica e ampliada acumulação do capital atra-
vés do acesso direto ao fundo público, que tem sido trabalhado através da categoria de “empresa-
riamento do espaço público da educação”. Concluindo, a presente reflexão, apoiada em referencial 
gramsciano, tem por objetivo explicitar a construção dessas duas categorias - “publicização da 
lógica empresarial” e “empresariamento do espaço público da educação” - enquanto chaves ex-
plicativas que dão materialidade ao novo papel dos APH no campo da educação pública no Brasil.

Palavras-Chave: Fundação Lemann. Empresariamento do espaço público da educação. Publici-
zação da lógica empresarial.
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O ESTADO, A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO: DISCUSSÕES A PARTIR 
DE MANUEL CASTELLS

Mariclei Przylepa738;
Ana Paula Moreira de Sousa739;

Sônia Maria Borges de Oliveira740

Resumo

O presente artigo encontra-se inserido no GT 9 - “Estado e Políticas Educacionais”, em que obje-
tiva apreender as concepções de Manuel Castells acerca dos termos Estado, sociedade e indivíduo, 
nas obras “O poder da identidade (2008)” e “A sociedade em rede (2016)”. A partir disso, propõe-se 
a discussão acerca da sociedade contemporânea em uma sociedade em rede, refletindo a relevância 
da construção identitária do indivíduo nela, bem como o papel da educação nesta construção, a par-
tir das concepções e percepções do autor. Ele discute a organização da sociedade em rede, no qual 
o capital é global e o trabalho é local. O informacionalismo gera a concentração e a globalização do 
capital, por meio do emprego do poder descentralizador das redes. A mão de obra está desagregada 
em seu desempenho, fragmentada em sua organização, diversificada em sua existência e dividida 
em sua ação coletiva. A sociedade em rede apresenta uma nova estrutura social, em que o tempo é 
fator preponderante, uma vez que o tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo 
fragmentado nesta sociedade. A libertação do capital em relação ao tempo e a fuga da cultura ao 
relógio são decisivamente facilitadas pelas novas tecnologias da informação e embutidas na es-
trutura da sociedade em rede. Deste modo, o estudo baseia-se estritamente em pesquisa e análise 
bibliográfica das obras supracitadas. A investigação evidenciou que a sociedade contemporânea 
encontra-se marcada por uma nova era, uma nova existência, em que a ciência, o conhecimento, 
os processos, as organizações sociais, as pessoas, as vidas e as ações sociais necessitam serem 
revisitadas, descontruídas e reconstruídas, a partir de um novo paradigma, que altera as bases epis-
temológicas do ser e da própria sociedade como um todo.  Portanto, no contexto societal existe uma 
nova forma de poder, que interliga a sociedade em rede e que este poder encontra-se na mente dos 
indivíduos. Por isso apreender e construir identidades coletivas são essenciais, pois por meio delas 
pode-se construir/reconstruir, solidificar, alterar e materializar interesses, valores e projetos sociais.
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UMA REFLEXÃO SOBRE AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE AM-
PLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NO BRASIL E EM PORTUGAL

Marilia Beatriz Ferreira Abdulmassih741

Antonio Chizzotti 742

Resumo

Educação integral, tempo integral e demais temáticas relacionadas à ampliação da jornada entram 
em cena novamente e ganham espaço no debate educacional; isso acontece em decorrência de 
diversas ações das políticas públicas educacionais, mas carregam novas concepções de educação, 
numa tentativa de ressignificar o espaço e o contexto educacional, por meio da organização curri-
cular, do papel da escola e da sociedade civil, do tempo, do espaço, da avaliação e do financiamento 
da educação. Diante disso, este estudo teve por objetivo analisar as políticas de ampliação da jorna-
da escolar, por meio do Programa Mais Educação, no período de 2010 a 2013 no Brasil, e Escola a 
Tempo Inteiro em Portugal. Parte-se de uma abordagem de pesquisa qualitativa, apresentando como 
estratégia de investigação um estudo de caso. Na primeira etapa da pesquisa, buscou-se as fontes 
bibliográficas relacionadas com a temática em questão, para que se definisse o referencial teórico 
de análise, pautado em autores nacionais e internacionais. A partir daí, foi elaborada uma revisão da 
literatura, para que se complementasse a análise da temática em questão. Na segunda etapa, foi feita 
a seleção das escolas participantes da pesquisa no Brasil. A terceira etapa consistiu-se na coleta de 
dados em Portugal; já a quarta etapa efetivou-se com a pesquisa de campo nas escolas selecionadas, 
a partir do Ideb. A quinta etapa aconteceu com a roda de conversa onde houve a participação dos 
Monitores do Programa Mais Educação e a sexta, e última etapa, foi a Roda de Conversas com as 
diretoras e as coordenadoras responsáveis pelo desenvolvimento do Programa Mais Educação nas 
escolas participantes. Com base nos resultados analisados, conclui-se que as realidades investiga-
das, atestam que a ampliação do tempo permite à escola, enquanto espaço social de apropriação, 
elaboração e reelaboração de conhecimento, incorporar em seu currículo atividades para o desen-
volvimento de competências cognitivas e atitudinais necessárias para uma formação cidadã. As 
concepções presentes nas experiências pesquisadas configuram-se às de escola de tempo integral, 
onde os alunos cumprem um currículo formal e obrigatório num turno escolar e retornam em outro 
para participar de atividades diversificadas e desconectadas com o turno regular. A pesquisa evi-
denciou também que as atividades desenvolvidas nas escolas analisadas, ainda que não atendam a 
todas as expectativas de Educação Integral, propostas nos documentos dos Programas Mais Educa-
ção e Escola a Tempo Inteiro, vêm revelando um esforço significativo na elevação da qualidade da 
educação para muitos alunos. Ressaltando as dificuldades, os momentos e as experiências bem su-
cedidas dos programas nos dois países, pode-se destacar como ponto comum, num contexto geral, 
que ambos caminham cada vez mais para a estardartização dos resultados em detrimento aos pro-
cessos; isso pode ser atribuído à cobrança desencadeada aos países em decorrência das avaliações 
de larga escala a que são submetidos, influenciados em grande parte pela globalização educacional.
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Integral.

741  Doutora em Educação- Currículo- PUC/SP- Professora Adjunta da Universidade Federal do Piauí-UFPI-CAPES. mari-
liaabdulmassih@yahoo.com.br
742  Doutor em Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC-SP. anchizzo@uol.com.



411

POLÍTICAS EDUCACIONAIS PÓS-GOLPE E A REFORMA NA EDU-
CAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

Marlize Dressler743

Liliana Soares Ferreira744

Célia Tanajura Machado745

Resumo

Este estudo está inserido dentre as temáticas do  e objetiva analisar as implicações das políticas 
educacionais pós-golpe no contexto das escolas públicas brasileiras de Educação Básica. A pes-
quisa se caracteriza como de abordagem qualitativa. Os dados apresentados foram produzidos a 
partir de revisão bibliográfica e análise documental, priorizando a análise dialética como forma 
de revelar as mediações e contradições que envolvem a temática. A Reforma do Ensino Médio e a 
nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituídas pelo governo central do Brasil após a 
deposição de Dilma Rousseff se caracterizam pelo caráter autoritário do processo de desconstrução 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Nº 9.394/96). Instituída pela Lei 13.415/2017, a 
Reforma provocou alterações nas cargas horárias e reorganização das disciplinas do Ensino Médio 
e, para a sustentação do novo formato, as alterações na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
de maneira geral, desconstroem o arquétipo da última etapa da Educação Básica. De acordo com 
Peroni; Caetano; Lima (2017), a Reforma do Ensino Médio e a nova BNCC abrem o caminho para 
investimentos públicos na iniciativa privada, ou seja, intensificam as relações entre o público e o 
privado na educação. Com base no caráter autoritário e impositivo das reformas e, de acordo com 
a análise de Saviani (2016): “É, mesmo, Golpe de Estado, pois a Constituição não será respeitada. 
[...]. Golpe de Estado jurídico-midiático-parlamentar [...]”. (SAVIANI, 2016). A educação, imbri-
cada na lógica do capital, se configura em mercadoria e as políticas educacionais, nesse contexto, 
reforçam o caráter competitivo, excludente e individualista do sistema capitalista. Mészáros (2008) 
analisa o processo de constituição do controle do capital sobre os processos sociais e aborda as 
reformas educacionais como “soluções formais”, ou seja, não mexem com os aspectos estruturais, 
em que a “ordem natural” é mantida (MÉSZÁROS, 2008, p. 37). O Ensino Médio concentra mais 
de 50% das matrículas da rede pública (Censo 2018), incluindo a Educação de Jovens e Adultos 
e excluindo a Educação Profissional, mas, ainda assim, essa etapa final da Educação Básica re-
presenta um espaço de formação da classe trabalhadora, que busca acesso ao mundo do trabalho. 
Entretanto, a Reforma do Ensino Médio e a BNCC centram-se em um currículo formatado em 
competências e habilidades, rompendo com a concepção de trabalho pedagógico como processo 
de produção do conhecimento pelos sujeitos, estudantes e professores, que se desenvolve median-
te relações de linguagem, em que, juntos, interagem e entendem o mundo (FERREIRA, 2017).
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA 
UFRJ SOB AMEAÇA DA NOVA POLÍTICA LIBERAL MERITOCRÁTI-
CA

Matheus do Nascimento Santos746

Jussara Marques de Macedo 747

Resumo

A educação no Brasil é marcada pelo agravamento da disputa entre o capital e o trabalho, decorrên-
cia da sociedade de classes e que influencia diretamente na desigualdade de acesso ao ensino supe-
rior público. Esta decorrência drástica é materializada na educação elitista e de privilégios sociais. 
Isso se evidencia, por um lado, quando a classe economicamente mais privilegiada se organiza em 
defesa desta “nova política liberal meritocrática” de acesso ao Ensino Superior, se colocando em 
disputa com as lutas em prol da defesa das ações afirmativas (sociais e raciais). Por outro lado, es-
tudantes lutam para consolidarem os avanços da inclusão social no espaço acadêmico para além do 
ingresso, buscando garantir, também, a permanência e a conclusão. Apesar dos avanços evidencia-
dos através do Plano de Restruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), da adesão por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 
da Lei nº 12.711 – conhecida como a Lei de Cotas, problemas em relação ao acesso ainda se con-
servam. Tais ações, quando combinadas, ajudam no acesso à educação pública, em nível superior, 
gratuita e de qualidade, que no caso brasileiro, esteve historicamente destinada às classes domi-
nantes e que, nos dias atuais, atemorizam com retorno de preceitos conservadores na educação. 
Objetiva-se analisar os dados de acesso aos cursos de graduação da UFRJ realizados em 2018, mais 
especificamente no Instituto de História da UFRJ, nosso campo de pesquisa. Trata-se de uma pes-
quisa bibliográfica com análise documental e enfoque qualitativo, por meio de fontes primárias e 
secundárias. É evidente que, apesar do aumento do acesso dos jovens oriundos das classes mais po-
bres ao Ensino Superior, ainda não foi possível equilibrar proporcionalmente os diferentes grupos 
sociais. Dificuldade que tende a aumentar uma vez que estamos diante de um período marcado por 
transformações radicais, de perspectivas retrógradas e de perda de direitos sociais e trabalhistas. 
O direito à educação faz parte do conceito de cidadania, incluindo a Educação Superior que, além 
de outras funções, possui um papel de oportunizar a todos igual participação nos espaços sociais. 
Desta forma, é possível destacar a importância das ações afirmativas como políticas compensató-
rias e decisivas para a materialização do projeto democrático na luta contra todo tipo de opressão e 
da inclusão excludente. A realidade tem nos mostrado que é tempo de lutar contra o corte de gastos 
sociais, inclusive os da educação o que se caracterizará, sem dúvida, em um processo de exclusão 
social, já que uma política pública sem recursos financeiros não se sustenta. Conclui-se que ampliar 
recursos financeiros atrelados a outras políticas torna-se fundamental estratégia para que, na uni-
versidade pública, como a UFRJ, todos os estudantes sejam reconhecidos nas suas particularidades, 
num esforço coletivo em prol da garantia das políticas de acesso, de permanência e de conclu-
são, tendo em vista a formação para emancipação humana com dignidade e plena inclusão social.
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POLITICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: O PÚBLICO E O 
PRIVADO NA OFERTA DE VAGAS 

Menissa Cícera Fernandes de Oliveira Bessa Carrijo748

Resumo

A educação em creches e pré-escolas passa por um processo de ampliação de vagas no Brasil 
visto que o direito das crianças pequenas foi conquistado e registrado na Constituição Federal- 
CF (BRASIL, 1988). Nessa atmosfera na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
9.394/96) (BRASIL, 1996), a educação infantil é compreendida como a primeira etapa da educação 
básica e responsabilidade dos municípios enquanto ente federado. Assim para a concretização do 
direito à educação básica o Estado tem como um de seus mecanismos a privatização da educa-
ção pública via parcerias público-privadas que, para Adrião (2017, p.1), “[...] é entendida como a 
mantida e gerida diretamente pelo Estado [...]” e tem o objetivo de transferir a gestão da educação 
pública para o setor privado. É nesta lógica de análise das políticas públicas de educação infantil 
que se localiza este estudo que, por sua vez, se integra ao Grupo de Trabalho Estado e Políticas 
Educacionais. O objetivo dessa investigação é conhecer as legislações e as políticas públicas que 
orientam a oferta de educação infantil, com destaque para as parcerias público-privadas, espe-
cialmente a CF, a atual LDB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização do Magistério-FUNDEB (BRASIL, 2007) e o atual Plano Nacional de Educação-PNE 
(BRASIL, 2014). A pesquisa é de natureza qualitativa, tem como fundamentação teórica a peda-
gogia histórico-crítica e o método histórico dialético. O levantamento bibliográfico e documental 
sobre a temática permitiu compreender que há algumas modalidades de parcerias entre setores 
privados e os governos. As destacadas por Adrião et al. (2012) versam sobre a possiblidade de 
subvenção pública para oferta de vagas em instituições privadas, a compra de sistemas de ensino e, 
ainda, da assessoria privada para a gestão da educação. Essas parcerias veem se multiplicando país 
afora, com destaque aqui para a oferta de vagas na educação infantil (ADRIÃO, 2017; ADRIÃO; 
DAMASO; GALZERAMO, 2013). Para que tais parcerias fossem possíveis fez-se fundamental a 
reforma do Estado de 1995, de cunho neoliberal, que passou a guiar a legislação que se segue no 
sentido de permitir que as instituições do terceiro setor sejam parceiras do setor público (PERONI, 
2003). Nesta lógica tanto a CF como a LDB amparam as parcerias público-privadas e dão suporte 
a leis orçamentárias como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Va-
lorização do Magistério-FUNDEB (BRASIL, 2007) que faz a transferência de recursos públicos. 
O FUNDEB trouxe significativas mudanças para a destinação de patrimônio público às escolas 
comunitárias atuantes, principalmente, em creches (0 a 3 anos). Tal fato contribui para o avanço 
da privatização e uma oferta com precarização, ou seja, padrão mínimo de qualidade (ABDALA, 
2016, ALVES, 2012). Ademais o PNE, na estratégia 1.7, incentiva que os governos municipais se 
articulem com entidades de assistência social para a oferta de creche, quer dizer, parcerias público-
-privadas, que na visão de Adrião (2017) trata-se de uma forma privatista da educação pública.
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO 
INTEGRAL NA AMAZÔNIA

Nirlanda Figueiredo da Silva 749

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 750

Resumo

Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa em andamento, na qual se faz um estado do conhe-
cimento, elencando as pesquisas da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, realizadas no 
âmbito do Programa de Cooperação Acadêmica – PROCAD, do qual fazem parte, a UNICAMP, a 
UNIR e a UFOPA. Tais pesquisas versam sobre políticas indutoras de educação integral, das quais 
se destacam o Programa Mais Educação - PME e Programa Ensino Médio Inovador - PROEMI. 
Portanto, este trabalho insere-se, no grupo temático . Tem como objetivo analisar as concepções de 
educação integral das dissertações defendidas no âmbito PROCAD, no período de 2016 a 2018. É 
uma pesquisa descritiva, realizada por meio de análise bibliográfica e documental. Está baseada nas 
reflexões CAVALIERE (2014) acerca de educação integral, na qual, o indivíduo é tratado “como 
um ser complexo e indivisível”, temos também, as contribuições de GADOTTI (2009), que discute 
que na educação integral “há empenho na formação integral do indivíduo em aspectos culturais, 
éticos, cognitivos, estéticos e políticos”. Em relação aos conceitos de política, consideramos os 
estudos HOFLING (2001) que concebe a “educação como política de corte social”. Verificou-se, a 
partir da leitura dos resumos das dissertações, que o Programa mais Educação e o Programa Ensino 
Médio Inovador são descritos como políticas públicas indutoras de educação integral, que unificam 
ações que beneficiam a comunidade escolar. Entretanto, a partir das experiências descritas pelas 
dissertações, verificamos que tais programas necessitam de uma ampla discussão, em virtude de 
apresentarem lacunas que impedem o bom andamento das atividades. A análise dos textos mostra 
que, embora haja discussão relacionada à temática da educação integral, ainda existem concepções 
que não estão de acordo com suas premissas. O relato dos autores enfatiza que, embora tenhamos 
obtido avanços no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual dos alunos, ainda há necessida-
de de ajustes, sobretudo, no que se refere à concepção do que seja educação integral. As pesquisas 
evidenciaram também, a importância de se considerar o contexto no qual estamos inseridos e que 
a região Oeste do Pará contém especificidades que devem ser pensadas. Considerando todos esses 
aspectos, as pesquisas descritas são de suma importância para a ampliação do debate sobre educa-
ção integral, tendo em vista que os envolvidos nela, não tem clareza de seus conceitos.
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A POLÍTICA DA PRÉ-ESCOLA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: O 
QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE A OBRIGATORIEDADE

Priscila de Melo Basílio751 
 

Resumo

Verifica-se uma grande discussão acerca da necessidade de políticas públicas para Educação In-
fantil que possa garantir a qualidade dessa etapa no atual cenário da Educação brasileira como 
bem apontam Kramer (2006), Corsino (2003) Rosemberg (2014). Nesse panorama, encontra-se a 
expansão atual da Educação Infantil no município do Rio de Janeiro fomentada pela Lei nº 12.796, 
de 4 de abril de 2013 que dispõe sobre as alterações sofridas pela Lei de Diretrizes e Base da Edu-
cação, uma delas, a obrigatoriedade escolar para as crianças de quatro anos de idade.  Garantir vagas 
na Educação Infantil agora, não é somente obrigatório ao Estado, mas também às famílias, a matrícula 
das crianças pequenas. No entanto, vamos encontrar contradições na implementação dessa ordem legal, 
pois uma das estratégias da política de expansão da Educação Infantil no Rio de Janeiro foi a in-
serção de turmas de Pré-escola em escolas de Ensino Fundamental, e nessa perspectiva Corsino 
(2003) ressalta que tal iniciativa conjuga um esforço de superação das dificuldades geradas já 
pela falta de verbas e a necessidade de criação de espaços de atendimento à Educação Infantil. 
Diante da pesquisa observa-se que, esse cenário de expansão, aumentou com a obrigatoriedade. 
Na organização espacial, dentro de uma perspectiva de que o prédio seria de atendimento espe-
cífico ao Ensino Fundamental, há uma forte preocupação com o quantitativo de salas de aula a 
fim de que possa comportar um maior número de alunos. A análise das entrevistas identificou, 
na visão dos atores envolvidos, as concepções teóricas e práticas no contexto da efetivação desse 
direito. Para o levantamento dos dados, foram feitas observações, análises bibliográficas e entre-
vistas gravadas com as profissionais. Há muitas nuances por trás da obrigatoriedade, há muitos 
riscos e desafios que advêm de tal proposta, desde a criação de vagas em um tempo relativa-
mente curto até as questões curriculares. Enfim, as leis garantem o direito da criança em âmbito 
nacional, no entanto, as ações cabem aos municípios no que tange ao atendimento das crianças 
da Educação Infantil. Portanto, como isso se dá na prática? Para alguns docentes entrevistados 
o que chama atenção é uma ocasional redução da oferta de vagas para a faixa etária de zero até 
três anos, fechamento dos berçários e a diminuição de horário integral para parcial de 0 a 5 anos.
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ANCORANDO A EDUCAÇÃO: QUEM ESCONDEU A DISCIPLINA 
OCULTA NO NOVO ENSINO MÉDIO

Rafael Vieira dos Santos752

Resumo

O atual cenário político brasileiro vem produzindo propostas para a educação que visivelmente 
desacelera o processo de desenvolvimento educacional do país. As mudanças trazem elementos 
gritantes que se alto denunciam no sentido de deixar claros quais os interesses políticos “ocultos” 
nesses projetos.  Podemos considerar que a educação tem sido reduzida ao mero ato repetitivo de 
instruir as classes menos favorecidas a uma dimensão que lhe permite apenas visualizar a sociedade 
de qual faz parte, mas sem interferir e atuar enquanto sujeito histórico. Há de forma implícita, fortes 
indícios que o currículo escolar vem sendo usado pela atual conjuntura política para justificar as 
classes sociais, logo a pedagogia adotada no currículo do novo ensino médio traz elementos que 
asseguram a permanência da classe subordinada como tal, não havendo uma didática que trabalhe 
no sentido de ascensão da classe subordinada.   Considerando que “[...] o trabalho educativo é o 
ato de produzir, direta e indiretamente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2008, p.13). Percebemos que as 
Escolas das Escolhas ou Escolas Cidadãs Integrais, embora com titulação atrativa não vem conse-
guindo mediar o educando a desempenhar essa atuação crítica no meio social. Dessa forma, ao re-
alizar as atividades de Estágio Supervisionado, componente curricular do curso de Licenciatura em 
Filosofia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e do Programa Residência Pedagó-
gica, que constam no acompanhamento das atividades curriculares da escola e observando o novo 
modelo educacional da Escola Cidadã Integral, adotada pelo Estado da Paraíba. Analisaremos a im-
plantação dessa conjuntura em uma instituição da cidade de Campina Grande/PB, tomando como 
base os interesses ocultos disseminados no currículo e no cotidiano escolar. Para tanto, tomaremos 
como referencial teórico os estudos de: Apple (2003), Saviani (2008), Silva (2010), entre outros. 
A análise consiste na observação, bem como a consulta ao material fornecido para desempenho do 
currículo e documentos legais. Constatamos inicialmente que o modelo da Escola Cidadã Integral 
se diferencia em relação ao modelo educacional tradicional, uma vez que essa escola se apresenta-
va exclusivamente na dominação do Estado sem a participação da sociedade. No entanto, cabe res-
saltar, qual a presença da sociedade nessa escola e com quais intenções foi permitido esse acesso.
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A EVOLUÇÃO POLÍTICO-LEGAL DO SISTEMA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL

em branco
Raul de Freitas Balbino753

Carlos Lucena 754

em branco
Resumo

Neste artigo propomos refletir sobre as políticas públicas brasileiras para EAD com foco no ensino 
superior e na Universidade Aberta do Brasil. Esses dados foram sistematizados e analisados, a 
fim de traçar um panorama da UAB a partir de seu início no Brasil. Metodologicamente traba-
lhamos com a pesquisa bibliográfica e documental. Entre os resultados encontrados destacamos 
o fato das políticas públicas alavancarem o sistema UAB, em particular quanto à sua constitui-
ção e consolidação, sendo importante lembrar que várias políticas públicas foram pensadas para 
estimular e ou regular esta modalidade de educação no ensino superior. O objetivo é apresen-
tar uma breve revisão da legislação que apoiou o avanço do Sistema UAB e enumerar alguns 
acontecimentos que se tornaram marcos históricos para a consolidação da atual Educação a Dis-
tância no Brasil. Dessa forma, uma compreensão do desenvolvimento de EaD, respondendo ao 
contexto  político-legal, fornece uma base para entender os desafios da educação a distância.
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TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR CORRESPON-
DÊNCIA RÁDIO E TELEVISÃO
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Raul de Freitas Balbino755

Carlos Lucena 756
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Resumo

A história da educação a distância foi documentada e pesquisada no passado. Diferentes estudiosos 
tentaram categorizar distintas fases do desenvolvimento da educação a distância, uma vez que ela 
respondeu às mudanças na tecnologia e na teoria da aprendizagem. Esses modelos propõem várias 
gerações, mas todos eles concordam que o advento da EaD, deu-se baseada na educação por cor-
respondência no final do século XIX, desde então, a evolução de diferentes tecnologias moldou a 
educação a distância e nossa compreensão de seu desenvolvimento. Assim, a metodologia de pes-
quisa deste trabalho coloca-se como pesquisa bibliográfica e documental. O objetivo é apresentar 
uma breve revisão dos conceitos desta modalidade de educação, elaborados por alguns autores e 
enumerar alguns acontecimentos e instituições que se tornaram marcos históricos para a conso-
lidação da atual Educação a Distância no Brasil. Fornecemos uma imagem do desenvolvimento 
da EaD por correspondência, rádio e televisão. Refletimos sobre os modelos estudados e sobre o 
papel do conteúdo, comunicação e contexto no desenvolvimento da educação a distância. Dessa 
forma, uma compreensão do desenvolvimento de EaD, respondendo ao contexto e tecnologias 
disponíveis em sua época, fornecem uma base para entender os desafios da educação a distância.
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A EVOLUÇÃO POLÍTICO-LEGAL DO SISTEMA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL

Raul de Freitas Balbino757

Carlos Lucena 758

Resumo

Neste artigo propomos refletir sobre as políticas públicas brasileiras para EAD com foco no ensino 
superior e na Universidade Aberta do Brasil. Esses dados foram sistematizados e analisados, a 
fim de traçar um panorama da UAB a partir de seu início no Brasil. Metodologicamente traba-
lhamos com a pesquisa bibliográfica e documental. Entre os resultados encontrados destacamos 
o fato das políticas públicas alavancarem o sistema UAB, em particular quanto à sua constitui-
ção e consolidação, sendo importante lembrar que várias políticas públicas foram pensadas para 
estimular e ou regular esta modalidade de educação no ensino superior. O objetivo é apresen-
tar uma breve revisão da legislação que apoiou o avanço do Sistema UAB e enumerar alguns 
acontecimentos que se tornaram marcos históricos para a consolidação da atual Educação a Dis-
tância no Brasil. Dessa forma, uma compreensão do desenvolvimento de EaD, respondendo ao 
contexto  político-legal, fornece uma base para entender os desafios da educação a distância.
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DA REFORMA DO EN-
SINO MÉDIO EM ITUIUTABA/MG – RELATÓRIO PARCIAL 

Renan Luigi Cavalmoretti  Marcelos759

Resumo

A Reforma do Ensino Médio aconteceu por meio da Lei 13.415 de 17/02/2017 e, desde então, 
vem sendo concretizada nas escolas nesse ensino, proposta pelo Ministério da Educação e, tem 
gerado polêmicas e questionamentos, principalmente quanto à algumas matérias escolares como a 
geografia. Neste sentido essa pesquisa pretende investigar a reforma tanto pelo documento quanto 
pela sua realização nas escolas da rede pública de Ituiutaba no estado de Minas Gerais. A pesquisa 
tem como objetivo, investigar a Reforma do Ensino Médio e seus desdobramento, compreendendo 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, analisando como essa reforma está sendo executa-
da nas escolas de Ensino Médio de Ituiutaba/MG, compreendendo a atualidade da temática e sua 
importância no cenário da educação brasileira. Como fundamentação teórica além dos documentos 
oficiais do governo, selecionamos alguns autores que discutem educação, como Pinheiro (2007), 
que trabalha com a formação social dos indivíduos, e Oliveira (1994) que debate sobre a impor-
tância do ensino de geografia na formação de um cidadão critico. Outro importante autor, que 
embasa nossa pesquisa é professor o Evangelista (2012), que trabalha com políticas educacionais 
no Brasil. Ainda com a função de aproximar a realidade da escola com a da universidade, enviamos 
concomitantemente, uma proposta para o BIC/JR voltado à seleção de estudantes de ensino médio 
na mesma linha de trabalho, afim de que o grupo, estudante bolsista da graduação e estudantes 
do ensino médio, possam ter contato com a pesquisa e desenvolver o projeto. A partir de então, 
juntamente com os bolsistas do ensino médio, iniciamos a aplicação da proposta através de etapas. 
Até o presente momento, com colaboração dos bolsistas do ensino médio, foram desenvolvidas 
apenas as etapas iniciais da pesquisa. O desenvolvimento do projeto ainda continua em andamento 
e as próximas etapas serão executadas em breve. Começamos com uma pesquisa bibliográfica, que 
visa alcançar os objetivos que foram propostos. Através da pesquisa bibliográfica e análise dos 
documentos, foi possível fazer algum questionamento e críticas em relação a reforma do ensino 
médio. Mas o nosso objetivo não se resume apenas em criticar a reforma, ao contrário, procuramos 
entender o contexto no qual a reforma foi pensada e articulada, para só assim nos posicionarmos 
a respeito. De tal modo, a partir das análises e discussões foi possível fazer algum apontamentos e 
tirar conclusões sobre a reforma proposta pelo Ministério da Educação que reforça a desigualdade 
de oportunidades educacionais ao segmentar o currículo e deixar a critério dos sistemas de ensino 
a decisão da oferta das ênfases ou áreas que poderão ser realizadas pelos estudantes, ignorando as 
desigualdades já existentes entre as escolas brasileiras. A ameaça de extinção da disciplina de “Ge-
ografia” no Ensino Médio é algo muito preocupante, pois a nova lei não apresenta com clareza e 
definição, a oferta da disciplina, deixando a cargo das escolas, que poderá ser mínima ou nenhuma. 
Sendo assim essa pesquisa se torna ainda mais importante pois a atual reformado, representa um 
ataque direto contra o ensino público de qualidade que supra as necessidade dos jovens de hoje. 
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 CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO: O PROJE-
TO DE CONCERTAÇÃO NACIONAL EM CURSO NO BRASIL 

Renata Spadetti Tuão760

Resumo

No final da “década da educação” foi criada, no Brasil, a Campanha Nacional pelo Direito à Edu-
cação (CNDE), com vistas à participação do país na Conferência Mundial de Educação que foi 
realizada no ano de 2000, em Dakar. A CNDE foi criada por aparelhos privados de hegemonia 
internacionais, a partir dos princípios defendidos na Conferência Mundial sobre Educação Para 
Todos, realizada em Jomtien, em 1990. A CNDE vem contribuindo ativamente para a organização 
da educação pública no Brasil, intitulando-se como representação da sociedade civil do campo 
político de “esquerda”. O trabalho de investigação identificou, no interior da CNDE, movimen-
tos políticos que perpassam as diferentes classes sociais fundamentais. A CNDE é composta por 
aparelhos privados de hegemonia representantes do capital – Fundação Abrinq, o Instituto C&A, 
a Open Society Foundation e a Fundação Santa Maria – e por representantes da classe trabalha-
dora – MST e CNTE. Pretendemos nesse trabalho compreender os mecanismos de atuação da 
CNDE no interior do Estado Ampliado, assim como as relações entre capital e trabalho que dirigem 
a CNDE. Para isso, utilizamo-nos do conceito de Estado Ampliado, desenvolvido por Gramsci, 
como referencial teórico-metodológico, a fim de analisarmos as práticas de dominação política 
de classe, as disputas pela hegemonia, as políticas públicas, as relações entre capital e trabalho, 
enfim as múltiplas questões que englobam a análise da totalidade das relações sociais. Como fonte 
de pesquisa, utilizamos documentos presentes no arquivo institucional da CNDE, na legislação 
educacional, nas produções bibliográficas e nas entrevistas semi-estruturadas com alguns com-
ponentes da CNDE. A investigação acerca da CNDE concluiu que sua atuação, no contexto bra-
sileiro, vem contribuindo para a educação da nova sociabilidade, materializada através da padro-
nização da cultura, da consolidação de redes executoras de políticas sociais e do apassivamento 
das lutas sociais. Compreendemos que a CNDE vem trabalhando em prol da universalização da 
concepção de mundo burguesa a partir da aliança entre diferentes setores da sociedade, da polí-
tica e da economia, nacionais e internacionais. Os intelectuais orgânicos que dirigem a CNDE, 
vêm construindo propostas e trabalhando para sua consensualidade, sob o discurso de demandas 
históricas pleiteadas pela educação, ao longo dos anos. A CNDE propõe, sobretudo, um projeto 
que pretende reorganizar os mecanismos de mediação dos conflitos de classe, a partir da criação 
de um consenso ampliado em torno da defesa do lema “Educação Para Todos”, que na década 
seguinte, se materializou no movimento “Todos Pela Educação”, no processo de consolidação da 
hegemonia, tendo em vista a formação de trabalhadores adaptados aos requisitos do século XXI.
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ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NA MENSURAÇÃO DA EFICI-
ÊNCIA TÉCNICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Roberto Elison Souza Maia761

Edilan de Sant’ana Quaresma 762

Resumo

Este trabalho trata da mensuração da eficiência técnica dos cursos de graduação da UFOPA. A 
pesquisa vincula-se ao Grupo de Estudos e Pesquisas HISTEDBR, tendo em vista os seus des-
dobramentos relacionados à gestão de sistemas e instituições educacionais. Objetiva-se a refle-
xão sobre a eficiência técnica dos cursos de graduação da UFOPA. Utilizar-se-á a metodologia 
da pesquisa quantitativa, combinando técnicas estatísticas com o emprego da Análise Envoltó-
ria de Dados. Serão avaliados 43 cursos através da coleta de dados existentes nos vários siste-
mas da Instituição em estudo. A Análise Envoltória de Dados(DEA) é uma técnica usada para 
estimar as eficiências dos planos de operação executados por unidades produtivas homogêne-
as, que usam um mesmo conjunto de recursos para produzir um mesmo conjunto de resultados, 
através de processos tecnológicos similares. A DEA considera planos de operação observados 
para construir um espaço de possibilidades de produção, delimitado por uma fronteira de efi-
ciência definida a partir dos planos de operação de melhor desempenho (Belloni, 2000). O de-
sempenho organizacional está ligado aos critérios de produtividade, eficiência, eficácia e efeti-
vidade na aplicação dos recursos e aos resultados correspondentes às expectativas da sociedade 
(Lapa e Neiva, 1996). Pretende-se identificar os indicadores da eficiência técnica dos processos 
de ensino e aprendizagem a partir da informação da avaliação dos cursos da UFOPA. Além dis-
so, verificar a relevância da aplicação das técnicas da Análise Envoltória de Dados na produção 
de um exame fidedigno do desempenho de cursos de instituições federais de ensino superior.
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A NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: PERSPECTIVAS 
DA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

Clênya Ruth Alves Vasconcelos 763

Rosana Ramos de Sousa764 
                                                 Aline Karina Ferreira Pinto765

Resumo

A realidade educacional contemporânea projeta a demanda por novas exigências de aprendizagens 
prospectadas em uma base de formação de sujeitos polivalentes, criativos e proativos, reflexo das 
aceleradas mudanças sociais e políticas, e, das novas configurações do mundo do trabalho. O ritmo 
das transformações tecnológicas cujo movimento imprime-se na necessidade de cultivo de novas 
habilidades e competências para inserção na sociedade informacional, exigidas pelo mercado de 
trabalho ao cenário educacional, impulsiona as reformas que estamos acompanhando no país, como 
a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular.  A tessitura da discussão alinha-se 
ao grupo de trabalho Estado e Políticas Educacionais, ao propor a reflexão sobre o contexto so-
cioeconômico contemporâneo e a reforma da política curricular (BNCC) tendo as Tecnologias da 
Informação e Comunicação como parte de análise desse contexto. Neste artigo investigamos as 
pretensões da BNCC sobre o uso das novas tecnologias no ensino das diferentes etapas da educação 
básica, por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Dialoga-se com autores como: Kuenzer 
(2003), que por sua vez reflete sobre as transformações dos regimes de acumulação e produção e as 
implicações para novas demandas de formação; Saviani (2016) propõe a superação da supervalori-
zação da técnica nos currículos; Libâneo (2008) trata do processo de informatização da sociedade 
moderna e a análise do documento normativo conhecido como Base Nacional Comum Curricular 
(2018).  A orientação para o ensino a partir das referências da nova base considera a apropriação 
das Tecnologias da Informação e Comunicação no conjunto de competências e habilidades da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio, em especial no Ensino Médio que prevê um amadurecimento das 
juventudes e um maior protagonismo dos mesmos no processo de letramento digital por meio da 
supervalorização da técnica. Portanto, as áreas de conhecimento são tangenciadas pelas TICs de 
forma a familiarizar os alunos com esse universo de informações. Frente a este contexto, é preciso 
refletir sobre o perigo de esta orientação ser mal compreendida e assimilada pela educação básica, 
pois os projetos e discursos políticos econômicos empreendidos no país no cenário atual amalga-
mam, sob o estigma da racionalidade técnica, o uso exponencial do “domínio técnico-operativo” 
(SAVIANI, 2016) das tecnologias pela educação; assim reforça-se um projeto de formação assenti-
do na reificação dos sujeitos. Por outro lado, Saviani (2016) considera a necessidade da construção 
de políticas de currículos que considerem o pleno desenvolvimento do ser humano, levando a 
ermo um plano de formação que não garanta apenas o domínio técnico-operativo das tecnolo-
gias, mas a compreensão dos princípios científicos e dos processos que as tornaram possíveis.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO HUMANA DA FUNDA-
ÇÃO BRADESCO NO CAPITAL-IMPERIALISMO (2016-2017)

Sânia Nayara da Costa Ferreira766

Resumo

Neste texto, temos como objetivo evidenciar o sentido e a especificidade do programa de educação 
profissional desenvolvido pela Fundação Bradesco, visto que, a instituição possui um expressivo 
conjunto de projetos educativos para a formação da classe trabalhadora. O ensino profissionali-
zante da Fundação apresenta-se em três eixos: qualificação profissional, apresentada como a “pre-
paração de jovens e adultos para o ingresso no mercado de trabalho”; formação integral, como a 
“capacitação voltada ao desenvolvimento de competências nas dimensões sociais, interpessoal e 
profissional” e grupos produtivos, na forma de “cursos e oficinas de formação técnica artesanal 
e empreendedora, a partir do diagnóstico do contexto produtivo local” (BRADESCO, 2017). No 
que se refere ao campo empírico documental, tratamos o tema a partir de fontes primárias, ou seja, 
análise dos relatórios de atividades da Fundação Bradesco no período de 2016 e 2017. A perspec-
tiva epistemológica deste trabalho é o materialismo histórico dialético, o que viabiliza tratar o 
programa de educação da Fundação Bradesco em suas múltiplas dimensões, em sua forma singular 
e específica, considerando sua articulação nas contradições e nas mediações da totalidade social de 
que fazem parte A partir do pensamento marxiano, superam-se as análises de formas reducionistas 
da práxis social que analisam os fatos pela aparência ou meramente pela descrição das partes, o 
que significa reproduzir o movimento do real a partir do plano teórico, tal como é constituída sua 
materialidade, para apreender as implicações objetivas e subjetivas da vida social (MARX, 2017). 
Para alcançar o objetivo mencionado, tratamos a dinâmica do capitalismo atual mediante o concei-
to capital-imperialismo, por compreendê-lo como dotado de forte valor explicativo, em virtude de 
propor uma análise articulada entre a vida econômica e social, sem perder de vista a lógica perma-
nente e expansionista do capital pela valorização do valor, e também, as lutas, pressões e conflitos 
que ocorrem nas relações intra e entre classes. Além das categorias estruturantes do materialismo 
histórico dialético, o texto apresenta como “ferramenta metodológica” os conceitos desenvolvidos 
pelo marxista italiano Antônio Gramsci, especialmente em sua concepção sobre o Estado Ampliado 
e sobre o papel dos Aparelhos Privados de Hegemonia (APH) na sociedade moderna (MENDON-
ÇA, 2014). Procura-se, assim, demonstrar como a educação desempenha papel fundamental no 
complexo de estratégias de controle social do capital-imperialismo subalterno, principalmente, a 
partir do século XXI, com a abertura de novas fronteiras para expansão das condições de repro-
dução ampliada. A guisa de conclusão, nesta etapa intermediária da pesquisa, a educação pro-
fissional da Fundação Bradesco, no cenário do capital-imperialismo, aponta para uma formação 
da classe trabalhadora para o trabalho simples, por meio de cursos aligeirados e fragmentados. 
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A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A EDUCAÇÃO BÁ-
SICA NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO - PNE 2014-2024.

Sandra Regina de Oliveira Garcia767

Patrícia da Silveira 768

Resumo

O Plano Nacional de Educação, lei nº13. 005/2014, constitui-se num conjunto de 20 metas e de 
suas respectivas estratégias, que tem como objetivo o planejamento da educação brasileira por um 
período de 10 anos, superando, portanto, o período de um governo. Neste estudo nos detivemos 
em analisar a meta que se refere à integração da Educação de Jovens e Adultos à Educação Profis-
sional. A meta 10 do Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 propõe a ampliação de ma-
trículas de Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional Técnica (EJA/EPT). 
Para que a mesma seja concretizada é apresentado um conjunto de 11 estratégias, que neste traba-
lho foram agrupadas em cinco temáticas, sendo elas: expansão, currículo, infraestrutura, acesso 
das pessoas com deficiência e condições de permanência. Estas estratégias foram analisadas sob 
a luz de estudos acerca das politicas educacionais destinadas à Educação de Jovens e Adultos, 
em especial as que se referem à integração à Educação Profissional e Tecnológica, assim como as 
ações divulgadas pelo Observatório PNE, que tem como objetivo acompanhar a concretização do 
PNE. Uma primeira análise aponta a insuficiência ainda da oferta de EJA/EPT, pois a mesma é 
compreendida como um programa sob a luz de uma concepção esvaziada e superficial de acesso 
ao conhecimento para os sujeitos da EJA. Ao contrário das ações em andamento para a concre-
tização da meta 10, o presente trabalho retoma a discussão acerca do Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 
como forma de assegurar a diretriz proposta no Art 2º do Plano Nacional de Educação (PNE) que 
versa sobre a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores humanistas e 
éticos em que se fundamenta a sociedade. O que se constata é que houve um grande movimento 
para que constasse como meta a integração da EJA a Educação Profissional no PNE, no entanto, 
não foi suficiente para que a mesma se concretizasse, assim se constitui ainda como um grande 
desafio.
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A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A EDUCAÇÃO BÁ-
SICA NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO - PNE 2014-2024.

Sandra Regina de Oliveira Garcia769

Patrícia da Silveira 770

Resumo

O Plano Nacional de Educação, lei nº13.005/2014, constitui-se num conjunto de 20 metas e de 
suas respectivas estratégias, que tem como objetivo o planejamento da educação brasileira por 
um período de 10 anos, superando, portanto, o período de um governo. Neste estudo nos detive-
mos em analisar a meta que se refere a integração da Educação de Jovens e Adultos à Educação 
Profissional. A meta 10 do Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 propõe a ampliação 
de matrículas de Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional Técnica (EJA/
EPT). Para que a mesma seja concretizada é apresentado um conjunto de 11 estratégias, que nes-
te trabalho foram agrupadas em cinco temáticas, sendo elas: expansão, currículo, infraestrutura, 
acesso das pessoas com deficiência e condições de permanência. Estas estratégias foram analisadas 
sob a luz de estudos acerca das politicas educacionais destinadas à Educação de Jovens e Adultos, 
em especial as que se referem a integração à Educação Profissional e Tecnológica, assim como as 
ações divulgadas pelo Observatório PNE, que tem como objetivo acompanhar a concretização do 
PNE. Uma primeira análise aponta a insuficiência ainda da oferta de EJA/EPT, pois a mesma é 
compreendida como um programa sob a luz de uma concepção esvaziada e superficial de acesso 
ao conhecimento para os sujeitos da EJA. Ao contrário das ações em andamento para a concreti-
zação da meta 10, o presente trabalho retoma a discussão acerca do Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) 
como forma de assegurar a diretriz proposta no Art 2º do Plano Nacional de Educação (PNE) que 
versa sobre a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores humanistas e 
éticos em que se fundamenta a sociedade. O que se constata é que houve um grande movimento 
para que constasse como meta a integração da EJA a Educação Profissional no PNE, no entanto, 
não foi suficiente para que a mesma se concretizasse, se constitui ainda como um grande desafio.
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HOMESCHOOLING E O DIREITO DE ENSINAR EM CASA

Sergio Borges de Amorim771

José Carlos Souza Araújo772

Resumo

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a situação do ensino domiciliar tanto no Brasil como tam-
bém em outros países, levando em consideração seus aspectos jurídicos, político-educacionais, 
sociológico-educacionais e familiares. Quanto ao método, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
a qual contará com teses, dissertações, artigos e matérias jornalísticas; e também uma pesquisa 
documental, que envolverá norteamentos de caráter legislativo, sejam eles nacionais ou internacio-
nais. O direito de ensinar em casa é amparado pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 
1966, do qual o Brasil é signatário. Seu Artigo 13.6 assim se estabelece: “Os Estados-partes no 
presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores 
legais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, 
sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo estado, e de 
fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com 
suas próprias convicções”. Há ainda o respaldo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que no seu Art. 26.3 
diz: “Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos seus 
filhos”. A Convenção Americana de Direitos Humanos, (também conhecida como Pacto de San 
José da Costa Rica) foi subscrita durante a Conferência Especializada Interamericana de Direitos 
Humanos, em 22 de novembro de 1969. Seu Artigo 12.4 assim declara: “Os pais e, quando for 
o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral 
que esteja de acordo com suas próprias convicções.” Por sua vez, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, prevê em seu 
Artigo 55 que “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino.” Caso não matriculem seus filhos na escola, os pais podem ser acusados 
de crime de abandono intelectual, de acordo com o artigo 246 do Código Penal Brasileiro. Corro-
borando o que diz o ECA, de acordo com o Artigo 6º da LDB, “é dever dos pais ou responsáveis 
efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade”. Dentre as 
motivações para que os pais prefiram ensinar os filhos em casa, encontram-se o bullyng, a vio-
lência física e psicológica, a má qualidade do ensino público e, frequentemente, questões morais 
e religiosas. Os que pensam contrariamente defendem que toda criança tem o direito de ser ma-
triculada na escola tradicional e de socializar-se regularmente com seus pares nesse ambiente.
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CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO: PERCALÇOS E CON-
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Valmir Francisco dos Santos 776

Resumo

Este trabalho é resultado de um estudo acerca dos encaminhamentos propostos pela contrarreforma do Ensi-
no Médio, em vigência, ao que tange a nova organização curricular que infligirá diretamente nesta etapa da 
educação básica. O objetivo do estudo é movido pela tentativa de compreender o delineamento dorsal que 
substancia a materialidade dessa política educacional, à luz dos documentos normativos e norteadores que 
prescrevem a organização curricular, a fim de detectar suas controvérsias e os percalços que implicarão na 
formação da classe trabalhadora. O trabalho apresenta dados estatísticos relacionados às condições concretas 
de acesso e permanência neste nível de ensino, constatados no final das duas primeiras décadas do século 
XXI, que evidenciam as determinações de uma sociedade cindida em classes. Entre o dever tardio do Estado 
em ofertá-lo e o direito do aluno de acesso à educação formal, há as implicações das desigualdades sociais e 
territoriais, que aliadas ao cenário político, econômico e cultural, tornam-se entraves que implicam na não 
universalização deste nível de ensino. Quanto às inferências da contrarreforma na organização curricular e, 
consequentemente, na formação da classe trabalhadora, fez-se um estudo da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 
2017, que alterou a perspectiva de formação no Ensino Médio na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
Lei nº 9394/96. Analisa-se, também, a Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e da Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018 que se refere 
aos itinerários formativos a fim de desvelar a lógica que norteia essa reforma. O estudo configura-se como uma 
pesquisa documental que recorre à perspectiva de formação integral apresentada em Marx;Engels (1982) e 
Saviani (1989). Ao nos referirmos ao currículo, enquanto um artefato social nos embasou em Sacristán (2000) 
e, nos apropriamos das contribuições de Mészáros (2008) para subsidiar a discussão sobre a função da escola 
na sociedade capitalista. Grosso modo, conclui-se que as proposições de formação integral e educação integral 
presentes nas prescrições dos documentos estudados para a organização curricular não passam de um meca-
nismo para mascarar os efeitos corrosivos e o esvaziamento de conhecimento, enquanto escamoteia os efeitos 
danosos à formação da classe trabalhadora. Desse modo, apreende-se que a referida contrarreforma se trata de 
uma política requentada, com a proposta de uma organização curricular pensado a partir dos interesses hege-
mônicos, que reduz a condição de uma formação voltada para práxis humana, com o direcionamento à práxis 
produtiva, colocando os sujeitos à margem de ajustar-se às necessidades imperativas do Estado e do mercado.
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AS POLÍTICAS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E SEU PA-
PEL NA EXPANSÃO DO ENSINO PRIMÁRIO NO ESTADO DE MATO 
GROSSO, BRASIL (1920-1970).
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Resumo

O objeto desse trabalho são as políticas nacionais, estaduais e municipais voltadas para o ensino primário 
e seu papel no processo de organização da instrução pública primária, tendo como lócus de estudo o 
estado de Mato Grosso, mais particularmente as cidades de Corumbá e Campo Grande. Esses municí-
pios, no momento histórico considerado no trabalho, 1920 a 1970, situavam-se na região Sul da referida 
unidade federativa brasileira. Assim, o objetivo geral do trabalho é desvelar como se deu o processo 
de expansão do ensino primário em Corumbá e Campo Grande, considerando para tal a intersecção de 
políticas nacionais, estaduais e municipais que contribuíram para o referido processo. Para tal, faz-se 
necessário desvelar como um dado objeto singular – as políticas federais, estaduais e municipais que 
marcaram o processo de expansão do ensino primário nos municípios mato-grossenses em destaque – 
são determinadas pela forma de realização do capital nessa região, no momento histórico em questão. 
Assim, o estudo ancora-se no método histórico-dialético. As fontes utilizadas para esse estudo, além 
da historiografia já produzida sobre o ensino primário no Brasil, em Mato Grosso e nos municípios em 
questão, foram as distintas legislações em vigor entre 1920 e 1970, depositadas na Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso e nas Câmaras Municipais de Campo Grande e Corumbá, bem como em outros 
órgãos públicos. Entre os documentos utilizados, destacaram-se a Lei Orgânica do Ensino Primário, 
de 1946, vigente em todo o Brasil, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de 1961. No âmbito estadual, o ensino primário foi regulamentado por meio das legislações de 1910, 
1927 e, por último, por meio da Lei Orgânica do Ensino Primário de Mato Grosso, de 1952. Já nos 
municípios de Campo Grande e Corumbá, destacam-se leis municipais específicas em 1937 (Campo 
Grande) e 1952 (Corumbá). Sobre a presença dos governos municipais no processo de expansão do en-
sino primário, destaque-se que ao raiar dos anos 1970 a maior parte das matrículas neste grau de ensino 
encontrava-se ancorada nas escolas primárias municipais. No caso de Mato Grosso, dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que as escolas municipais públicas se faziam presentes 
principalmente nas maiores cidades de Mato Grosso, como era o caso de Campo Grande e Corumbá, 
sendo bastante expressivas nas zonas rurais dos dois municípios. Nas pequenas cidades, a presença do 
governo estadual ainda era significativa. Embora a expansão tenha se efetivado nesse momento histó-
rico, contudo, do ponto de vista legal, os aparatos eram os mesmos, com pouca diferença entre a legis-
lação de âmbito nacional, com aquelas produzidas no estado de Mato Grosso e nas cidades de Campo 
Grande e Corumbá. Além disso, os recursos advindos de programas como o Fundo Nacional do Ensi-
no Primário foram importantes para alavancar este processo de expansão sem que se tenha alcançado, 
contudo, um volume de matrículas que pudesse cobrir todo o déficit educacional em termos de ensino 
primário, que ainda permaneceu bastante expressivo até a década de 1970, no Brasil e em Mato Grosso. 
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TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM SANTA-
RÉM/PA:  ANÁLISE A PARTIR DO PLANO NACIONAL E MUNICIPAL

Talline Luara Moreira Melo Oliveira780

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 781

Resumo

Este texto apresenta o recorte de uma pesquisa em andamento, com objetivo geral de analisar a im-
plementação da política indutora de educação integral, com centralidade nas ações desenvolvidas 
pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), de Santarém/PA, no período de 2008 a 2018. 
Diante disto, este trabalho se insere no Grupo Temático – GT9 “Estado e Políticas Educacionais”. 
Tendo por base a pesquisa bibliográfica e documental sobre as políticas para a Educação integral 
no Brasil. O recorte da pesquisa para este trabalho centra-se na Lei n°13.005, de 25 de junho 
de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE 2014/2024, composta por quatorze 
artigos, este estudo concentra-se no Art. 8 que estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios devem elaborar seus respectivos planos de educação, em cumprimento com a lei su-
pracitada, assim, analisamos o Plano Municipal de Educação – PME 2015/2025 de Santarém- PA, 
instituído pela Lei n° 19.829, de 14 de junho de 2015, delimitando-se à meta 6, que trata da oferta 
de educação em tempo integral, análise da elaboração da referida meta e estratégias para realidade 
local. Discutimos a concepção de educação integral, com base em Cavaliere (2010) e a forma como 
é abordada nos dispositivos legais brasileiros, dentre eles, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Apresentamos a política pública educacional 
de acordo com Hofling (2001), com foco no Plano Nacional de Educação e a estruturação do Plano 
Municipal de Educação de Santarém, com ênfase na meta 6, com estratégias para consolidação da 
educação integral, para a rede municipal de ensino. Os resultados da pesquisa demonstram que a 
ampliação da jornada escolar ocorreu em grande parte, pela adesão ao Programa Mais Educação. 
Entretanto, com a crise política, o referido programa sofreu reformulação e a sua implantação na 
rede municipal ficou limitada. Identificamos ainda, que desde o ano de 2011, existe uma escola de 
tempo integral na rede municipal de ensino de Santarém, na zona urbana, embora atenda alunos em 
tempo parcial e integral, desde o ano de 2016. Constatamos ainda, que há uma escola de tempo in-
tegral para atender a população do campo, sendo que, ambas de tempo integral apresentam desafios 
que precisam ser sanados, com o olhar pautado na heterogeneidade da região amazônica. Ressal-
tamos ainda, o impacto na educação com o corte de gastos, o que limita a implementação de polí-
ticas públicas que abrangerão o período do PNE. Assim, percebemos que os processos pelos quais 
caminha a educação são incertos, com evidências desanimadoras, devido às ações do governo. 
Dentre elas, a falta de uma agenda política, na qual a educação seja uma prioridade, com políticas 
educacionais voltadas para a melhoria do ensino e com estratégias de concretização do atual PNE. 
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O PROEMI COMO POLÍTICA INDUTORA DE EDUCAÇÃO INTE-
GRAL: PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Tânia Castro Gomes782

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares783

Resumo

Com políticas públicas direcionadas ao ensino médio, em 2009, o Ministério da Educação e Cul-
tura (MEC) criou o Programa Ensino Médio Inovador-ProEMI, visando apoiar e fortalecer o de-
senvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio não profissio-
nal. A presente pesquisa, objetiva investigar a compreensão da concepção de educação integral 
da comunidade escolar, dentre eles: gestor (01), coordenador pedagógico(01), coordenador do 
programa (01) bem como os professores (03) envolvidos, responsável na implantação do Pro-
grama Ensino Médio Inovador – ProEMI, como política pública indutora de educação integral 
no ensino médio, em uma escola estadual no município de Santarém – Pará no período de 2012 
a 2014.  Foi realizada por meio de entrevista semi estruturada com análise e interpretação das 
informações a partir da análise da conteúdo (BARDIN, 2011), com dados organizados em qua-
dro e figuras. Foi referendada em fontes bibliográfica que tratam do tema como Gadotti(2009), 
Gonçalves(2006) e Cavalieri (2007) e documental a partir dos Documentos Orientador do Pro-
EMI (2009). Os resultados deste estudo indicaram que: as diretrizes do ProEMI dialogam com a 
concepção de educação integral adotada por Gadotti(2001). Identificamos também, que a com-
preensão das pessoas da comunidade escolar pesquisada, ainda é confusa quanto a distinção de 
educação integral e educação de tempo integral. Estudos de Cavalieri(2007) identificaram quatro 
concepções presentes nas experiências de tempo integral. Dentre estas, observou-se que a maio-
ria dos entrevistados (67%) possuem uma concepção assistencialista de tempo integral que visa 
prover as necessidades básicas do educando incluindo deficiências na própria educação escolar. 
Os demais participantes (33%) acreditam em uma concepção democrática que compreende o tem-
po integral como possibilidade de ir além do repasse dos conteúdos provocando gradativamente 
no educando autonomia e formação no sentido amplo. Detectamos, por meio dos entrevistados, 
que as concepções referentes a tempo integral e as concepções sobre educação integral ainda en-
contram divergências quanto a seu significado e requerem discussões e reflexões no sentido de 
compreendê-la como acesso à formação humana integral permanente nas instituições escolares. 

Palavras-chave: Educação em tempo Integral. Politica indutora de educação integral. Ensino 
médio. 
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O BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA PERI-
FERIA DO CAPITAL: AS REFORMAS EDUCATIVAS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO NOS ANOS 1990-2010

Tatiana Silvério Kapor784

Maycon Roger Oliveira785

Resumo

O neoliberalismo enquanto tentativa de construção de uma forma de pensamento hegemônico da 
sociedade capitalista atual ganhou espaço na segunda metade do século XX a partir das investidas 
de desmonte do Welfare State (estado de bem estar social). O pensamento neoliberal está presente 
em vários espaços, como as universidades, Banco Mundial e FMI (Fundo Monetário Internacio-
nal). A criação de organismos internacionais ocorreu no pós-guerra, mais especificamente durante 
a Guerra Fria, onde o mundo enfrentava uma reorganização geopolítica. Diante de uma guerra cul-
tural, esses organismos tinham como objetivo garantir e consolidar uma hegemonia estadunidense 
no globo. Com essa finalidade, o Banco Mundial, por exemplo, atuou na construção de mecanismos 
para tornar os intelectuais em adesão á nova ordem, mais receptivos ao modelo estadunidense. 
Para cumprir seus objetivos, o BM atuou diretamente na reconstrução da Europa, seja de forma 
financeira ou garantindo o funcionamento da ordem capitalista. No campo educacional o Banco 
Mundial atua desde 1962 dando suporte aos programas existentes, mas é a partir de 1970 que ele 
reorienta sua linha e a atuação passa a ter também caráter ideológico e, atualmente, é a principal 
agência de assessoria para assuntos educacionais. No Brasil, a partir da década de 1990 tem iní-
cio o avanço do neoliberalismo, com o governo de Fernando Henrique Cardoso no país e com 
Mário Covas no estado de São Paulo. A partir disso, aprofundam-se as reformas educativas para 
atender às exigências do capital. O Banco Mundial elabora a política para os países periféricos, 
que passa a ser implementada via reformas. Esse artigo tem como objetivo principal estabelecer 
as relações das políticas neoliberais para educação na América Latina, a partir dos organismos 
internacionais, bem como refletir as propostas do Banco Mundial para a educação e a implemen-
tação dessas políticas na educação pública paulista, bem como seus impactos no ensino público 
e no trabalho docente. No estado de São Paulo essa reforma adota, principalmente, os seguintes 
pontos: a) avaliação externa para aferir qualidade do ensino; b) bonificação salarial por mérito; c) 
progressão continuada para diminuir a repetência e evasão; d) municipalização do ensino funda-
mental, etc. Para cumprir com os objetivos de análises e reflexões, utilizaremos documentos desses 
organismos internacionais, como por exemplo, o Relatório da Unesco, documentos oficiais dos 
governos estadual e federal e também o relatório mais atual (2018)  do Banco Mundial que discute 
sobre educação mundial. A pesquisa segue o método do materialismo histórico e dialético, partindo 
da análise do objeto como totalidade estruturada e contraditória que implicam no movimento da 
sociedade capitalista e seus agentes, desdobrando-se na educação. Nossa pesquisa adota como 
procedimento metodológico uma revisão bibliográfica, uma pesquisa documental, especialmente 
a legislação educacional e os relatórios dos organismos internacionais para a educação no Brasil.
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READEQUAÇÃO DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS PARA EDUCAÇÃO 
BÁSICA. UM OLHAR SOBRE A LEI DO NOVO ENSINO MÉDIO
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Resumo

O artigo a que se pretende esse resumo tem como foco a análise da Lei nº 13.415/2017, batizada de 
a Reforma do Ensino Médio, que altera a Lei nº 9.394/1996, a conhecida Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB). A análise tem como eixo principal estabelecer as relações com as 
políticas neoliberais para a educação na América Latina e Caribe, a partir dos organismos interna-
cionais e seus documentos, como por exemplo o Relatório para Unesco da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI “Educação: Um tesouro a descobrir”, também conhecido como 
Relatório Jacques Delors.  Partiremos da tentativa de compreender a readequação das políticas 
educacionais neoliberais para o Ensino Médio, observando os objetivos e justificativas propostos 
pela nova legislação, em um contexto de novo avanço do neoliberalismo nos países periféricos e a 
chamada reestruturação produtiva. Essa reforma do ensino médio não é um movimento isolado, faz 
parte das políticas educacionais que vem, desde a década de 1990, sendo implementadas no país com 
financiamento e apoios externos e de empresários do setor educacional.  A pesquisa é motivada pela 
relação próxima dos autores com o objeto analisado, enquanto profissionais da educação que atuam 
no Ensino Médio, e o debate crítico entorno das propostas de reforma acerca do ensino básico no 
país, tendo participado de discussões dentro e fora da comunidade escolar a fim de pensar as ações 
do Estado diante de seus projetos educacionais. A pesquisa segue o método central do materialismo 
dialético e busca, a partir dele, compreender as aproximações, distanciamentos e as contradições 
entre a estrutura e superestrutura, partindo da análise do objeto como totalidade estruturada e con-
traditória que vão implicar no movimento dessa sociedade, no caso a sociedade capitalista, e seus 
agentes, que conduz as políticas educacionais visando a manutenção do status quo. Nos anos de 
1990 renova-se a centralidade da educação e a necessidades de reformas para atender às exigências 
de eficiência capitalista. Nesse contexto, são “gestadas” políticas para readequação a esse novo ce-
nário internacional, onde organismos internacionais elaboram políticas para a periferia do capital, 
e essas políticas são ainda hoje implementadas via reforma educacional. Nesse sentindo, investigar 
e analisar a relação entre as reformas educacionais e a produção de um novo consenso em torno do 
projeto neoliberal. Nossa pesquisa adota como procedimento metodológico uma boa revisão biblio-
gráfica, uma pesquisa documental, especialmente legislação educacional, documentos produzidos 
pelo Ministério da Educação e os relatórios dos organismos internacionais para a educação no Brasil.
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AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA (MG) E A QUALIDADE DA OFERTA: UMA ANÁLISE DO 
PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Thayná Aureliano Martins788
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo compreender e analisar as políticas e práticas desenvolvidas 
a partir do Plano Municipal de Educação de Ituiutaba - MG (PMDE), em consonância ao Pla-
no Nacional de Educação (PNE), pertinentes à concretização do direito à Educação Infantil de 
qualidade no município. Busca-se compreender a resposta aos seguintes questionamentos: 
Quais são as políticas públicas voltadas para a Educação Infantil em nível nacional e munici-
pal? De que maneira o PDME do município de Ituiutaba - MG e o PNE referem-se à qualidade 
da educação e à efetivação do direito à Educação Infantil? Para tal finalidade, realizou-se pes-
quisa bibliográfica e documental. Mediante outras pesquisas desenvolvidas referente a temá-
tica, participação em projetos, tais como PIBID e PIVIC, nota-se que tais dados demonstram 
que as políticas públicas para essa etapa da Educação Básica no município ainda não estão se 
efetivando da maneira que estão descritas nos documentos. Portanto, é essencial a continuidade 
dos movimentos, bem como pesquisas, o que demonstra a necessidade de se ampliar o processo 
de luta para que a Educação Infantil avance em qualidade, abarcando os direitos das crianças.
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E A QUALIDADE DE ENSINO
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Resumo

Este trabalho tem por finalidade apresentar as relações existentes entre a avaliação em larga e 
seus desdobramentos na qualidade de ensino dos sistemas educacionais do país. As avaliações em 
larga escala por sua vez buscam realizar um “diagnostico” das escolas e redes de ensino criando 
bases e diretrizes para a regulação de uma suposta qualidade de ensino, esta suposta qualidade 
está diretamente ligada ao processo de ensino e aprendizagem que ocorre dentro do espaço es-
colar tendo implicações diretas no cotidiano da escola, a partir disso, podemos observar que há 
uma maior responsabilização dos docentes e da gestão nas práticas pedagógicas e didáticas deste 
processo. Pretendemos apresentar uma análise das avaliações em larga escala e suas implicações 
diretas no que se denomina qualidade partilhadas em âmbito nacional na formação docente e na 
responsabilização do sujeito. A discussão se dará de forma reflexiva sobre a bibliografia estudada, 
pautaremos a discussão nos seguintes autores: Mészaros (2005), Fiori (1997), Dourado (2007), 
Altmann (2002), Gadotti (2013). Buscaremos assim a compreensão dos impactos das políticas 
educacionais de avaliação que demonstram a necessidade de ajustes e melhorias nos instru-
mentos e meios utilizados para a melhoria da qualidade da educação e dos sistemas de ensino.
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O CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO ESTADU-
AL DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, EM RELAÇÃO AO CURSO 
PREPARATÓRIO AFIN, IMPLANTADO NA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Vitor Sergio de Almeida792

Ryhã Henrique Caetano e Souza793 
Cosme Humberto Alves794 

Resumo 

O tema deste trabalho trata do conhecimento dos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das escolas 
pública estaduais de Uberlândia, Minas Gerais, em relação ao curso preparatório para o vestibular da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) organiza-
do e desenvolvido na própria UFU. Enfim, o objetivo é analisar até que ponto o público alvo desse proje-
to o conhece. O curso faz parte do Programa Ações Formativas Integradas de Apoio ao Ingresso no Ensi-
no Superior (Afin), sendo um projeto de extensão desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(Proexc), por meio de sua Escola de Extensão (Esexc), em conjunto com a Escola de Educação Básica 
(Eseba) da universidade (COMUNICAUFU, 2017). O curso é oferecido de forma gratuita em Uberlân-
dia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas – municípios onde a UFU possui campi – aos estudantes 
que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio em uma escola pública ou que já concluíram esta 
etapa também no setor público. Em 2019, foram disponibilizadas 80 vagas em cada cidade, no total 320 
vagas (COMUNICAUFU, 2019). Os estudantes contemplados são oriundos de famílias de baixa renda 
que, comprovadamente por meio de documentação, não têm condições de pagar um curso na rede parti-
cular e não o encontram no setor público. O curso, que existe desde 2015, ajuda não apenas na questão 
pedagógica, como também exerce um trabalho de inclusão e faz com que os alunos tenham contato com 
a universidade, assim, aproximando-a da realidade deles e renegando eventuais distorções sociais e fi-
nanceiras. Os arcabouços expostos neste trabalho foram retirados de dados não utilizados na pesquisa de 
doutoramento de Vitor Sergio de Almeida, na UFU, na Faculdade de Educação (Faced), acerca da influ-
ência do Enem na organização do trabalho escolar. Neste seminário, tal trabalho está inserido no Grupo 
de Trabalho 9, “Estado e Políticas Educacionais”, pois, trata da análise do impacto de uma política públi-
ca educacional de cessão federal com efetivação no âmbito de quatro municípios. O referencial teórico 
cabe aos estudos de Bourdieu e Champagne (2001) e Alvarenga, Sales, Costa, Costa, Veroneze e Santos 
(2012). Quanto à natureza da pesquisa, a abordagem adotada foi a qualiquantitativa tratando ao mesmo 
tempo das informações numéricas representativas e daquilo que não é quantificável. Sobre a técnica de 
coleta de dados foram usados o questionário e a entrevista, pois, juntos, há uma maior correlação e susten-
tação empírica. Foram visitadas 23 escolas estaduais de todas as regiões de Uberlândia, sendo que 61 do-
centes participaram da aplicação do questionário e seis foram entrevistados. As visitas para as aplicações 
do questionário e as gravações da entrevista ocorreram entre junho de 2017 e setembro de 2017. Os dados 
gerados foram organizados com base na temática central, respeitando, especialmente, os comandos: Afin, 
conhecimento e não conhecimento. Gerou-se um gráfico embasado por depoimentos. Dentre os achados 
da pesquisa, o principal entendimento é que a maioria dos alunos desconhece o curso, sob a justificativa 
da falta de divulgação, e que uma significativa parcela quer conhecê-lo e consequentemente cursá-lo.  
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APOSENTADORIA ESPECIAL DOCENTE E O RETROCESSO EDU-
CACIONAL NA ATUALIDADE

Viviane Cardoso da Silva795

José Claudinei Lombardi796

Resumo

A mudança que vem ocorrendo na educação brasileira tem apontado para um retrocesso históri-
co em diversas perspectivas: financeira, direitos, oportunidades etc., com dimensões complexas e 
obscuras, como é o caso do projeto de reforma previdenciária do Governo Bolsonaro. Ao se tratar 
da aposentadoria especial das/dos docentes, conquistada através de muitas lutas socais ocorridas 
desde o final dos anos 1970, e concretizada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que definiu 
o tempo de contribuição do magistério em 25 anos e tempo de serviço com idade mínima de 55 
anos para mulheres e 60 anos para homens, nos aponta como objetivo a analisa das lutas sociais 
em torno da EC nº20/1998 e as lutas atuais contra a proposta do Governo referente à sua ex-
tinção. Como metodologia utilizamos a análise histórica, com analise de documentos veiculados 
pelos Sindicatos, em particular, a APEOESP (nos anos 1970 e 1980) e das lutas atuais, assim 
como notícias jornalísticas da Folha de São Paulo e estudo bibliográfico de pesquisas sobre a 
reforma da previdência relacionada à aposentadoria dos professores. Como resultados, apontamos 
para a intenção de desmantelamento das Políticas de Estado, especialmente, na educação com 
vistas à privatização dos sistemas públicos de ensino e do regime próprio de previdência social.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO TRA-
BALHADOR NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Geilson Batista Matias 797

Resumo

O artigo tem como objetivo discutir as Políticas Públicas de Formação Educacional do Traba-
lhador com base nas políticas públicas implementadas pelos Ministérios do Trabalho e Empego 
e Educaçao, sobre a qualificação social e profissional sob a perspectiva vivida nos meu longos 
anos como professor e técnico atuante nas atividades de monitoramento e supervisão dessas ações 
in loco   Pode-se dizer que a tentativa de definir esta experiência como fonte motivacional para 
o melhoramento das práticas educativas implementadas em sala de aula nos cursos de formação 
profissional que atualmente ministro nas instituições  de ensino em Uberlândia/MG. Nas quais 
utilizo a contextualização e a Interdisciplinaridade entre as disciplinas para ampliar a formação 
educacional do trabalhador. O Mundo competitivo e capitalista que apresenta inúmeras facetas que 
necessitam ser exploradas para que os sentidos atribuídos a ela possam ser compreendidos. As prá-
ticas educativas vivenciadas por meio conhecimentos novos produzido não no centro dos territórios 
disciplinares, mas nas esferas onde se encontra o trabalhador, assumindo, dessa forma, caracterís-
ticas de conhecimento de fronteira. A formação educacional do trabalhador está em permanente 
construção, é com este propósito de construir-lhe um uma melhor compreensão e contextualização 
das disciplinas ministradas e, principalmente, pensá-la como atitude pedagógica, para a formação 
educacional do trabalhador comprometida em superar a fragmentação do conhecimento escolar.
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DESDOBRAMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS DO PROINFO NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE UBERABA
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Paulo Henrique Rafael de Sousa 801

Resumo

A utilização de laboratórios de informática no ambiente escolar passa a ser fundamental se levarmos em 
conta o período de transformações digitais que estamos vivenciando. O uso de computadores é muito 
mais que o ensino de informática básica aos alunos, podendo ser utilizadas abordagens no âmbito multi 
e interdisciplinar a partir do uso de softwares e jogos educacionais. Destaca-se também, em primazia, o 
papel de inclusão social da mesma aos alunos que não possuem acesso (técnico e consciente) às mídias 
digitais em ambiente doméstico. Sendo assim, defendemos a relevância do Programa Nacional de Tec-
nologia Educacional (Proinfo), por ofertar a oportunidade do uso da informática na escola. No entanto, 
como materializa-se a sua abordagem dentro das escolas municipais de Uberaba/MG? Em 2016, a Pre-
feitura Municipal de Uberaba divulga a entrega de nove novos laboratórios de informática na cidade, 
logo, é possível diagnosticar a materialização dessa política pública, por meio de investigação científica. 
Assim, o objetivo é compreender as condições dos laboratórios atualmente, no que tange a sua estrutura 
técnica e uso pedagógico. Como referência teórica, destacamos: Moraes (1997) pela narrativa histórica 
sobre a informática na escola; Pereira, Santos, Batista e Morais (2015) por discutirem sobre as vanta-
gens e desvantagens do Proinfo; Grossi, Santos e Costa (2015) por tratarem da importância do Proinfo, 
enquanto política pública de inclusão, no estado de Minas Gerais; e, Valente (2003) e Belloni (2001) 
por destacarem a necessária relação entre formação e tecnologia na escola. Para tanto, metodologica-
mente, trata-se de um estudo de caso de caráter quali-quantitativo, uma vez que em um primeiro mo-
mento, a partir da aplicação de um questionário padronizado, ao gestor de cada instituição contemplada, 
levantou-se os dados referentes às condições de obtenção e utilização do laboratório; em um segundo 
momento, os pesquisadores fizeram uma observação in loco dos laboratório e, por fim, entrevistaram 
o responsável pelo citado espaço pedagógico. Diante dos dados obtidos fizemos um confronto teórico-
-empírico que configurou-se na análise dos dados e foi possível identificar: a importância de políticas 
públicas que englobem a tecnologia na escola, como sendo um caminho para formação crítica e in-
dependente; o necessário envolvimento dos agentes educativos enquanto motivadores da utilização da 
tecnologia; a associação entre técnica e didática, na fomentação de ações pedagógicas; intensificação 
da relação manutenção técnica e formação pedagógica para efetivo funcionamento destes nichos de 
ensino. Assim, acreditamos que podemos ampliar as discussões sobre a problemática e contribuir com a 
otimização do uso dos equipamentos nas escolas, demonstrando através de dados a importância destes la-
boratórios para a comunidade local e para desenvolvimento da educação do município de Uberaba/MG.
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A CONTRAREFORMA DO ENSINO MÉDIO: REAFIRMAÇÃO DA DE-
SIGUALDADE SOCIAL

Lara Ribeiro Franco 802

Resumo

Historicamente as políticas públicas educacionais para o ensino médio no Brasil têm expressa-
do o dualismo educacional, fundamentado na divisão social do trabalho, que distribui os homens 
pelas funções intelectuais e manuais segundo sua origem de classes em escolas de currículos e 
conteúdos diferentes. A análise do desenvolvimento  da Educação e do  Ensino Médio no Brasil, 
mostra que este é marcado pela descontinuidade nas políticas públicas. Isto porque, os governos 
implementam apenas política de governo, e não se instituem Políticas de Estado. Nesta perspec-
tiva, o presente artigo objetiva analisar a Lei nº 13.415/2017,  editada por Medida Provisória, 
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDBN e instituiu mudanças na 
estrutura do ensino médio no país. Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, tendo como 
procedimentos técnicos a revisão de literatura e a análise da legislação vigente. O MEC justifica 
a utilização de Medida Provisória em decorrência dos baixo desempenho dos alunos no Ideb e 
nos resultados das avaliações nacionais e internacionais. (BRASIL, 2018). Diante da situação da 
educação pública brasileira, questiona-se, como a escola pública terá condições de oferecer aos 
jovens diferentes possibilidades de itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e 
na formação técnica e profissional. Existirão possiblidades de escolha, ou o jovem terá que cursar 
o itinerário formativo oferecido pela escola mais próxima de sua residência?   As políticas públi-
cas para o Ensino Médio têm sido organizadas em torno da relação capital e trabalho, atendendo 
interesses determinados. Assim, o percurso dessa etapa, é marcado por um ensino propedêutico 
destinado à elite, e outro voltado para o mercado de trabalho e destinados aos pobres, o que leva 
a uma escola destinada aos ricos e outra para os pobres. No entanto,  conforme  Motta e Frigotto 
(2017, p.369  esta é uma “contrarreforma que consolida o projeto da classe dominante brasilei-
ra  que condena gerações ao trabalho simples e nega os fundamentos das ciências que permitem 
aos jovens entender e dominar como funciona o mundo das coisas e a sociedade humana”.  Ne-
cessário considerar  que o “fim da educação é preparar o cidadão para se constituir como hu-
manidade participando da vida política e produtiva”. (KUENZER, 2001, p.30). No entanto nota-
-se que as medidas ora tomadas adotam como “finalidades do ensino médio sua adequação ao 
mercado e atendimento as prescrições dos organismos internacionais”. (FERRETI; SILVA, 2017).
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O PROJETO “ESCOLA SEM PARTIDO”: A EXTREMA DIREITA BRA-
SILEIRA PREOCUPADA COM A EDUCAÇÃO? 

Antonio Carlos Lopes Petean 803

Resumo

O trabalho aqui apresentado procurara refletir sobre as origens do projeto “escola sem partido” e as 
ameaças que ele representa para a liberdade de expressão, para a liberdade de cátedra e para todo 
o universo educacional brasileiro. De forma implícita e explicita o projeto “escola sem partido” 
busca eliminar do sistema educacional todas as reflexões críticas que possam servir de subsídios 
para se questionar o status quo, as administrações públicas e as políticas educacionais. Este projeto 
tem como meta impor uma vigilância sobre os professores para que estes não possam expressar 
suas análises sobre o mundo do trabalho, as atrocidades das ditaduras latino americanas, a margi-
nalização dos afro-brasileiros, as desigualdades de gênero e o patriarcalismo. Professores que são 
acusados de divulgarem teses de esquerda estariam na mira dos defensores do projeto “escola sem 
partido”, pois são acusados de contribuírem para a desintegração da família brasileira. Os Profes-
sores são acusados pelos partidários do projeto “escola sem partido” de defenderem as ideias de um 
suposto “marxismo cultural”, criado para derrubar as bases das sociedades ocidentais capitalistas. 
Destacamos que atualmente, a nossa sociedade convive com um significativo aumento dos casos 
de intolerância que atingem negros, mulheres, LGBTs, e agora professores. Diante desse quadro é 
importante que façamos uma reflexão sobre o racismo, o preconceito de gênero, o feminicídio e a 
violência dos agentes do estado. Por isso esse trabalho buscará refletir sobre as ideias inseridas no 
projeto “escola sem partido”, os discursos políticos e jurídicos que o defendem, e porque alguns 
municípios estão interessados em implementá-lo. O projeto “escola sem partido” é defendido por 
igrejas evangélicas e faz parte das propostas da extrema direita brasileira. Mas este projeto não 
se limita ao território nacional, pois projetos semelhantes estão presentes em outros países latino 
americanos como o Peru, Equador, Chile e Bolívia. Nesses países o movimento que defende teses 
semelhantes ao projeto “escola sem partido” possui um lema: “não se metam com nossos filhos”. 
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